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دبي ـ العربية نت

عواصم ـ وكاالت

أعلــن تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمن 
عمليــة  تنفيــذ  بــدأ  أنــه  الجمعــة،  أمــس 
محافظــة  شــمال  نوعيــة  عســكرية 
عســكرية  أهــداف  لتدميــر  الحديــدة 
باالبتعــاد  المدنييــن  مطالبــا  مشــروعة، 
علــى  حرصــًا  المســتهدفة  المواقــع  عــن 

سالمتهم.
وأفاد بتدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ 
واأللغــام  بعــد  عــن  المســيرة  الــزوارق 
بحســب  سيســهم  مــا  وهــو  البحريــة، 
حريــة  ســالمة  ضمــان  فــي  التحالــف 
العالميــة  والتجــارة  البحريــة  المالحــة 
جنــوب البحــر األحمر. كمــا أكد أن عملية 
االســتهداف تتوافق مع القانــون الدولي 
اإلنســاني، مشــددا علــى أنــه تــم اتخــاذ 
اإلجــراءات االحترازيــة. وكان التحالــف 
اعتــراض  الخميــس،  مســاء  أعلــن  قــد 
وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات 

الحوثي من الحديدة.

بــن  ســلمان  الملــك  الســعودي،  العاهــل  أكــد 
عبدالعزيــز، أمــس، أن الهجــوم علــى أرامكــو 
عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا 
ألمــن المنطقة. وقال إن الســعودية ســتتخذ 
اإلجراءات المناســبة للحفاظ على أمنها بعد 
اســتكمال التحقيقــات. هذا وأعــرب الرئيس 
الصينــي، شــي جين بينــغ، أمس، عــن إدانته 
للهجمــات التــي اســتهدفت منشــأتي النفــط 
التابعتين لشركة أرامكو، شرقي السعودية.

الجديــدة  الصيــن  أنبــاء  وكالــة  وبحســب 

“شــينخوا”، فقــد اتصــل الرئيــس شــي جيــن 
بينغ هاتفيا بالعاهل الســعودي، الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز. وذكــرت الوكالــة أن الرئيــس 
للملــك ســلمان إدانــة الصيــن  الصينــي نقــل 
للهجــوم علــى منشــأتي النفط الســعوديتين، 
اتخــاذ  تجنــب  إلــى  األطــراف  ودعــا جميــع 

خطوات من شأنها تصعيد الوضع.
ونددت عواصــم ومنظمات دولية باالعتداء 
“أرامكــو”،  منشــأتي  علــى  المســبوق  غيــر 
وتحركــت الواليات المتحــدة لبحث رد على 

إيران المتهمة بتنفيذ الهجوم.

“التحالف” يطلق 
عملية نوعية 

كتب تعرض على األرصفة... وبيع نحو 1000 كتاب في اليوم األولشمال الحديدة

أول معرض شعبي للكتاب بسوق “المقاصيص”

عندما يروي صالح حسين صاحب أول مكتبة 
شــعبية فــي مدينــة عيســى، حبــة للكتــاب فإنه 
يحكــي قصــة عشــق ارتبطــت بــه منــذ الصغــر. 
يقــول كانــت هوايتــي القــراءة وجمــع الكتــب، 
علــى  واقتناءهــا  الكتــب  أفضــل جمــع  وكنــت 
أي شــي آخــر. وظلــت هــذه الهوايــة تكبــر فــي 
نفســي، ولم أعــرف حينها أنها ســتصبح مصدر 
رزقــي وأنــا على أتعكــز مفــارق العمر.ويضيف، 
هــذه المهنــة تعبهــا يفــوق بكثير ربحهــا من بيع 
“الثقافــة والكلمة”، لذلــك اخترت لها مكانا آخر، 
أرصفــة بال رفــوف وال ديكــور، فموقــع المكتبة 
المقاصيــص(،  )ســوق  الشــعبي  الســوق  هــو 
والكلمــة،  بالكتــاب  مثلــي مهمومــون  وزبائنــي 
وهــم الذيــن يبحثــون عــن الكتــاب ولكنهــم قــد 
ال يجــدون ثمنــه، فكتــب مكتبتــي دائمــا تكــون 
بأســعار رمزيــة، فقــد يبــاع كتــاب ســعره 150 
دينــارا بـ 20 دينــارا فقط، لقارئ أو طالب، يريد 

أن يقرأ ولكنه ال يستطيع اقتناءه، وهناك كتب 
أبيعهــا بنصــف دينــار ودينار واحــد، وقد يكون 
أن  وأكــد  دينــارا.  و20   10 الحقيقــي  ســعرها 
اليــوم األول شــهد بيــع 1000 كتاب.وأصبحــت 
طالبــا،  للجميــع  مقصــدا  الشــعبية،  المكتبــة 

وأطباء، وباحثين، ومختصين، وحتى أســاتذة 
جامعــة، ومقصدا للعديد من األدباء والشــعراء 
والمثقفيــن الذيــن يشــتاقون للكلمــة والتاريــخ 
في كتب وإن مضى على صدور بعضها ســنين 

طويلة.

المعرض شهد إقباال كبيراً في اليوم األول

واشنطن ـ رويترز

شــكا أصحاب مكاتب هندســية من ارتفاع 
بجميــع  اإلنشــاءات  قطــاع  علــى  الرســوم 
مراحلــة وعلــى كل العامليــن بــه، بــدءا من 
واالستشــارات  بالتنفيــذ  مــرورا  التصميــم 
والبناء إلى حين الوصول إلى المستثمرين.
وقالــوا انه فــي ظل الظــروف االقتصادية 
وحالة الهدوء التي تسود القطاع العقاري 

ال ســيما االســتثماري، أصبــح هنــاك عــدم 
تــوازن بين حجم العمل والفائدة المحققة 
المفروضــة  الرســوم  نســبة  وبيــن  منــه 
وعددهــا. وتحــدث مهندســون عــن توقف 
بعــض المكتــب الهندســية البحرينيــة عــن 
العمل بسبب الضغط المادي التي تتعرض 

له.

أعلنت الشرطة األميركية أن شخصا قتل 
وأصيــب 5 آخــرون، ليلــة الخميــس، فــي 
تبــادل إلطالق النار في شــوارع العاصمة 
واشــنطن، ليس بعيدا عن البيت األبيض.  
وقــال قائــد شــرطة العاصمة )واشــنطن(، 
ســتيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل 
أي مــن المشــتبه بهــم فــي إطــالق النــار، 

مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء 
إطالق النار، وفق ما ذكرت رويترز. 

وأوضــح إمرمــان أن إطالق النــار توقف، 
بإجــراء  يقومــون  المحققيــن  أن  مؤكــدا 
عــن  ويبحثــون  الشــهود  مــع  مقابــالت 
لقطــات لكاميــرات المراقبــة فــي المــكان 

في محاولة لمعرفة ما جرى.

نظــم مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبيــة التابــع للخدمــات الطبيــة الملكية 
المناظيــر  عــن  ورشــة  المستشــفى  فــي 
وجراحــات  والبلعــوم  الهوائيــة  القصبــة 
الحنجــرة  تضيقــات  وترميــم  توســعة 
خبيــرا   18 وبمشــاركة  لألطفــال”، 

واستشاريا.

واألذن  االنــف  قســم  رئيــس  وكشــف 
العســكري،  المستشــفى  فــي  والحنجــرة 
محمــد  للورشــة  المنظمــة  اللجنــة  عضــو 
“البــالد” أن  لـــ  فــي تصريحــات  الشــهابي 
مشــاركة الفريــق الســعودي المتخصــص 
تأتي في أطار استمرار التعاون المشترك 

في المجال الطبي.

تعاون بحريني سعودي بجراحة األنف واألذنقتيل بإطالق نار “قرب” البيت األبيضمكاتب هندسة تشكو من ارتفاع التكاليف

ارتفاع أسهم المدرب الوطني بدوري الطائرةافتتاح كبير لـ “الجونة”الكويت ترفع التأهب عند الموانئأسعار الذهب تصعدمصنع لأللواح الشمسية
»  HELIOS SOLUTIONS LIMITED أبدت شركة

الهندية المتخصصة في الطاقة 
الشمسية وتقنياتها رغبتها في إنشاء 
مصنع لأللواح الشمسية في البحرين 

واالستثمار في جميع المشاريع 
القائمة والمستقبلية للطاقة 

النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة.

صعدت أسعار الذهب أمس  «
متجهة صوب تحقيق أول 

مكسب أسبوعي في شهر، بدعم 
من انخفاض الدوالر والتوترات 

في الشرق األوسط والحذر بشأن 
محادثات تجارية بين الواليات 

المتحدة والصين.

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات  «
ووزير التجارة والصناعة الكويتي، 

خالد الروضان، الجمعة، قرارًا برفع 
المستوى األمني لمرافق الموانئ. 
ويشّدد القرار “على اتخاذ كل جهة 
اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية 

السفن والموانئ”.

وسط النجوم وجميالت الفن  «
في مصر والعالم العربي، 

انطلقت الدورة الثالثة للمهرجان 
السينمائي الكبير في الجونة، في 
مسرح المارينا في حفل كبير مع 

مزيد من األضواء والتنظيم المميز 
وسط اهتمام عربي عالمي بالحدث.

أكملت أندية دوري الدرجة األولى  «
للكرة الطائرة تعاقداتها مع األطقم 

الفنية لقيادة فرق الرجال في الموسم 
المقبل. وتصاعدت اسهم المدرب 

الوطني بعدما تعاقدت 7 أندية من 
أصل 8 مع مدربين محليين فيما اختار 

ناد واحد التعاقد مع مدرب أجنبي.
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مــن المتوقــع أن يتــم طــرح 3 هواتــف 
المحلــي  الســوق  فــي  جديــدة  آيفــون 
)آيفــون 11، وآيفــون 11 بــرو، وآيفــون 
بأســعار  أيــام،  خــالل  بروماكــس(   11
تتراوح ما بين 300 و500 دينار تقريبا.
الحــوت  محــالت  فــي  بائــع  وذكــر 
الهواتــف  أن  “البــالد”  لـــ  للهواتــف 
الجديــدة لآليفون ســتتوافر في أيام، 
مرتفعــة  األســعار  تكــون  أن  متوقعــا 
بعــض الشــيء، ثــم تعــاود االنخفــاض 

أي  مــع  العــادة  جــرت  كمــا  تدريجيــا 
صعــود  مــع  تماشــيا  جديــد  إصــدار 

الطلب عليه في بادئ األمر.

“آيفون” الجديد في البحرين خالل أيام
أمل الحامد

)٠٨(

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أمــس الجمعــة فــرض عقوبــات جديــدة ضــد 
المركــزي اإليرانــي والصنــدوق الســيادي لطهــران بداعــي “تمويــل اإلرهــاب”،  البنــك 
واصفــًا العقوبــات بأّنهــا “العقوبات األقســى علــى اإلطالق ضد دولة مــا”. وقال ترامب 
فــي تصريــح فــي المكتب البيضاوي “لقــد فرضنا للتو عقوبات علــى المصرف الوطني 
اإليرانــي” مضيفــًا “األمــر يتعلــق بنظامهم المصرفــي المركزي وهي عقوبــات في أعلى 
مستوى”. وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان إلى جانبه أّن األمر يتعّلق 
باســتهداف “آخر مصدر دخل للبنك المركزي اإليراني والصندوق الوطني للتنمية، أي 
صندوقهم السيادي الذي سُيقطع بذلك عن نظامنا البنكي”. وأضاف “هذا يعني أّنه لن 

تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري لتمويل اإلرهاب”.

ترامب يفرض أقسى العقوبات على إيران

)12(

في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسالم، دعا رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة إلى االســتجابة لنداءات 
الضميــر العالمــي بضــرورة إرســاء ســالم شــامل وعــادل، تنعم فيــه الشــعوب بالخير 
والوئــام، وتتهيــأ فيه الســبل أمام شــراكة عالميــة فاعلة لتحقيق التنمية المســتدامة 

التي تؤمن مستقبال أكثر ازدهارا وطمأنينة للشعوب.

المجتمــع  تحــرك  أهميــة  علــى  ســموه  وشــدد 
الدولي باتجاه بلورة رؤية استشرافية جديدة 
تعمل وفق إرادة جماعية مشتركة لدفع جهود 
الســالم حــول العالــم، عبــر التمســك بالمبــادئ 
األديــان  بهــا  جــاءت  التــي  الســامية  والقيــم 
الســماوية وأقرتهــا المواثيــق الدوليــة، والتــي 
تحــض على الســالم والتعاون وحســن الجوار، 
مؤكــدا ســموه أن شــعوب العالــم تتوق للســالم 
فــرص  مــن  فاتهــا  مــا  لتعويــض  واالســتقرار، 

الحياة والنهوض.
وأكد ســموه أن مملكة البحرين بقيادة صاحب 

الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ملك 
كل  تدعــم  وســتظل  كانــت  البحريــن،  مملكــة 
جهــد غايتــه تحقيــق الســالم وتعزيــز التنميــة 
واالستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف 
الســاعية  والدوليــة  اإلقليميــة  التحالفــات 
ومحاربــة  الدولييــن  والســلم  األمــن  لترســيخ 
اإلرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله، ومــن خــالل 
عمــل دءوب لمســاندة قضايــا الحــق والعــدل 
إلنهــاء الصراعــات التــي تشــهدها العديــد مــن 

مناطق العالم.
وقــال ســموه فــي رســالة إلــى العالــم بمناســبة 

الــذي  للســالم  العالمــي  باليــوم  االحتفــال 
يصــادف اليوم الســبت، ويقام هــذا العام تحت 
شــعار: “العمــل المناخــي من أجل الســالم”، “إن 
الســالم واالســتقرار ركيزة أساســية للسير في 

طريــق التنميــة، وتحقيق أهدافهــا في النهضة 
للتنميــة أن تزدهــر  واالزدهــار، وأنــه ال يمكــن 
فــي ظل أوضاع مضطربة سياســيا واقتصاديا 
المســتدامة  فالتنميــة  وبيئيــا،  واجتماعيــا 
الناجعــة هــي التــي تــدرك مختلــف التحديــات 

وتضع الحلول والمبادرات لمعالجتها”.

مدرســة  تــزور  أن  “البــالد”  لـــ  البــد  كان 
فاطمــة الزهــراء االبتدائيــة للبنــات فــي 
العاصمة المنامة؛ ألنها تعد ثالث مدرسة 
فــي تاريخ البحرين، وقــد أوقفت وزارة 
التربيــة والتعليــم الدراســة والعمل فيها 
فــي ســنة 2016، تحــت وعــود وزاريــة 
بترميــم المدرســة وإعــادة افتتحاها من 
4 سنوات.مدرســة فاطمــة  جديــد قبــل 
الزهــراء االبتدائيــة للبنــات فــي المنامــة 
الجديــد  الدراســي  العــام  بدايــة  مطلــع 

تســعى لنفض غبار النسيان وتزيل ركام 
المخلفــات مــن علــى جســمها التعليمــي 
الممشــوق، وتريــد أن تقبــل علــى الحياة 
بــكل مــا اســتطاعت إليــه ســبيال، إال أن 

ذلك لم ُيَرد لها.
 1951 العــام  تأسســت  التــي  المدرســة 
القابعة اآلن في فريج المخارقة، تشــكو 
اإلهمــال والنســيان، والعجيــب أن يركن 
هــذا الصرح العلمــي والعالمة الحضارية 

في زوايا النسيان.

مدرسة “فاطمة الزهراء” غارقة في النسيان رؤية استشرافية جديدة لدفع جهود السالم
سمو رئيس الوزراء: ال يمكن للتنمية أن تزدهر في ظل أوضاع مضطربة
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سمو رئيس الوزراء يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسالم

إرساء سالم شامل وعادل تنعم فيه الشعوب بالخير والوئام

في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسالم، دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة إلى االســتجابة لنداءات الضمير العالمي بضرورة إرســاء ســالم شــامل وعادل، تنعم فيه الشــعوب 
بالخير والوئام، وتتهيأ فيه السبل أمام شراكة عالمية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن مستقبال أكثر ازدهارا 

وطمأنينة للشعوب.

ــوه عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــرك  ــمـ وشــــــدد سـ
رؤيــة  بــلــورة  باتجاه  الــدولــي  المجتمع 
إرادة  وفق  تعمل  جديدة  استشرافية 
السالم  جهود  لدفع  مشتركة  جماعية 
بالمبادئ  التمسك  عبر  الــعــالــم،  حــول 
ــاءت بها  ــ ــســامــيــة الـــتـــي جـ والـــقـــيـــم ال
المواثيق  وأقــرتــهــا  السماوية  األديـــان 
ــتــي تــحــض عــلــى الــســالم  ــيــة، وال الــدول
ــوار، مــؤكــدا  ــجــ ــ ــاون وحـــســـن ال ــعـ ــتـ والـ
للسالم  تتوق  العالم  شعوب  أن  سموه 
واالســـتـــقـــرار، لــتــعــويــض مــا فــاتــهــا من 

فرص الحياة والنهوض.
وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
كانت  البحرين،  آل خليفة ملك مملكة 
وستظل تدعم كل جهد غايته تحقيق 
واالســتــقــرار  التنمية  وتــعــزيــز  الــســالم 
مختلف  فــي  الفاعلة  مشاركاتها  عبر 
التحالفات اإلقليمية والدولية الساعية 
ــن والـــســـلـــم الــدولــيــيــن  لــتــرســيــخ األمـــ
ومـــحـــاربـــة اإلرهــــــــاب بـــكـــافـــة صــــوره 
وأشـــكـــالـــه، ومــــن خــــالل عــمــل دءوب 
إلنهاء  والــعــدل  الحق  قضايا  لمساندة 
من  العديد  تشهدها  التي  الــصــراعــات 

مناطق العالم.
رئيس  الملكي  السمو  صــاحــب  ــال  وقـ
بمناسبة  العالم  إلى  الوزراء في رسالة 
الذي  للسالم  العالمي  باليوم  االحتفال 
يـــصـــادف الـــيـــوم الــســبــت، ويـــقـــام هــذا 

العام تحت شعار: “العمل المناخي من 
واالستقرار  السالم  “إن  السالم”،  أجل 
ــي طــريــق  ــزة أســـاســـيـــة لــلــســيــر فـ ــيـ ركـ
النهضة  أهدافها في  التنمية، وتحقيق 
أن  للتنمية  يمكن  ال  وأنـــه  ــار،  ــ واالزدهـ
تـــزدهـــر فـــي ظـــل أوضــــــاع مــضــطــربــة 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، 
فــالــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة الــنــاجــعــة هي 
وتضع  التحديات  مختلف  تــدرك  التي 

الحلول والمبادرات لمعالجتها”.
وأكد سموه أن االحتفال باليوم العالمي 
للسالم، يشكل مناسبة مهمة لبث روح 
العالم بمسئولياته تجاه  األمل وتذكير 
ومستقبل  لحاضر  الملحة  الغاية  هذه 

البشرية.
ونوه سموه إلى أن تركيز اليوم العالمي 
“العمل  قضية  على  العام  هــذا  للسالم 
المناخي من أجل السالم” يعكس حجم 

التهديد المناخي المتزايد الذي تواجهه 
البشرية نتيجة لما يمكن أن يخلفه من 
المكتسبات  عــلــى  سلبا  تــؤثــر  ــوارث  كــ
التنموية وكافة مظاهر الحياة األخرى، 
الدولي  المجتمع  يضع  أنــه  عــن  فضال 
الظاهرة  هــذه  تجاه  مسؤولياته  أمــام 
ــعــام  ــرأي ال ــ ــ الــخــطــيــرة ويــســتــنــهــض ال
العالمي؛ من أجل التكاتف في مواجهة 

واحدة من أكبر التحديات العالمية.
التغيرات  أن قضية  إلى  وأشــار سموه 
المناخية وما ينجم عنها من مشكالت 
وخطيرا  حقيقيا  تهديدا  تشكل  بيئية 
وتوثر  ومستقبلها،  البشرية  لحاضر 
في  الدوليين  واالســتــقــرار  األمــن  على 
استدامة  على  المباشر  تأثيرها  ظــل 
الطبيعية والتي تشكل عصب  الموارد 

الحياة.
وشــــــدد ســـمـــوه عـــلـــى أن مـــثـــل هـــذه 

الـــتـــحـــديـــات يــجــب أن تـــكـــون دافــعــا 
نــحــو تــعــزيــز الــعــمــل الــمــشــتــرك لصون 
بما  البشرية  أنجزتها  التي  المكتسبات 
الشعوب، وبخاصة  أمام  المجال  يتيح 
نصيبها  للحصول على  احتياجا  األكثر 

من التقدم والنماء.
ــرورة وضــع إطــار  ودعـــا ســمــوه إلــى ضـ
أمــمــي مــتــكــامــل لــمــكــافــحــة الــتــغــيــرات 
الــمــنــاخــيــة، والــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة 
ــن آثــــارهــــا الــســلــبــيــة؛  والــتــخــفــيــف مــ
للتنمية  حقيقيا  تــهــديــدا  بــاعــتــبــارهــا 

والسالم في العالم أجمع.
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  وأشـــاد 
الوزراء بجهود ومساعي منظمة األمم 
نحو  المتخصصة  ووكاالتها  المتحدة 
إرساء السالم العالمي، معرًبا سموه عن 
لصياغة  الجميع  إرادة  تتحد  في  أمله 
واقع جديد يحل فيه السالم والتعاون 
والــمــحــبــة بــيــن دول الــعــالــم وشــعــوبــه، 
ويـــضـــع حــــدا لــمــا تــعــيــشــه مـــن مــآس 

وحروب استنزفته على مدى عقود.
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الملك  البالد صاحب الجاللة  بعث عاهل 
تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ــطــا جـــورج  إلــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة مــال
بـــالده.  اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة  فــيــال؛ 
أعـــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عــن أطيب 
المناسبة  بهذه  لفخامته  وتمنياته  تهانيه 
برقية  الملك  جاللة  بعث  كما  الوطنية. 
تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا آرمين 
ســركــيــســيــان؛ بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 
عن  البرقية  فــي  جاللته  أعـــرب  ــبــالده.  ل
أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه المناسبة 
الوطنية. وبعث جاللة الملك برقية تهنئة 
إلى حاكم عام بليز كولفيل نوربرت يونغ؛ 
أعــرب  ــالده.  بـ اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة 
تهانيه  أطــيــب  عــن  البرقية  فــي  جاللته 

وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.
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جديد يحل فيه 
التعاون والمحبة

زيادة التعاون مع “الدولية للطاقة الذرية”
ــة ــة المتقدمـ ــوم التقنيـ ــات العلـ ــن خدمـ ــتفادة مـ ــي لالسـ ــعي بحرينـ سـ

الــمــشــارك  الــبــحــريــن  اجــتــمــع وفـــد مملكة 
الدولية  للوكالة  العام  المؤتمر  أعمال  في 
التعاون  إدارة  مديرة  مع  الذرية  للطاقة 
التقني في منظمة آسيا والمحيط الهادئ 
الذرية  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  التابعة 
ــك عــلــى هــامــش أعــمــال  جــيــن أبـــايـــا،، وذلـ
العام  للمؤتمر  والستين  الثالثة  الـــدورة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة 

فيينا.
ــرب وفـــد مملكة  ــالل االجـــتـــمـــاع، أعــ وخــ
وعن  أبــايــا،  بلقاء  اعــتــزازه  عــن  البحرين 
بتعيينها مؤخًرا مديرة  الخالصة  تهانيهم 
آسيا  منظمة  في  التقني  التعاون  إلدارة 
الدولية  للوكالة  التابعة  الهادئ  والمحيط 
التوفيق  كل  لها  متمنين  الــذريــة،  للطاقة 

والنجاح في أداء المهام الموكلة إليها.
بالجهود  البحرين  مملكة  وفد  أشــاد  كما   
التعاون  إدارة  بها  تضطلع  التي  الكبيرة 

ــتــقــنــي فـــي مــنــظــمــة آســـيـــا والــمــحــيــط  ال
للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  التابعة  الــهــادئ 
الــذريــة وإســهــامــاتــهــا الــبــارزة فــي تقديم 
من  يمكنهم  مما  للدول  والمساندة  الدعم 
المتقدمة  التقنية  العلوم  من  االستفادة 
في مجاالت عدة باإلضافة إلى التدريب 

الــذي  الــشــامــل  والتقني  والــفــنــي  العلمي 
تقدمه لضمان االستخدام السلمي للطاقة 

النووية.
ضــرورة  البحرين  مملكة  وفــد  أكــد  كما   
بين  القائم  الثنائي  التعاون  حجم  زيــادة 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  المملكة 

فــي كــل مــا مــن شــأنــه تــســريــع وتحقيق 
وبما   ،2030 المستدامة  التنمية  أهــداف 
والنفع  بالخير  عامة  البشرية  على  يعود 
والــفــائــدة، كــذلــك حـــرص وتــطــلــع مملكة 
ــهــذا الــتــعــاون  الــبــحــريــن لــلــمــضــي قـــدًمـــا ب
المعني  الفريق  مــع  المشترك  والتنسيق 
في المجال التقني إلى آفاق أرحب على 

المستويات كافة.
 من جانبها، عّبرت أبايا عن تقديرها لدعم 
في  المتواصل  البحرين  مملكة  وحــرص 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مساندة 
لالضطالع بمهامها ومسؤولياتها، متمنية 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
ــدًدا  ــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث عــ ــم خــ كــمــا تـ
ــن الـــقـــضـــايـــا والـــمـــواضـــيـــع الــمــتــعــلــقــة  مــ
الذرية  للطاقة  السلمية  باالستخدامات 
وأوجه تعزيز التعاون بين مملكة البحرين 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ،يوجز نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
وصف “جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي” في 
عبارة جميلة للغاية، هي جوهر وأهداف وركائز هذه الجائزة ذات الصيت 
الواســع، بقولــه: “أهميــة هــذه الجائــزة فــي إحياء ثقافــة العمــل التطوعي 
واإلنســاني فــي المجتمعــات وإبراز النمــاذج المضيئة التــي قدمت وبذلت 
مــن أجــل نهضــة مجتمعهــا”، والحــق أن جائــزة “بحرينية خليجيــة عربية” 
اكتســبت هــذه المكانــة، هــي واحــدة مــن الشــرفات الجميلــة لتكريــم رواد 

العمل التطوعي العربي، والتي ميزت مملكة البحرين إقليمًيا وعالمًيا.
Û  ،وبالنظــر إلــى التميــز الكبيــر الــذي حققته هذه الجائزة في نســخها التســع

وهي تكمل حلقاتها لتحتفل العام القادم بمشــيئة هللا بمرور عشــر سنوات 
على انطالقها، فإن سمو سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة 
الطيبــة، وفــي رؤيتــه للتكاتــف كوســيلة ناجحــة لتحقيق غايــات المجتمع 
والمحافظة على اســتقراره االجتماعي، وتأصيل ذلك في نفوس األجيال 
الجديــدة يتــم مــن خــالل إلقاء الضوء علــى التجارب الناجحــة في مجال 
التطــوع، كمــا ورد فــي كلمــة ســموه، فإن هــذه المعاني اســتمدها من جده 
ألبيــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، ومــن جــده لوالدتــه نائــب رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة في ترجمة المعاني الســامية للعمل اإلنســاني والخيري 
والتطوعــي والعمــل علــى نشــره في كافــة المجتمعات، وقــد ورد في كلمة 
ســموه في حفل الجائزة هذا المعنى كونها مناســبة ســنوية؛ للوقوف على 
مســتوى التطور الحاصل في مســيرة العمل التطوعي في مملكتنا الغالية 
وعالمنــا العربــي، ذلك المجال الــذي يكرس قيم العطــاء والبذل والتعاون؛ 
مــن أجــل تنميــة مجتمعاتنــا وتحقيــق النمــاء المنشــود لشــعوب المنطقــة، 

وتلبية احتياجات الناس في شتى المجاالت.
Û  فــي العــام الماضــي، أشــرت فــي مقــال بهــذه الزاويــة إلــى أهــم أهــداف

مــع  الفاعلــة  الشــراكة  مبــدأ  تعزيــز  أســاس  علــى  مبنيــة  وهــي  الجائــزة، 
المنظمــات والهيئــات والمؤسســات والجمعيــات التطوعيــة ودعــم جهــود 
المســؤولية االجتماعية للقطاع الخاص، والمســاهمة في توجيه الطاقات 
الشــبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات 
المتطوعيــن، وتوريــث حــب العمــل التطوعي مــن خالل تعميــق التواصل 
بيــن أصحاب البصمــات التطوعية وبين مختلف األجيال، إضافة إلى نقل 
الخبــرات التطوعيــة المختلفة إلى الفئات المســتهدفة بما يؤدي إلى وضع 
المتطوعيــن فــي العمــل المناســب لميولهــم وتخصصاتهــم وأعمارهــم مــع 
إفســاح المجــال لالســتفادة من آرائهم في هذه الخبــرات، والجائزة تدخل 
فــي منظومــة فعاليــات برنامــج الشــيخ عيســى بن علــي للعمــل التطوعي 
“نمــاء” الــذي تنفذه جمعية الكلمة الطيبة، وهذه المنظومة الواعدة تشــمل 
برامــج متعــددة كالمعســكر الشــبابي العربــي التطوعي، والملتقى الســنوي 
لطــالب المــدارس، وبرنامــج التطــوع فــي المــدارس، والــورش التدريبيــة، 
وكلها في معانيها ودالالتها ترسخ قيم العطاء واإلسهام الخيري والوطني 

واإلنساني في نفوس أبناء البحرين.
Û  كل تلــك الركائــز جــاءت فــي نقلــة جديــدة عبــر احتفال هــذا العــام، وذلك

بإعــالن ســمو الشــيخ عيســى بن علــي عن تدشــين “مبادرة إعداد الشــباب 
القــادة فــي البحريــن”، بتنظيــم مــن جمعيــة الكلمــة الطيبــة وبالتعــاون مع 
المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، واألمر المبشر هنا هو أنه 
أصبــح في مقدور شــبابنا من الجنســين، من المتميزيــن والمثابرين وذوي 
المبادرات واألفكار، ألن يقدموا أنفسهم ومواهبهم للمناصب القيادية في 
القطاعيــن العــام والخــاص، فنحــن أمــام مبــادرة واعدة تقــدم فرًصا رائدة 

للشباب وتشحذ عزيمتهم وروح التنافس بينهم لخدمة وطنهم.

جائزة سمو الشيخ 
عيسى بن علي.. االحتفاء 

بالنماذج المضيئة عادل المرزوق

سمو رئيس الوزراء

دعم االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
ــى تــشــجــيــع الــــدراســــات الــعــلــمــيــة ــ ــى تـــدعـــو إل ــس ــي ــت ع ــن ــا ب ــ رن

اجتمعت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة الشيخة رنا بنت عيسى 
بــن دعيــج آل خليفــة، والوفــد المرافــق لها مع مدير عــام الهيئة العربيــة للطاقة الذرية 
ســالم حامــدي، أمــس، على هامش أعمال المؤتمر العام للوكالــة الدولية للطاقة الذرية 

ا في العاصمة النمساوية فيينا. المنعقد حاليًّ

 وخــــالل االجـــتـــمـــاع، أشـــــادت وكــيــل وزارة 
ــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة بــشــأن  الــخــارجــيــة رئ
واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر 
األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة 
بــيــن مملكة  الــمــشــتــركــة  الـــتـــعـــاون  ــعــالقــات  ب
ــذريــة،  ال للطاقة  الــعــربــيــة  والــهــيــئــة  الــبــحــريــن 
ــذه الـــعـــالقـــات  ــ مــســتــعــرضــة ســـبـــل تـــعـــزيـــز هـ
السلمية  االستخدامات  مجال  في  وتطويرها 
الدراسات  أهمية دعم  الذرية، مؤكدة  للطاقة 
ــك دعم  ذل فــي  بما  الــمــجــال  هــذا  فــي  العلمية 
االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية 

للطاقة الذرية.

 من جانبه، أعرب حامدي عن تقديره للجهود 
بشأن  الوطنية  اللجنة  بها  تقوم  التي  الطيبة 
واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر 
األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة 
برئاسة وكيل وزارة الخارجية، مؤكًدا حرص 
مواصلة  على  الــذريــة  للطاقة  العربية  الهيئة 
بما يعود  البحرين،  المشترك مع مملكة  العمل 

بالخير والنفع على المنطقة والعالم.
المجلس  في  عضو  البحرين  مملكة  أن  يذكر 
وقد  الذرية  للطاقة  العربية  للهيئة  التنفيذي 
والخمسين  التاسع  الــعــام  االجــتــمــاع  تــرأســت 

للمجلس التنفيذي.

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس الشورى

الساحتان  تشهدهما  لما  نــظــًرا 
اإلقليمية والدولية من تطورات 
لجنة  أعربت  وسياسية،  أمنية 
ــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  الـ
واألمــــــــــن الــــوطــــنــــي بــمــجــلــس 
النعيمي،  حمد  برئاسة  الشورى، 
ــا ودعـــمـــهـــا لــكــل  ــدهـ ــيـ ــأيـ عــــن تـ
التي  والــخــطــوات  اإلجــــــراءات 
ــل الــــبــــالد صــاحــب  ــاهــ يــــــرى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
اتــخــاذهــا  آل خــلــيــفــة، ضـــــرورة 
لــحــفــظ األمــــن واالســـتـــقـــرار في 
من  وحمايتها  البحرين،  مملكة 

أية مخاطر محتملة.
ــت الـــلـــجـــنـــة مــــن جــمــيــع  ــنـ ــمـ وتـ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــدم 
الـــشـــائـــعـــات  وراء  ــاع  ــيــ ــصــ ــ االن
المغرضة، والمعلومات والبيانات 
التي تشكل تهديًدا وخطًرا على 

السلم الوطني واالجتماعي.
اللجنة التالحم الوطني  وأكدت 
والشعبي بين جميع المواطنين، 
ــا واحـــــًدا خلف  والـــوقـــوف صــًف
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة، واســتــقــاء 
ــا  ــادرهـ ــصـ ــن مـ ــ ــات مـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
الرسمية، وقطع الطريق على كل 
من يحاول تهديد أمن واستقرار 
والفتنة،  الفرقة  وبــث  المملكة، 
المواطنين  بين  الشائعات  ونشر 

والمقيمين.

دعم شوري إلجراءات جاللة الملك لبسط األمن



اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، 
ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات 
)دراســات( والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية 

الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أمس في 
العاصمــة األرجنتينية بوينس آيرس، مع رئيس 
المجلس األرجنتينــي للعالقات الدولية أدلبرتو 
جيافارينــي، حيــث جــرى بحــث ســبل التعــاون 
حــول  النظــر  وجهــات  واســتعراض  المشــترك، 

التطورات اإلقليمية والدولية.
وقال الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة خالل 
األرجنتينــي  المجلــس  بمقــر  مســتديرة  مائــدة 
للعالقات الدولية: إن ما حققته مملكة البحرين 
مــن إنجــازات نوعية خــالل الســنوات الماضية، 
يؤكــد أن المملكة تســير على الطريق الصحيح، 

بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل.
وأشــار وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس مجلــس 
األمنــاء، إلــى أن اإلصــالح في مملكــة البحرين، 
يتصــف بســمات خاصــة؛ كونــه يعبر عــن قناعة 
ذاتيــة، ومبــادرة خالقــة، ورعايــة كريمــة، مــن 

عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، مبينــا أن أبــرز هذه الســمات 
فالنهــج  والتــوازن،  والتطويــر  الشــمول  هــي 
اإلصالحــي يشــمل كافــة المناحــي والمجــاالت 
التــي توفــر للمواطــن الظــروف المالئمــة لحياة 
وللوطــن  عاليــة،  بجــودة  وخدمــات  كريمــة، 
رؤيــة  عبــر  يتطلــع  كمــا  واالزدهــار،  االســتقرار 
ترســيخ  إلــى  ومدروســة  طموحــة  وبرامــج 
دعائــم الدولة المدنيــة العصرية، في إطار دولة 
القانــون، وتعزيــز المشــاركة الشــعبية، وتحقيق 
التنميــة المســتدامة، وبمــا يحفــظ أمــن المملكة 

وسيادتها ومصالحها العليا.
بــن أحمــد أن رؤيــة  الشــيخ عبــدهللا  وأوضــح 
النمــو  تحقيــق  تســتهدف  ال   2030 البحريــن 
االقتصــادي فحســب، وإنمــا أيضا تنمية شــاملة 
خــالل  مــن  التقــدم  إلــى  تقــود  ومســتدامة، 
االســتثمار في المواطن، وتنويع مصادر الدخل 
الوطنــي، في ظــل اقتصاد معرفــي وديناميكي 
واالبتــكار  للريــادة  محفــز  ومنــاخ  متجــدد، 
وخدمــات  تحتيــة  بنيــة  تواكبــه  والتنافســية، 

وتشريعات تضاهي المعايير العالمية.
وأفــاد وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس مجلــس 
بــأن مملكــة البحريــن تمتلــك رصيــدا  األمنــاء، 
إذ  االســتثمارية،  والثقــة  النجــاح  مــن  كبيــرا 
ارتفــع نمو القطاعــات االقتصادية غير النفطية، 
ووصلــت مســاهمتها إلــى أكثــر مــن 80 % مــن 

الناتج المحلي اإلجمالي. 
وفــي العام الماضــي، جاء االقتصــاد البحريني، 
في المرتبة األولى عربًيا وإقليمًيا، وفًقا لمؤشر 
مؤسســة  عــن  الصــادر  االقتصاديــة  الحريــة 
“هريتــدج” األمريكيــة، والمرتبــة الـــ 18 عالمًيــا، 
وفــي المركــز الثانــي عربًيــا في “مؤشــر ســهولة 
ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام 2018” الصــادر 
عــن البنــك الدولــي، والمركــز الرابــع عالميــا فــي 
مؤشــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت الصــادر عن 
األمــم المتحــدة. فيما ال يزيد معدل البطالة في 

البالد عن 4 %. 
ن الشــيخ  وحــول تطــورات الوضــع اإلقليمي، بيَّ
عبــدهللا بــن أحمــد أن منطقة الشــرق األوســط، 
تشــهد فــي الوقــت الحالــي نزاعــات محتدمــة، 

والمصالــح،  والســيطرة  األمــن  حــول  تــدور 
الطائفيــة  إقليميــة،  قــوى  فــرض  ومحاولــة 

والتطرف على التعايش والتسامح. 
كما أشــار وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس 
الفوضــى”  “صناعــة  أحــداث  أن  إلــى  األمنــاء، 
النزاعــات، وانهيــار  لتصاعــد  2011 أدت  العــام 
المؤسســات الوطنيــة فــي العديــد مــن الــدول، 

الداخليــة،  شــؤونها  فــي  تدخــالت  عــن  فضــال 
وإطالق موجــات من اإلرهاب والطائفية، مبينا 
أنــه اســتنادا لتقديــرات رســمية، فقــد شــهدت 
المنطقــة منــذ تلك األحداث نحو 33 ألف عملية 
ألــف   90 قرابــة  خســائرها  تجــاوزت  إرهابيــة، 
إن  أحمــد:  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  شــخص.وقال 
إيــران تتبنــي اإلرهــاب عقيــدة ومنهــاج عمــل، 

فهــي وراء الكثير من أزمات المنطقة، وانتشــار 
ميليشــيات اإلرهــاب، وتهديــد األمــن البحــري، 
والتدخــالت في الشــؤون الداخلية للــدول، كما 
أن اإلرهــاب اإليرانــي ممنهــج وعالمــي الطابــع، 
االوســط  الشــرق  منطقــة  كانــت  إذا  مضيفــا: 
تعانــي مــن نظام الماللــي التوســعي والعدواني 
وخاليــاه اإلرهابيــة، فــإن حادثــة تفجيــر 1994 
فــي األرجنتيــن الصديقة، وما أســفرت عنه من 
ضحايــا أبرياء، تكشــف بجالء أننــا أمام إرهاب 
دولــة مشــين.  وشــدد وكيــل وزارة الخارجيــة 
للشــؤن الدوليــة رئيــس مجلــس األمنــاء، علــى 
التحديــات  أهــم  مــن  يعــد  اإلرهــاب،  أن خطــر 
وينبغــي  العالــم،  دول  تواجــه  التــي  األمنيــة 
شــاملة  بتدابيــر  اإلرهــاب  نواجــه حواضــن  أن 
وفاعلــة، فكــرا وتمويــال ومــالذا ورعايــة، وأن 
ندعــم التعايش والوســطية في مقابل التعصب 
والكراهيــة، موضحــا أن مملكــة البحريــن تؤمن 
بضــرورة الربــط بيــن الســالم والتنميــة، وتعزيز 
شــراكة جميع الفئات كالمرأة والشــباب، باعتبار 

المواطن هو محور وغاية التنمية.

المنامة -  وزارة الخارجية

إيران تتبنى اإلرهاب عقيدة ومنهاج عمل
ــرة بــالــمــجــلــس األرجــنــتــيــنــي ــدي ــت ــس ــد يـــشـــارك فـــي طـــاولـــة م ــم عـــبـــداهلل بـــن أح
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أول معـــرض شعبــي للكتــاب بســوق “المقاصيــص”
لــلــجــمــهــور ــاب  ــتـ كـ آالف   10 مـــن  ــر  ــثـ أكـ طــــرح   :”^“ لــــ  ــن  ــي ــس ح صــــاح 

عندما يروي صالح حسين صاحب أول مكتبة شعبية في مدينة عيسى، حبة للكتاب فإنه يحكي قصة عشق ارتبطت به منذ 
الصغر. يقول كانت هوايتي القراءة وجمع الكتب، وكنت أفضل جمع الكتب واقتناءها على أي شي آخر. وظلت هذه الهواية 

تكبر في نفسي، ولم أعرف حينها أنها ستصبح مصدر رزقي وأنا على أتعكز مفارق العمر.

ويضيــف، المهنة تعبها أكبر بكثير من الفائدة 
التــي قد أحصدها من بيــع “الثقافة والكلمة”، 
لذلك اخترت لها مكانا آخر، أرصفة بال رفوف 
وال ديكــور، أرصفــة شــعبية، فموقــع المكتبــة 
المقاصيــص(،  )ســوق  الشــعبي  الســوق  هــو 
بالكتــاب  مهمومــون  مثلــي  هــم  وزبائنــي 
والكلمــة، وهــم الذيــن يبحثــون عــن الكتــاب 
ولكنهــم قــد ال يجــدون ثمنه، فكتــب مكتبتي 
دائمــا تكــون بأســعار رمزيــة، فقد يبــاع كتاب 
ســعره 150 دينــارا بـــ 20 دينــارا فقــط، لقــارئ 
أو طالــب، يريــد أن يقــرأ ولكنــه ال يســتطيع 
اقتنــاءه، وهنــاك كتــب أبيعهــا بنصــف دينــار 
ودينــار واحــد، وقــد يكــون ســعرها الحقيقي 

10 و20 دينارا.
وأصبح حسين الخمسيني ومكتبته الشعبية، 
مقصــدا للجميــع طالبــا، وأطبــاء، وباحثيــن، 
ومختصين، وحتى أساتذة جامعة، ومقصدا 
والمثقفيــن  والشــعراء  األدبــاء  مــن  للعديــد 
الذيــن يشــتاقون للكلمــة والتاريــخ فــي كتب 
وإن مضى على صدور بعضها ســنين طويلة، 
وقــد يكون مؤلفوها قد ارتحلوا ولكنها تبقى 

توثق الزمن والتاريخ واألحداث.
اليــوم  معرضــه  إن  حســين  صــالح  يقــول 
)الجمعــة( يمثــل انطــالق أول معــرض للكتب 
بالسوق الشــعبي وهو يومي 21-20 سبتمبر، 
وســيتم فيه طرح نحو 10-5 آالف كتاب في 

األسبوع الواحد.
فــي  أعمــل  كنــت  الكتــاب،  عاشــق  ويضيــف 
وزارة النفــط والصناعــة، وخرجت إلى تقاعد 
مبكر من الوزارة ولكنني كنت أعشق الكتب، 
وأعمل في مجال الكتب من العام 1996 إلى 
هــذا اليــوم، وهــذا يرجــع إلــى شــغفي لقراءة 
وقمــت  الدخــل،  تحســين  بجانــب  الكتــب 
و  المنــازل،  مــن  وشــراءها  الكتــب  بتجميــع 
أن  واســتطعت  زهيــدة،  بأســعار  المكتبــات، 
أجمــع نصــف مليــون كتــاب، ولكــن مكتبتــي 
تعرضــت للحرق لمرتين في الســوق ألشــعبي 
إن  بــل  قلبــي،  اليــأس  يدخــل  ولــم  واصلــت 
الحريق الذي حصل لكتبي ترك “حرقا” كبيرا 

في قلبي لحد اآلن.
ويقــول، زار مكتبتــي العديــد من أشــقائنا من 
الســعودية ودول الخليج، واعتبروا تجربتي 
وغيــر  خالصــة  بحرينيــة  تجربــة  بالمكتبــة 

مسبوقة في دول الخليج.
ويضيــف، إصــراري علــى إقامــة أول معــرض 
للكتاب بأســلوب شــعبي في السوق الشعبي؛ 
لعــدم إضافــة أيــة تكاليف قد تــؤدي إلى رفع 
ســعر الكتاب مع تقديمــي لخصم 50 % على 
الكتــب ألصدقــاء القــراءة، مؤكــدا أن يومــه 

األول قد باع 1000 كتاب.
ويضيــف أن اختيــاره وتحديد يــوم المعرض 
نــزول  ســببه  ســبتمبر   20-21 وهــو  األول 
رواتــب المتقاعديــن، والمرحلة الثانية يومي 
28-27 ســبتمبر هو لنزول رواتب الموظفين، 
ما يســمح للجميع بمشــاركة الجميع وتمكنهم 
مــن اقتناء الكتب التي يبحثون عنها، مؤكدا 
حضور عدد كبير من األشــقاء من الســعودية 

والكويــت، مضيفــا أن أحــد القــراء حضر منذ 
الصباح الباكر وحجز نحو 700 كتاب.

المعــرض الشــعبي للكتــاب أغلــى كتــاب فيــه 
ســعره  يصــل  قــد  بينمــا  دينــارا،   20 بســعر 
فــي المكتبــات إلــى 5 أضعــاف هــذا الســعر، 
ويســتطيع القــارئ أن يتابــع كتبــا وعنوانيــن 
وموســوعات تمتــد مــن األدبــاء العــرب بــكل 
تخصصاتهــم إلــى كتــاب مــن أميــركا وأوربــا 
وروســيا، وقد تجد كتبا عن األدب والســينما، 
تجــاور كتبــا عن السياســة والقانــون والدين، 
حيــث تقرأ لواســيني األعرج وغادة الســمان، 
وبجوارهــا األعمــال الكاملــة لكبــار الروائييــن 
والنقــاد بالعالــم، وقــد تجــد محمــود درويش 
يجاور سيف الرحبي، وروبرت فيسك يجاور 
مصطفــى الرافعــي، وإلــى جوارهــم تصطــف 
كتــب الطــب والطبــخ فــي ســيمفونية تبحث 
عــن التألق والنقاء من خالل كلمات محفورة 

بالذاكرة، وأن مضى عليها الزمن.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفــة، مع نائب 
وزير خارجية جمهورية األرجنتين جوســتاف 
وزلوفينين، ، وذلك خالل زيارة العمل الرسمية 

التي يقوم بها إلى الجمهورية.
وزيــر  نائــب  رحــب  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
خارجيــة جمهوريــة األرجنتيــن بزيارة الشــيخ 
عبــدهللا بــن أحمد آل خليفــة والوفــد المرافق، 
عالقــات  تعزيــز  علــى  بــالده  حــرص  مؤكــًدا 
التعــاون مع مملكة البحريــن بما يخدم المنافع 
المشــتركة للبلديــن الصديقيــن، معرًبــا  كذلــك 
باالرتقــاء  األرجنتيــن  اهتمــام جمهوريــة  عــن 
بمســتوى العالقات الثنائية مع مملكة البحرين 
واعــدة  اقتصاديــة  شــراكة  إيجــاد  أجــل  مــن 
بينهمــا، مشــيًدا ســعادته بالتطــورات التنمويــة 
الجاريــة فــي مملكــة البحرين، متمنًيــا للمملكة 

دوام التقدم واالزدهار.

مــن جانبــه، أكــد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
خليفــة أن مملكــة البحريــن تتطلــع إلــى بنــاء 
األرجنتيــن  جمهوريــة  مــع  متميــزة  شــراكة 
خصوًصا في ظل المقومات والمزايا المتوافرة 
لــدى كال البلديــن والتــي تشــكل نقطــة انطالق 
لتعزيــز العالقــات الثنائيــة بينهمــا، معرًبــا عــن 
اعتزازه بعمق العالقات التاريخية الوثيقة بين 
مملكــة البحرين وجمهوريــة األرجنتين، والتي 
تســتند إلى عقود طويلــة من الثقة واالحترام، 
فضــالً عــن الرغبــة المتبادلــة لتعزيــز المصالــح 

المشتركة وإقرار السلم واألمن الدوليين.
ودعــا وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
إلــى ضــرورة تضافر الجهــود الدولية لمكافحة 
اإلرهاب من خالل استراتيجية شاملة تتضمن 
آليــات متكاملــة وواقعيــة، كمــا رحــب في هذا 
الصــدد بقــرار جمهوريــة األرجنتيــن الصديقــة 
تصنيــف  الماضــي،  يوليــو  شــهر  فــي  الصــادر 

مــا يســمى بحــزب هللا كمنظمــة إرهابيــة مــع 
تجميــد أصــول أعضائه علــى أراضيهــا، مؤكًدا 
باتجــاه  جديــدة  خطــوة  يعــد  القــرار  هــذا  أن 
إدراك المجتمــع الدولــي لخطــورة هــذا الحزب 

اإلرهابي على األمن واالستقرار الدوليين.  
كما تطرق الشــيخ عبدهللا بــن أحمد آل خليفة 
إلــى مبادئ رؤيــة مملكة البحريــن االقتصادية 
2030 ودورهــا فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي 
مملكــة  أن  موضًحــا  االســتثمارات،  وجــذب 
البحريــن اســتطاعت المضــي قدًمــا فــي إنجاز 
مثيــرة  عاليــة  بمعــدالت  المســتدامة  التنميــة 

لإلعجاب.
ودعــا إلــى تكثيف تبادل الوفــود التجارية بين 
أصحــاب  تحفيــز  بهــدف  الصديقيــن  البلديــن 
الخــاص  القطــاع  شــركات  وممثلــي  األعمــال 
على استكشــاف الفرص االستثمارية المتاحة، 
مشــيًرا فــي هذا الســياق إلى الزيــارة التي قام 

بهــا وفــد تجاري مــن جمهوريــة األرجنتين إلى 
مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، وما 
نتج عنها من مؤشــرات طيبة، مؤكًدا ســعادته 

تطلع مملكة البحرين إلى توسيع آفاق التجارة 
البينيــة مــن خــالل إقامة المشــاريع المشــتركة 

وإقامة المعارض والمؤتمرات المتنوعة.

كمــا أشــار الشــيخ عبدهللا بــن أحمــد آل خليفة 
إلــى مزايا االســتثمار فــي مملكــة البحرين في 
حيــث  ومتطــورة،  ومحفــزة  آمنــة  بيئــة  ظــل 
إنهــا تشــجع قطاعــات التكنولوجيــا والتحــول 
أســواق  إلــى  رئيســة  بوابــة  وتعتبــر  الرقمــي، 

منطقة الخليج العربية.
واســتعرض وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
التــي  الشــاملة  اإلصالحــات  مســيرة  الدوليــة 
تشــهدها مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البالد 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
كبــرى  إنجــازات  مــن  ومــا حققتــه  آل خليفــة 
ومكتســبات نوعيــة، مبيًنــا أن مملكــة البحرين 
اإلقليميــة  الشــراكات  لبنــاء  أولويــة  تولــي 
والدولية لتعزيز التنمية المســتدامة ومواجهة 

خطر اإلرهاب.

بدور المالكي من مدينة عيسى |تصوير: خليل إبراهيم

بيع 1000 كتاب 
في يوم واحد

المهنة تعبها أكثر 
بكثير من ربح بيع 

“الثقافة والكلمة”

كتب بال رفوف 
على أرصفة شعبية

زبائني مثلي 
مهمومون 

بالكتاب والكلمة

مقصد األدباء 
والشعراء 

والمثقفين والطالب

طرح 10 آالف كتاب 
في أسبوع واحد

عاشق الثقافة يجمع 
الكتب ويشتريها من 

المنازل

حضور عدد كبير من 
األشقاء الخليجيين

قارئ يحجز 700 كتاب 
منذ الصباح الباكر

ترحيب بقرار األرجنتين تجميد أصول “حزب اهلل”



تشــير وثيقة دعوة صادرة من نادي العروبة مؤرخة في 5 أغســطس 
1942 لعراقــة هــذا النــادي الثقافــي بالمنامــة وفق مســتندات تنشــرها 

صحيفة البالد.

ووجهــت الرســالة لمعــاون معتمد 
العظمــى  البريطانيــة  الدولــة 
لدعوتــه  )الباليــوز(  بالبحريــن 

لحضور فعالية بالنادي.
“هيئــة  أن  علــى  الرســالة  وتنــص 
بدعــوة  تتشــرف  العروبــة  نــادي 
التــي  ســعادتكم لحضــور الحفلــة 
سيقيمها النادي في داره بمناسبة 
عيــد المعــراج وذلــك فــي الســاعة 
األحــد  يــوم  مســاء  مــن   9:20

المصادف 9 أغسطس 1942.
بعبــارة  الرســالة  وختمــت 

“وبحضوركم يتم لنا السرور”.

وعنــوان النادي في رأس الرســالة 
 – البحريــن  بالمنامــة-  يقــع  أنــه 

جزيرة العرب.
بريطانيــا  دولــة  باليــوز  ورد 
بالبحريــن باالعتــذار عــن حضــور 

الفعالية.

وقال في رسالته الموجهة  «
إلى سكرتير نادي العروبة: 

“استلمت مع الشكر دعوتكم 
الرقيقة، ويؤسفني القول 
بأنني لم أتمكن من قبول 
هذه الدعوة ألن لدي دعوة 

سابقة. هذا ودمتم”.
رد الباليوز على العروبةرسالة الدعوة من نادي العروبة

شــهد مجلــس بلديــة المحــرق بالعــام 1935 نقاشــا عــن ورود كميــات قليلــة من الســمك لبيع 
بالســوق المركزيــة. وتضمــن محضــر االجتمــاع تبريرا لقلة واردات الســمك بالســوق من بعد 

قرار البلدية منع بيع السمك بالجملة وفق مستند تنشره صحيفة البالد.
وجــاء فــي المحضر: يتعطل البائع مع ســمكه لبيعه بالتفاريق )أي بالمفرق( وإذا كان الســمك 
كثيرا ولم يتصرف يتعفن بسبب شدة الحر وحينذاك مفتش البلدية يرمي السمك المتعفن 

في البحر ويخسر السماك خسارتين أوال خسارة الوقت وثانيا خسارة السمك.
وذكر محضر االجتماع ســبب تفضيل باعة الســمك عرضه في ســوق المنامة المركزية؛ ألنها 

بلدية العاصمة ال تمنع بيعه بالجملة مثل المحرق.
وذكــر بالمحضــر أن البائــع يبيــع ســمكه بالجملة ويقبــض الثمن ويعود إلى بيتــه أو إلى محل 
صيــده. وتضمــن المحضــر إشــارة إلــى أن قــرار منــع البيــع بالجملــة يعــود بالضــرر علــى أهل 

المحرق وإذا جلب إليها شيء من السمك يكون سعره غاليا لقلته وكثرة الطلب عليه.

منع بيع السمك بالجملة بسوق 
المحرق المركزية نادي العروبة يدعو “الباليوز” لحفلة “المعراج”

عامـــا  77 قبـــل  الرســـالة  تاريـــخ  العـــرب..  بجزيـــرة  المنامـــة  عنوانـــه 
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نقلب صفحات 
الوثائق القديمة 

ونفتش عن قصص بحرينية 

إعداد: راشد الغائب

صورة تعود للعام 
1956 )أّي قبل 

63 عاما( لطائرة 
 DC-4M من طراز

أرجونوت تابعة 
للخطوط الجوية 

الكندية على مدرج 
في البحرين.  

)المصدر: المكتبة 
البريطانية(.

طائرة كندية بالبحرين بالعام 1956

أقرت وزارة المعارف العراقية بالحقبة الملكية بالعام 1945 تأســيس معهد الملكة عالية للبنات تكون مدة الدراســة 
فيه سنتان بعد اإلعدادية لغرض إعداد مدرسات. وأطلق اسم المعهد تيمنا باسم ملكة العراق عالية بنت علي قرينة 
ملــك العــراق الســابق غــازي، ووالدة آخــر ملوك بغداد فيصل الثاني، وشــقيقة عبداإلله الهاشــمي الوصي على األمير 

فيصل الثاني قبل أن يتوج ملكا على العراق.

تعتبــر الملكــة عاليــة آخر امــرأة عراقية حملــت لقب ملكة 
فــي بغــداد. وأطلــق عليهــا ملكة للعــراق خالل فتــرة حكم 
زوجهــا الملــك غازي بالفتــرة من العــام 1933 لغاية 1939، 
ثــم أطلــق عليهــا الملكــة األم بعــد وفــاة زوجهــا مــن 1939 
حتى وفاتها بسبب إصابة بمرض السرطان بالعام 1950.

وافتتحــت الملكــة عاليــة معهــد البنــات فــي أبريــل 1946، 
وتفقدت صفوف المعهد والمختبرات، وحضرت مسرحية 
أقامهــا المعهــد بهــذه المناســبة، وذلــك وفــق تقرير نشــرته 

صحيفة المدى العراقية في ديسمبر 2018.
وارتفعــت درجــة المعهــد الــى كليــة بالعــام 1946. وتحول 
االســم إلــى كليــة التربيــة للبنــات ونقلــت تبعيتهــا لجامعة 

بغداد بعد إعالن النظام الجمهوري بالعراق.

ملف سري

وترجــم فريــق صفحــة وثائــق بجريــدة البــالد مراســالت 

بملف عنون بأنه “ســري”، ويحمــل عنوان “تدريب معلمات 
الملــف  تاريــخ  ويعــود  البحريــن”.  لحكومــة  العــراق  فــي 
والمراســالت للفتــرة مــن 19 أكتوبر 1947 لغايــة 12 يناير 

1948، وفق أرشيف الوثائق بالمكتبة البريطانية.
ويحتوي الملف على مراســالت بين مسؤولين بريطانيين 
بخصــوص عرض اقتراح إرســال نســاء بحرينيــات بمعهد 
لتدريب المعلمات في العراق، وتوصي المراســالت بمعهد 
الملكــة عاليــة فــي بغــداد باعتبــاره من أفضل المؤسســات 
التعليميــة بالعــراق فــي تلــك الفتــرة. ومــن بيــن الوثائــق 
رســالة بيــن مستشــار حكومــة البحريــن تشــارلز بلجريــف 
والمعتمديــة بالبحريــن في أكتوبــر 1947، حيث يظهر في 
نص الرسالة استفسار بلجريف عن “حقيقة افتتاح جامعة 
انجليزيــة للبنــات فــي بغــداد”، وينقــل فيــه رغبــة حكومــة 
البحرينيــات  المعلمــات  مــن  مجموعــة  ابتعــاث  البحريــن 
لبغــداد إذا مــا كانــت تلــك الجامعــة موجــودة واقعــا وإذا 

كانت حكومة بغداد ال تمانع من استقبالهن.

رغبة الحكومة

تتواصــل الرســائل بيــن بلجريــف والمعتمديــة، ليصل الرد 
مباشــرة مــن القنصليــة البريطانيــة في بغداد في ديســمبر 
بالعــام 1947م بعــدم وجــود جامعــة بريطانيــة مخصصــة 
للبنــات إنما هناك ثــالث جامعات موجودة أصال في بغداد 
منــذ عــدة ســنوات. وأشــار ممثــل القنصليــة بــأن إحــدى 

رغبــة حكومــة  يناســب  ال  قــد  ممــا  الجامعــات مختلطــة 
البحريــن.  وأكمل بــأن الجامعتين األخريين إحداهن دون 
المســتوى واألخــرى ممتــازة )كليــة الملكــة عاليــة( الســيما 
مــن  مكــون  تعليمــي  كادر  وفيهــا  االنجليزيــة  اللغــة  فــي 
أربــع مدرســات بريطانيــات، حيــث يختــار المتميــزات من 
خريجــات الثانويــة لاللتحــاق بهــذه الجامعة، وهــي ما قد 

يتالءم مع رغبة الحكومة البحرينية.

كادر معهد عالية مكون من 4 معلمات بريطانيات والدراسة 4 سنوات

ملف بريطاني سري عن ترشيح كليات عراقية لتدريس البحرينيات

المعــارف  بــوزارة  قياديــون  وجــه 
بالزمــن  والتعليــم  التربيــة  )وزارة 
بحرينيــة  أهليــة  ومــدارس  القديــم( 
للمســؤولين  دعــوات  الماضيــة  بالعقــود 
هــذه  لحضــور  بالمنامــة  البريطانييــن 

الحفالت.
ومن بين الدعوات التي تنشــرها “البالد” 

ما يأتي:
وزارة  ديــوان  مــن  صــادرة  دعــوة   -
المعــارف العامــة، بتوقيع الوزير الشــيخ 
عبــدهللا بن عيســى آل خليفــة، وموقعة 
فــي 23 أبريــل 1947، للدعــوة لحضــور 
لمــدارس  الســنوي  الرياضــي  المهرجــان 
يــوم  فــي  البحريــن  لحكومــة  البنيــن 
 1947 ابريــل   30 الموافــق  األربعــاء 

بساحة مدرسة المحرق.
اإلصــالح  مدرســة  مديــر  مــن  دعــوة   -
لتمثيــل  المعــاودة  عبدالرحمــن  األهليــة 
فنــاء  فــي  باللــه”  “المســتعصم  روايــة 

المدرســة مســاء يوم الخميــس الموافق 
3 ابريــل 1941، والحفــل برعايــة وزيــر 

المعارف سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفة.

- دعــوة مــن مديــرة المدرســة الخليفيــة 
للبنــات بالحــد لطيفــة الزيانــي لحضــور 

معرض األشــغال السنوي ورواية وإلقاء 
مواضيــع مدرســية تمثــل علــى مســرح 

للبنــات بالحــد فــي  المدرســة الخليفيــة 
يوم الجمعة الموافق 31 يونيو 1940.

تمثيل رواية “المستعصم باهلل” بمدرسة اإلصالح األهلية قبل 78 عاما
ــدارس الــبــنــيــن ــ ــم ــ ــان ل ــرجـ ــهـ ــا.. ومـ ــرضـ ــعـ ــم مـ ــظ ــن ــات بــالــحــد ت ــن ــب ــل ــة ل ــي ــف ــي ــل ــخ ــة ال ــدرسـ ــمـ الـ

ترجمة: سيد محمد المحافظة

مقر كلية الملكة عالية للبنات ببغداد الملكة العراقية عالية

موجز عن معهد األميرة عالية العراقي بالعام 1947

ختم غالف التقرير بكلمة “سري”

محضر اجتماع مجلس بلدية المحرق

المعهد باسم “عالية” آخر عراقية 
حملت لقب ملكة

بلجريف يستفسر عن حقيقة افتتاح 
جامعة إنجليزية للبنات في بغداد

الجامعة المختلطة بالعراق قد ال 
تناسب رغبة البحرين

مفتش 
البلدية 
يرمي 

المتعفن 
بالبحر

دعوة لمهرجان من وزارة المعارف المدرسة الخليفية للبنات بالحد رسالة مدرسة اإلصالح األهلية 



أرجــأت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى 
محاكمــة شــاب اعتــدى علــى اثنيــن مــن 
مباشــرتهما  أثنــاء  العــام  األمــن  قــوات 
حادثا مروريــا عندما كان المتهم متوجها 
لجســر الملــك فهد لغــادرة البــاد، إذ تعمد 
وحــال كونــه بحالــة غيــر طبيعيــة أثنــاء 
إدخالــه الدوريــة األمنيــة بضــرب وســب 
والشرطيين المجني عليهما؛ وذلك للنطق 
ســبتمبر   30 جلســة  فــي  عليــه  بالحكــم 
الجاري، مع األمر باســتمرار حبســه لحين 
الجلسة المقبلة. وتشير التفاصيل حسبما 
جاءت بملف القضية إلى ما ورد في باغ 
المجني عليه األول، والذي قرر أنه وأثناء 
مــا كان يــؤدي واجب عمله بيــوم الواقعة 
عليــه  المجنــي  الشــرطي  زميلــه  برفقــة 
الثانــي، وعنــد الســاعة 7:30 مســاء، تــم 
إباغهما من قبل غرفة المراقبة الرئيســة 
بوجــود حــادث مــروري بالقرب من جســر 

الملــك فهــد، فتوجهــا للموقــع وشــاهدا أن 
الشــخص المتســبب بالحــادث كان بحالــة 

غير طبيعية وواضح أنه في حال سكر.
لــذا فقــد توجه إليــه المجني عليــه الثاني 
وســأله عــن تفاصيــل الحــادث المــروري، 
وطلــب منــه الحضــور معهمــا الســتكمال 
العامــة  اإلدارة  فــي  الحــادث  إجــراءات 
للمــرور، مشــيرا إلــى أن المتهــم لــم يكــن 
إلــى  فاصطحبنــاه  وعيــه،  فــي  حينهــا 
األصفــاد  يــده  علــى  ووضعــا  الدوريــة 
غضبــا  ثــار  لكنــه  “الهفكــري”،  الحديديــة 
وخادشــة  الئقــة  غيــر  بألفــاظ  ورماهمــا 

للحياء.
ولفــت إلــى أن المتهم لــم يكتف بذلك، بل 
تعمــد ركلــه برجله، كما ضــرب زميله على 
كتفــه األيمــن، وكاد يتســبب لهــم بحــادث 
مــروري آخر أثناء قيادة الشــرطي الثاني 
للدوريــة مســببا فوضــى كبيــرة، إذ تفاجأ 
بــه يعــّض األخيــر فــي أعلــى يــده، فدفعه 
المركبــة،  الثانــي وأوقــف  المجنــي عليــه 

وتحــرك هو إليه لتثبيتــه وطلبا من غرفة 
المراقبة إرسال دورية نجدة لهما.

إضافيتيــن  دوريتيــن  حضــرت  وبالفعــل 
لهمــا، وعنــد وصولهــم إلــى عيــادة وزارة 
تســبب  بأنــه  ســمع  “القلعــة”  الداخليــة 
بفوضــى في غرفة العيــادة واعتدى على 

المعالج هناك.
وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نســب إليه، 
وقــال إنه حضــر للمملكة برفقــة أصدقائه 
وتجولــوا فــي البحرين، ثم عادوا للفندق، 
وفيــه  الليلــي،  الملهــى  إلــى  هــو  وذهــب 
أعطــاه صديقــه مشــروبا ال يعــرف مــا هو 
إال أنــه تناولــه بالكامــل، نافيــا معرفته بما 
حصل بعد ذلك الشراء، مؤكدا عدم علمه 

أي شيء بشأن االعتداء على الشرطة.
وأوضح أنه اســتيقظ عند الساعة الثالثة 
حينهــا  وكان  التالــي،  اليــوم  فــي  عصــرا 
بمستشــفى الســلمانية، وقــال إنه تفحص 
جسده هناك وتبين له وجود آالم بجسده 
ورجله وإصبعه وكدمات برأسه ووجهه.

رفضــت المحكمة الكبرى المدنية األولى 
)الدائــرة اإلداريــة( دعــوى زوج يطالــب 
والجــوازات  للجنســية  العامــة  اإلدارة 
واإلقامــة وزوجته المدعى عليها الثانية 
بالقضية بإصدار تأشــيرة إقامة دائمة له 
في البــاد؛ وذلك بعدما حدثت خافات 
عائليــة بينــه وزوجتــه، والتــي امتنعــت 
اســتصدار  مــن  األخيــرة  إثرهــا  علــى 
علــى  المملكــة  فــي  لــه  إقامــة  تأشــيرة 

كفالتها.
حكــم  بحســب  التفاصيــل  فــي  وجــاء 
تقــدم  المدعــي  الــزوج  أن  المحكمــة 
العامــة  واإلدارة  زوجتــه  ضــد  بدعــوى 
قــال  واإلقامــة،  والجــوازات  للجنســية 
البحريــن  مملكــة  فــي  مقيــم  إنــه  فيهــا 
علــى كفالة زوجته، وقد حدثت مشــاكل 
بينهمــا، وبعــد انتهــاء تأشــيرة إقامته لم 
تقــم بتجديدها، بالرغم من أن له أطفال 

منها.
وطالب المحكمة اإلدارية بإلزام المدعى 
عليهما بإصدار تأشــيرة إقامــة دائمة له، 
وثيقــة  مــن  نســخة  دعــواه  مــع  مرفقــا 
الزواج، ونســخة من جواز ســفره والتي 
انتهــاء مــدة إقامتــه فــي مملكــة  تفيــد 

البحرين.
وفي أسباب حكم المحكمة قالت إنه عن 
موضوع الدعوى، فإن المقرر أن سلطان 
الدولــة علــى إقليمهــا مطلــق، وأن هــذا 
الحــق يتيح لهــا اتخاذ كافــة اإلجراءات 
التــي تضمــن أمنها وســامتهما، وتتســع 
حســب  وتضيــق  اإلجــراءات  هــذه 

الظروف التي تكتنف الدولة.
وتطبيقــا لذلــك، فــإن الدولــة لهــا الحــق 
فــي اســتقبال األجانــب أو عدم الســماح 
باســتقبالهم داخــل أراضيهــا، أو الســماح 
لهــم باإلقامــة والعمــل أو عــدم اإلقامــة 
لســلطات  وأن  إقليمهــا،  علــى  والعمــل 
الدولــة التقدير الكافي الذي تترخص به 

في هذا الشأن.
أن  عليــه  المســتقر  مــن  أنــه  وأضافــت 
ســببه  علــى  يحمــل  اإلداري  القــرار 
الصحيــح، مــا لــم يقــم الدليل علــى عدم 
صحتــه، وأنــه ال إلزام على جهــة اإلدارة 
بتســبيب قراراتها، ما لــم يلزمها القانون 
بذلــك، مبينة أن عيب إســاءة اســتعمال 
السلطة أو االنحراف بها هو من العيوب 
القصدية في الســلوك اإلداري قوامها أن 
يكون لدى اإلدارة قصد إساءة استعمال 
الســلطة أو االنحــراف بهــا، وهــذا العيب 
يجــب أن يشــوب الغايــة مــن القــرار بأن 
تكون اإلدارة قــد تنكبت وجه المصلحة 
تكــون  أو  القــرار  يبتغيهــا  التــي  العامــة 
قــد أصدرت القــرار بباعــث ال يمت لتلك 
المصلحة، وعلى هذا األساس فإن عيب 
إســاءة اســتعمال الســلطة يجــب إقامــة 

الدليل عليه ألنه ال يفترض.
فلهذه األســباب حكمت المحكمة برفض 

الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

“سكران” يعتدي على شرطيين ويعّض أحدهما رفض إصدار “فيزا” دائمة لمقيم على كفالة زوجته البحرينية
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تعاون طبي بحريني سعودي في جراحة األنف واألذن
انــــطــــاق الـــــــــدورة األولــــــــى لـــمـــنـــاظـــيـــر الـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة والـــبـــلـــعـــوم

نظــم مركــز ولــي العهــد للتدريــب والبحــوث الطبيــة التابــع للخدمــات الطبيــة الملكية في المستشــفى العســكري الــدورة األولى “ورشــة” 
المناظيــر القصبــة الهوائيــة والبلعــوم وجراحــات توســعة وترميــم تضيقــات الحنجــرة لألطفال”، تحت اشــراف أخصائيــة األنف واألذن 
والحنجرة لألطفال بالمستشفى العسكري مي ناصر، و بمشاركة 18 خبيرا واستشاريا ومختصا من العاملين في تخصص األنف واألذن.

30 طبيبــا  الــدورة أمــس أكثــر مــن   وحضــر 
المستشــفيات  مختلــف  يمثلــون  بحرينيــا، 
والمراكــز والعيــادات الصحيــة مــن القطاعين 
الحكومــي والخــاص، باإلضافــة الى مشــاركة 
فريــق طبــي ســعودي متخصــص، وعــدد مــن 
األطبــاء المختصين من دول مجلس التعاون 

الخليجيـة.
وكشــف رئيس قسم االنف واالذن والحنجرة 
فــي المستشــفى العســكري، استشــاري األنــف 
المنظمــة  اللجنــة  عضــو  والحنجــرة،  واألذن 
تصريحــات  فــي  الشــهابي  محمــد  للورشــة 
الــدورة التخصصيــة  الــى أن هــذه  لـ”البــاد”، 
تأتــي بتوجيهات ومتابعــة من قائد الخدمات 
الطبيــة الملكيــة اللــواء الشــيخ خالــد بن علي 

آل خليفــة، لتؤكــد وتعكــس حرصــه وحــرص 
الخدمــات الطبيــة الملكية ممثلــة في و مركز 
الطبيــة  والبحــوث  للدراســات  العهــد  ولــي 
العلمــي  التطــور  لمواكبــة  الدائــم  وســعيهم 
والمخرجــات العلميــة والطبيــة حــول العالــم 
فــي  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر  كافــة  ورفــد 
والتدريــب  بالتعليــم  العســكري  المستشــفى 
العلمــي والعملــي وفــي مختلــف التخصصات 

الطبية.
الفريــق  الــى أن مشــاركة  الشــهابي  وأوضــح 
أطــار  فــي  تأتــي  المتخصــص،  الســعودي 
استمرار التعاون المشترك في المجال الطبي 
بين المستشــفى العسكري و الهيئة السعودية 
للتخصصــات الصحيــة والجمعيــة الســعودية 

للجراحــة األنــف واالذن والحنجــرة وجراحــة 
الــرأس والعنــق، حيــث تعتبــر هــذه المشــاركة 
المشــاركة  هــي  الســعودي  للفريــق  الواســعة 
الثانيــة، فــي مشــروع التعــاون الــذي أنطلــق 
العام الماضي من خال مؤتمر وورشة العمل 
الجراحيــة المشــترك في جراحــة االذن و قاع 
الجمجمــة، والــذي شــكل نــواة مثمــرة لتعاون 
طبــي بيــن المختصين والخبراء من االشــقاء 
االطبــاء واالستشــاريين في مملكــة البحرين 

والمملكة العربية السعودية.
وذكر االستشــاري الشــهابي أن الدورة االولى 
ســتتضمن ورشــة جراحية تطبيقية ونظرية، 
األحــد  يــوم  لغايــة  الجمعــة وستســتمر  تبــدأ 
اليوميــن  الجــاري وأن  22 ســبتمبر  الموافــق 

األولييــن ســيكونان يومــان للتطبيــق العملي، 
فيمــا ســيكون اليــوم األخيــر للدورة ســيكون 

نظريا.
سيشــمل  التطبيقــي  الجــزء  أن  موضًحــا   
المناظيــر  عمليــات  علــى  األطبــاء  تدريــب 
للجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والعمليات 

الجراحيــة فــي منطقتــي الحنجــرة والقصبــة 
الهوائية، وان التدريب ســيكون على أنســجة 
التدريــب  مــع  حيويــة،  أنســجة  و  عضويــة 
العملــي علــى أجهــزة المحــاكاة، وفــي كل مــا 

يشمل هذا التخصص.
وبيــن االستشــاري الشــهابي، الــى أن القائمين 

المركــز ســيقومون عنــد  مــن  الــدورات  علــى 
ختام الدورات الى تقييم األطباء المشاركين 
المتدربيــن ومنحهم شــهادات إكمال الدورات 
العهــد  ولــي  مــن مركــز  المعتمــدة  بالســاعات 
للتدريــب والبحــوث الطبية والهيئــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

بدور المالكي من الرفاع

تطوير مستوى خدمات النظافة
ــة فــي الــعــالــم ــرك ــش ــر مــرافــق ال ــب ــن” أك ــري ــح ــب ــرآب “اوربـــاســـيـــر ال ــ م

أكــد وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  االشــغال 
العمرانــي  الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفة 
علــى ضــرورة الحفــاظ على مســتوى خدمات 
وتطويرهــا  البحريــن  مملكــة  فــي  النظافــة 
االســتعدادات  خــال  مــن  مســتمرة  بصــورة 

الكاملة.
جــاء ذلك خال زيارته لمقر العمليات بشــركة 
النطافــة اوربايســر بمنطقــة رأس زويــد. قــام 
خالهــا بزيــارة ميدانية تفقدية لســير عمليات 

الشركة.
وقال الوكيل ان الشــركة تمتلك اكثر من ٢٢٠ 
آليــة مــن مختلــف اآلليــات التــي تســهم فــي 
أعمــال النظافــة بشــكل يومــي علــى مســتوى 
واوضــح  والجنوبيــة  الشــمالية  محافظتــي 
وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات” أن قانــون 
النظافــة العامــة الــذي تــم اصــداره أخيــرا مــن 
قبــل  صاحب الجالة عاهــل الباد بعد اقراره 
من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية 
فــي المحافظــة علــى البيئــة وصحــة اإلنســان 

والوجــه الحضــاري للمملكــة. “مشــيرا إلــى ان 
تطبيــق هــذا القانون هي مســؤولية مجتمعية 

مشتركة تصب في مصلحة الجميع.
وأشــار الــى ان اعمــال النظافــة تتــم بصــورة 
يوميــة وأن هــذا الملف من أهــم الملفات التي 
تهــدف  آليــة  بمتابعتهــا ضمــن  الــوزارة  تقــوم 
الــى االرتقــاء بالوجــه الحضــاري الــى مملكــة 
البحريــن وبالصــورة التــي تصــل الى مســتوى 
الطمــوح فــي المراحــل المقبلة مــن خال عدد 

من التدابير والبرامج التي وضعتها الوزارة.
البرامــج  أهميــة  علــى  الوكيــل  شــدد  كمــا 
التوعويــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة بالتعــاون 
مــع شــركات النطافــة، والتي تســتهدف جميع 
المناســبات  مختلــف  فــي  المجتمــع  شــرائح 

المجتمعية والدينية والوطنية.
أورباســير  عــام  مديــر  اســتعرض  جهتــه  مــن 
البحريــن لويــس دياكامبــا ومديــر العمليــات 
الشــركة  آليــات  أحــدث  بلهــوان   ياســين 

وقدراتهــا، باإلضافــة إلى العمليــات التي تقوم 
بهــا الشــركة في مرفق مــرآب اآلليــات “عملية 

الصيانه الدورية وتغسيل اآلليات”.
إلــى جانــب ذلــك تــم معاينــة الحافلــة البيئيــة 
كمــا اســتعرض ما تقدمــه من أنشــطة وبرامج 
المــدارس  طلبــة  تســتهدف  بيئيــة  توعويــة 

والجيل الناشئ.
اورباســير  مــرآب شــركة  ان  لويــس  وأوضــح 
البحريــن علــى مســاحة ١٨٠٠٠ متــر مربــع و 
يعــد مــن أكبــر مرافــق الشــركة فــي العالــم من 
حيــث عــدد الشــاحنات التــي يحتويهــا وتوفر 
الشــركة ٣٢ شــاحنة كابســة مــن ســعة ٢٢ متر 
مكعب و ١٠ شاحنات من سعة ١٤ متر مكعب 
و ١٩ شــاحنات مــن ســعة ٥ متــر مكعب و هي 

مخصصة لجمع المخلفات المنزلية.
كما تمتلك الشــركة ١٢ شــاحنة قابة )لوري و 
تايلــر( و ٧ جرافــات مخصصــة لجمع مخلفات 
الهــدم و البنــاء، باإلضافــة ١٥ شــاحنة مــزودة 
برافعــة مخصصــة لجمــع المخلفــات الزراعيــة 
وعــدد مــن االليــات االخــرى التــي تســهم فــي 

اعمال النطافة اليومية.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

إنشـــاء مصنـــع لأللــــواح الشمسيـــة
ــكــة ــمــمــل ــال ــر فــــي مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة ب ــم ــث ــت ــس ــة ت ــديـ ــنـ ــة هـ ــ ــرك ــ ش

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين 
ميرزا بمكتبه وفدا رفيع المستوى من شركة 
HELIOS SOLUTIONS LIMITED الهنديــة 
المتخصصــة في الطاقة الشمســية وتقنياتها 
 R. R. للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  برئاســة 
ناصــر  البحريــن  فــي  الشــركة  ووكيــل   Ravi

الهاشمي.
وفــي بدايــة اللقــاء رحــب ميــرزا بالحضــور 
واســتعرض معهــم خطــط ومشــاريع الطاقــة 
مملكــة  فــي  تنفيذهــا  يتــم  التــي  المتجــددة 
المتاحــة  االســتثمارية  والفــرص  البحريــن 
للشــركات العالمية في هذا المجال، واســتمع 
انشــطتهم  عــن  شــرح  إلــى  منهــم  الوزيــر 

والمنطقــة  العالــم  دول  فــي  وبرامجهــم 
ورغبتهم في إنشــاء مصنع لأللواح الشمسية 

في البحرين واالســتثمار في جميع المشاريع 
النظيفــة  للطاقــة  والمســتقبلية  القائمــة 

والخضراء الصديقة للبيئة.
 وفي هذا الصدد اعرب وزير الكهرباء والماء 
عــن ترحيبــه بفتــح آفــاق التعاون فــي كل ما 
مــن شــأنه تحقيق االهــداف الوطنيــة لمملكة 
البحرين المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة 

الطاقة.
 HELIOS شــركة  وفــد  أعــرب  جانبهــم،  مــن 
الهنديــة عــن بالغ شــكرهم وتقديرهــم للوزير 
والترحيــب  االســتقبال  حســن  علــى  ميــرزا 
عاقــات  بتأســيس  وترحيبــه  والحفــاوة 
تعــاون مشــترك مــع الشــركات العالميــة فــي 
اللقــاء  حضــر  المســتدامة.  الطاقــة  مجــال 
القائم بأعمــال المدير التنفيذي لمركز الطاقة 

المستدامة الكسندر السماهيجي .

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

لقــد طــرح ملــك البحرين صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة رؤية 
عميقــة لمتطلبــات األمــن بمفهومــه الشــامل بالنظر لمــا يمثله موقــع البحرين من 
أهميــة إســتراتيجية فــي منطقــة الخليج العربي، حيث انطلــق مفهوم األمن من 
خالل نظرة مجتمعية شــاملة تركز بشــكل رئيس على أهمية إشــراك مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي حمايــة أمــن المجتمــع؛ وذلــك بهــدف تأكيد وتعميــق الثقة 
والتعــاون الفاعليــن بين المواطنين والقائمين على العمل األمني، وذلك انطالًقا 

من مبدأ الوقاية خير من العالج.
وأصبحــت مســؤولية حفــظ األمــن فــي المجتمــع بفضــل المفاهيــم اإلصالحيــة 
التــي أرســاها المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك المفــدى، مســؤولية جماعيــة 
ومجتمعيــة تتحملهــا جميــع األطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع، بــدًءا مــن النخــب 
الفكرية، والسياســية، والدينية، والتنظيمات االجتماعية، ومؤسســات المجتمع 

المدني، فضال عن السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وأصبحــت العمليــة األمنيــة بفضــل المفاهيــم اآلخــذة فــي التعزيــز فــي قناعــات 
اإلنســان  حقــوق  إطــار  ذلــك ضمــن  وكل  والســلوك،  للتربيــة  وســيلة  المجتمــع 

وواجباته.
ويحفل تاريخ الشرطة في البحرين بالنجاحات، والذي شهد تطورات وإنجازات 
عبر مسيرة متميزة ساهمت في إشاعة األمن وحفظ المنجزات وتطبيق النظام 
والقانون في ربوع مملكة البحرين، حيث يحكي معرض الصور التاريخية الذي 
تقيمــه وزارة الداخليــة، محطــات مهمــة مــن تاريــخ شــرطة البحريــن ويســلط 

الضوء على سجلها الحافل في مجال حفظ األمن واالستقرار.
وتولــي وزارة الداخليــة اهتمــام بإبراز تاريخ شــرطة البحرين كجزء من الثقافة 
الوطنيــة، وذلــك تأكيــدا علــى اعتــزاز هــا بشــراكتها الوطنيــة مــع كافــة الفئــات 
المجتمعيــة، واعتزازهــا بالتاريــخ العريــق لشــرطة البحريــن منــذ تأسيســها، وما 
شــهدته مــن مراحــل تطور وتحديث عبر حقب زمنيــة ممتدة، حيث يبرز معرض 
الصــور التاريخيــة أهــم الحقــب المضيئــة التــي مــرت بهــا شــرطة البحريــن منــذ 

تأسيسها.
وبما أن مملكة البحرين، ذات تاريخ عريق واســتطاعت تحقيق إنجازات كبيرة 
وطفــرات فــي شــتى مجاالت الحياة، فإن شــرطة البحرين تعتبــر جزءا ال يتجزأ 
من هذا التطور من خالل تطوير خدماتها وإجراءاتها، فهي تلعب دورا مهما في 
مجــال الشــراكة المجتمعية من خــالل الثقة المتبادلة والتقديــر المجتمعي لدور 

وتاريخ الشرطة، وهو ما يتم على أساسه تطوير العمل الشرطي.
ويتضمــن معــرض الصــور التاريخيــة، عــدة أقســام تحكــي لمحــات عــن تاريــخ 
القديمــة والمالبــس العســكرية،  الشــرطة مــن خــالل عــرض الصــور والوثائــق 
باإلضافــة إلــى الوثائــق والمســتندات كالجــوازات اللــي تــم إصدارهــا، ورخــص 

السياقة، وتسجيل السيارات.
والواقع أن الفكر الشرطي ومن أجل مواكبة المتغيرات والمتطلبات المجتمعية، 
يعتمــد علــى توثيــق العالقــة بيــن رجال األمــن والمجتمــع، وعليه أصبحــت هناك 
ســيطرة على الجريمة وارتفاع في مســتوى األمن والســالمة في المجتمع، فكل 
شــيء يحتــاج تطويــرا، بحاجــة إلى تقييــم لوضع آليــات تطوره، وهــذه اآلليات 
أطلقتهــا وزارة الداخلية قبل ســنوات وهــا نحن نجني ثمارها اآلن، بحيث نصل 
إلى مســتوى الشــرطة العصرية التي نراها في كل مفاصل الدولة، والذي بدوره 

أكسب المواطن ثقته واحترامه لرجل األمن.

محطات مضيئة 
لتاريخ شرطة البحرين

الثقافة األمنيـة

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم



علوي الموسوي

كان البد لـ “البالد” أن تزور مدرسة فاطمة الزهراء االبتدائية للبنات في العاصمة المنامة؛ ذلك 
ألن هذه المدرســة تعد ثالث مدرســة في تاريخ البحرين، وقد أوقفت وزارة التربية والتعليم 
الدراســة والعمل فيها في ســنة 2016، تحت وعود وزارية بترميم المدرســة وإعادة افتتحاها 

من جديد قبل 4 سنوات.

للبنــات  االبتدائيــة  الزهــراء  فاطمــة  مدرســة 
الدراســي  العــام  بدايــة  مطلــع  المنامــة  فــي 
الجديــد تســعى لنفــض غبــار النســيان وتزيــل 
التعليمــي  مــن علــى جســمها  المخلفــات  ركام 
الممشــوق، وتريد أن تقبل على الحياة بكل ما 

استطاعت إليه سبيال، إال أن ذلك لم ُيَرد لها.
هي في عتمة ليالي المنامة سراج، وفي سماء 
البحريــن نجمــة تتــأأل، وهــي فــي إشــراقات 
علــى  بوهجــه  يلقــي  مســفر  ضــوء  الصبــاح 
النهــارات اإلنســانية ليضــيء ظلمتهــا ويرســم 
معالــم المســتقبل اآلتــي. تلــك المدرســة التــي 
تأسســت العــام 1951 القابعــة اآلن فــي فريــج 
تشــكو  المنامــة،  العاصمــة  بقلــب  المخارقــة 
اإلهمــال والنســيان، والعجيــب أن يركــن هــذا 
الصــرح العلمــي والعالمة الحضاريــة في زوايا 

النسيان.

األجيال الثالثة

أنهــا  فــي  الفضــل  لهــا  يعــود  المدرســة  هــذه 
خلقــت األجيــال الثالثــة األولــى مــن الطالبات 
والمثقفــات  والمهندســات  والطبيبــات 

والمعلمات واألديبات وغيرهن... 
العمــل أولــى  إلــى ســوق  التــي ضخــت  وهــي 
الالتــي  العاملــة  األيــدي  مــن  النســاء  طالئــع 
طبعــن بصماتهــن علــى جبين ماضــي البحرين 
وحاضرهــا وســتطبع األجيال المقبلة من أوالد 

هؤالء النساء بصماتها على جبين المستقبل.
اآلن فــي ظــل الوضع الــذي آلت إليه المدرســة 
ال وقــت للحديــث؛ بل للمبادرات، فمن ســيعلق 
كموقــع  فهــي  المدرســة؟  رقبــة  فــي  الجــرس 
البحريــن  معالــم  أحــد  تعــد  وتاريــخ  ومبنــى 
وعاصمتهــا المنامــة، بــل بحــد ذاتهــا جــزء مــن 

تاريخ البحرين.
يــدرك الجميــع أن مجــرد مشــاهدة صــور هــذه 
المدرسة العالقة في قاع النسيان سوف تبكي 
كثيريــن مــن المدرســات واألمهــات والطالبات 
من الالتي كن يتلقين علومهن فيها، وستنبش 

الذكريات.

دموع وقصص

وفــي انطالقــة جولــة الصحيفة للمدرســة كان 
أمامنا جســد مدرســة ممشــوق جميــل قد غير 
الزمــن مالمحه لكنه لم يشــخ، ومنذ االنطالقة 
األولــى مــن الباب الرئيــس للمدرســة التي كان 

يّتيمــم كثيــرات بغبــار تعليمهــا يومًيــا، وجدنــا 
مبنــى مســكونا بإيمــان التعليــم وبركــة التعلم، 
التألــق  وقصــص  بالدمــوع  مجبولــة  حكايــا 
تحكيها منشــورات على الجدران ولوائح على 

الحيطان.
من ســور المدرســة إلى المبنــى الرئيس الكثير 
حراســة  وغرفــة  واألوســاخ،  القــاذورات  مــن 
يراقــب  كان  لهــا  بعزيــز  اإلحســاس  فاقــدة 

ويحــرس أرجــاء المدرســة، كراســي مكســرة، 
تمــأ  وقــوارض  وحشــرات  مدمــرة،  أشــجار 

المكان.
البــاب الرئيــس للمدرســة واقــف بــكل شــموخ، 
امتــدت يد مندوب الصحيفــة وصافح مقبض 
البــاب وانفتح البــاب معلًنــا إذن الدخول، على 
اليميــن كانــت هنالــك لوحــة كبيــرة للمفاتيــح 
الرئيســة للكهربــاء، وقــد عبــث فيهــا أحدهــم 

وســرق ما يمكن أن يســرق، وحولها الكثير من 
األسالك المهترئة.

وعلــى بعــد 3 أمتــار يلــوح بــاب مبنــى اإلدارة 
عاجــزا عــن الحركــة مكســور األضــالع، ومــن 
خلفــه قاعــات وغــرف إداريــة غيــرت مالمحها 
عوامل التعرية، ال حركة فيها غير تحرك الغبار 
مــن مالعبــة الهــواء، ويحوطها كثيــر كثير من 
األوســاخ والقــاذورات وقنانــي )خمــرة(، حيث 
اســتغل بعــض ضعــاف النفــوس المبنــى ملجــأ 
لهــم الحتســاء الشــراب وجعلــه وكرا لممارســة 

الرذيلة.

مكسورة ومهجورة

الباحة الرئيسة للمدرسة ما زالت تحافظ على 
محياها الجميل ومظلتها األجمل، لكنها الكثير 
مــن القــاذورات والمخلفــات التعليميــة وغيــر 
التعليميــة تغطي أرضهــا، ويحيطها الكثير من 

الصفوف المكسرة والمهجورة.
أمــا حــال المبنــى الرئيــس فهــو يحكــي قصــة 
صمــود ممتــدة إلــى 58 عامــا، ومــا زال قــادرا 
علــى العطــاء، رغــم اإلهمال المتعمــد الممارس 
في حقه، وكذلك حال بقية األبنية والمرافق.

المدرسة ضخت 
لسوق العمل 

طالئع العامالت

صفوف مكسرة 
وأوساخ مبعثرة 

وقوارض تمأل المكان

من ينقذ المدرسة 
من اإلهمال 

والنسيان؟

دعت االستشــارية النفســية والتربوية إيمان عبدهللا لمغرغر عبر “البالد” أولياء األمور إلى 
ضــرورة عمــل يــوم ترفيهــي فــي نهاية األســبوع  لألبنــاء؛ حتى تتجــدد الطاقــة عندهم لبدء 
أسبوع دراسي جديد؛ ألن ذلك بمثابة مكافأة لهم على إنجازهم واجتهادهم طول األسبوع 

الدراسي.

بــدء  إلــى  واآلبــاء  األمهــات  جميــع  ودعــت 
المذاكــرة ألوالدهــم بــروح مرحة وبابتســامة 
أثنــاء  والضــرب  الصــراخ  عــن  واالبتعــاد 
والضــرب  الصــراخ  سيشــكل  لمــا  المذاكــرة 
مــن تأثيــر ســلبي علــى التعليم داخــل المنزل 

وسيكرهون حل الواجبات والمذاكرة.

الضيق والحزن

حــول  الحــاالت  مــن  كثيــر  “وردنــا  وقالــت: 
حديــث بعــض أوليــاء األمــور بشــكل يومــي 
عــن معاناتهم مــع األبناء والبنات، إضافة إلى 
مــا ينتابهــم من ضيــق وحزن مع بدايــة العام 

الســبب  بــأن  متجاهليــن  الجديــد،  الدراســي 
الرئيــس وراء ذلــك هو اإليحــاءات والكلمات 
الســلبية التــي تردد من قبــل األمهات واآلباء 
“ابتدينــا  المثــال  ســبيل  علــى  األبنــاء  أمــام 
الهــم”، “الحيــن عــاد ببدي وجع الــراس” ،”نبرز 
روحنــا للنكــد”.. إلــخ، موضحــة بــأن كل هــذه 
اإليحاءات السلبية تؤثر بشكل أو بآخر على 
نفســية الطفــل وتقلــل مــن الدافعيــة وحبــه 

للذهاب للمدرسة.
ولــكل  وأب  أم  لــكل  “نصيحتــي  وأكــدت: 
أســرة مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد ان 
تبــدأ صفحــة جديــدة ملونــه بألــوان ايجابية 

واالبتعــاد عــن النقاط الســوداء الســلبية، بأن 
تكــون صفحة مليئة بالحب والود عن طريق 
تجــاه  إيجابيــة  بمشــاعر  والتعبيــر  التحفيــز 

المدرسة والتعّلم”.
ودعــت أوليــاء األمور لكتابة كلمات ورســائل 
فــي  يومــه  بهــا  يفتتــح  طفــل  لــكل  قصيــرة 
قبــل  يومــه  بهــا  ويختتــم  الباكــر،  الصبــاح 
الذهــاب للنــوم، وذلــك مــن خــالل وضــع تلك 

األوراق الصغيــرة فــي داخــل حقيبــة الطعــام 
مكتوبة أو مرسوم عليها.

وحثــت لمغرغــر علــى تشــجيع الطفــل علــى 
االلتــزام بالقواعــد والتعليمــات الالزمــة فــي 
البيت والمدرسة بعمل تعاقد سلوكي ولوحة 

النجوم؛ لتعزيز السلوكيات اإليجابية.

كتابة الواجبات

وقالــت: “يجــب علــى األمهات واآلبــاء بدء 
المذاكرة بروح مرحة وبابتســامة واالبتعاد 

عن الصراخ والضرب أثناء المذاكرة”.
ووجهت أولياء األمور بأن يساعدوا الطفل 

بعمــل جــدول يومــي يقســم فيــه أوقاتــه، 
وقت للعب، وقت للراحة ووقت للمذاكرة. 
ودعتهــم ر بــأال يطلبوا من الطفــل المذاكرة 
وحــل الواجبــات قبــل تناول وجبــة الغذاء، 
وأن يختــاروا لــه مكانــا المناســب للمذاكــرة 
وحــل الواجبــات، ووضــع مــا يحتــاج حوله 
وقتــه،  ويضيــع  انتباهــه  يشــتت  ال  حتــى 
وحتــى ال يذهــب وال يعــود بحجــة إحضــار 

شي ما يحتاجه. 
وأضافــت: وفــروا لــه جــوا مــن الهــدوء في 
الواجبــات،  حــل  منــه  تطلبــوا  وال  البيــت، 

وباقي إخوته يشاهدون التلفاز مثالً.
واختتمــت المغرغــر حديثهــا بان يســتخدم 
أثنــاء  إيجابيــة  عبــارات  األمــور  أوليــاء 
رائــع،  مبــدع،  ذكــي،  “أنــت  مثــل  المذاكــرة 
ســريعة..  كتابتــك  جميــل،  خطــك  ممتــاز، 

إلخ”.

ال تصرخوا على أبنائكم.. وحلُّ الواجبات بعد الغداء

صورة تعبيرية لفصل دراسي

استشارية نفسية 
لـ “البالد”: جددوا 

طاقة الطلبة 
بنزهة في 
“الويك إند”
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وعـــود وزاريـــة بالترميـــم وإعـــادة االفتتـــاح قبـــل 4 ســـنوات... والمبنـــى مكانـــك ســـر

عدسة “^”: مدرسة “فاطمة الزهراء” غارقة بقاع النسيان



3 إصــدارات روائيــة ســترى النــور للكاتــب جعفــر ســلمان

طابع اجتماعي بوليسي وفنتازيا وقصة اجتماعية

أصــدر الكاتــب والروائي البحريني جعفر ســلمان 3 روايات لهذا الموســم، والتي 
ســيبدأ نشــرها فــي نهايــة أكتوبــر المقبــل انطالًقا من معــرض الشــارقة للكتاب، 
وســتتواجد الكتب في البحرين بنهاية شــهر ديســمبر في معرض األيام، وتحمل 
الروايــة األولــى عنــوان “غاوون” في حوالــي 200 صفحة وهي رواية تحكي عن  
أخ يفقــد أخــاه ويبــدأ رحلة بحث عنــه، وهي ذات طابع اجتماعي بوليســي وبها 
لمســة خفيفــة مــن الرعــب، وتنتقد بعــض الظواهــر االجتماعية وتمــر قلياًل على 

التعصب الديني بشكل ال مباشر، وهي من إصدارات دار نوفا بالس الكويتية.

اســم  تحمــل  فهــي  األخــرى  الروايــة  أمــا 
“تيــه”، وجــاءت فكرتها من أحد األشــخاص 
الذي ســرد حكايتــه للكاتب فأســرته القصة 
روايــة  وهــي  كتابتهــا،  علــى  وأرغمتــه 
بالكامــل،  حقيقيــة  أحداثهــا  اجتماعيــة 

وستصدر عن دار بوك الند الكويتية. 
الثالــث هــو روايــة “حذامــي”  العمــل  بينمــا 
مكونــة مــن 320 صفحة، وتصنــف على أنها 
فنتازيــا تاريخيــة، وهــي تروي حكايــة آلهة 
قديمــة اســمها حذامي، يختلــف أتباعها في 

طريقــة عبادتهــم حتــى يتحاربــوا باســمها، 
يمكــن للقــارئ إســقاط الكثيــر مــن أحداثهــا 

خطــوة  دار  عــن  وســتصدر  الواقــع،  علــى 
الكويتية .

وال يــزال الكاتــب يعمــل علــى عمــل روائــي 
لــدار نشــر مصريــة، وحتًما ســيرى النــور إذا 
انتهــى منــه قبل حلول شــهر نوفمبر، ليكون 
جعفــر  يصــدره  الــذي  الرابــع  العمــل  بذلــك 
ســلمان في ذات الموســم، وصّرح بأنه أيًضا 
لطباعــة  أخــرى جاهــزة  روايــات   5 يمتلــك 

بخالف الروايات األربع.
وتحــدث الكاتب حــول مصدر أفــكاره لهذه 
أعمالــي  أفــكار  اســتمد  وقــال:  الروايــات 
الروائية من الواقع ومن خبرتي في الحياة 
ومــن قراءاتي الســابقة، خصوًصا القراءات 
في الفلسفة والدين والتاريخ وما إلى ذلك، 
وكل تلــك العوامــل مجتمعــة تكــون المنهــل 
الذي اســتمد منــه أفكار رواياتي، فاإلنســان 
ازديــاد قراءتــه  مــع  الفكــري  إنتاجــه  يكثــر 

وازدياد خبرته في الحياة.
بــدأ  قــد  ســلمان  جعفــر  الروائــي  أن  يذكــر 
 ،2015 عــام  الروايــات  نشــر  فــي  الخــوض 
حيــث اســتطاع أن يعلــو باســمه في ســماء 
الُكّتــاب البحرينيين، مع أول إصدار له وهو 
“ أشباه البشر”، وتاله العديد من اإلصدارات 
التي أثبتت جدارة الكاتب في وقت قصير، 
و”ســوفانا”  دقائــق”   خمــس  “فــي  ومنهــا 
لــه”  اســم  و”ال  الشــرق”  اندلــس  و”زنجبــار 

و”قبران”.

للتواصل: 17111509جعفر سلمان

إعداد: أسامة الماجد

Osama.almajed
@albiladpress.com
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طرحت دار التنوير الترجمة العربية 
حديًثــا رواية “كهف األفكار” للكاتب 
اإلســباني خوســيه كارلوس سموثا، 

بترجمة مارك جمال.
وتــدور أحــداث الروايــة فــي خطيــن 
قديــم،  أحدهمــا  بالتــوازي،  زمنييــن 
حيث تحدث جريمة قتل ألحد طاّلب 
أفالطــون، ويتــم تكليــف هيراقليس، 
أشــهر محققــي عصــره، بالبحــث فــي 
الجريمة، واآلخر في الوقت المعاصر، 

حيــث يتكّشــف لنــا لغــز آخــر ال يقــّل 
خطــورة. ويقول المترجم على غالف 
فــي  شــاب  جثــة  “ُتكتشــف  الروايــة: 
فيقــع  ليكابيتــوس،  جبــل  منحــدرات 
االفتــراض فــوًرا أن مجموعــة ذئــاب 
هي التــي قتلته.. ولكن تراماكو، وهو 
طالب فــذ في أكاديمية أفالطون، قد 
ُقتــل، اســُتدعي هيراقليــس المعروف 
بكاشــف األلغــاز للمســاعدة في كشــف 

الحقيقة.

“كهف األفكار” لخوسيه كارلوس

شــاركت مؤسسة عبدالعزيز سعود 
منتــدى  فــي  الثقافيــة  البابطيــن 
رفيع المستوى حول ثقافة السالم 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  عقدتــه 
بنيويــورك،  مقرهــا  فــي  المتحــدة 
بدعــوة مــن رئيــس الجمعيــة ماريا 

فرناندا إسبينوس
يأتي هذا المنتدى بمناسبة الذكرى 
العشرين العتماد اإلعالن وبرنامج 
الســالم.  ثقافــة  حــول  العمــل 
فــي  المؤسســة  مشــاركة  وتمثلــت 

الكويتــي  الشــاعر  لرئيســها  كلمــة 
عبدالعزيــز ســعود البابطيــن ألقاهــا 
نيابــة عنــه المديــر العــام الدكتــور 
تهامــي العبدولــي، بحضــور ممثلي 
الجمعيــة،  فــي  األعضــاء  الــدول 
حيــث انصــب االهتمــام هــذا العــام 
الســالم:  “ثقافــة  موضــوع  علــى 
بمــا  وتغييرهــا  اإلنســانية  “تمكيــن 
يعكــس القيمــة المســتدامة لثقافة 
الســالم مــن أجــل أجنــدة التغييــر 

لسنة 2030

للتصويــر  الدولــي  المهرجــان  يعــرض 
ينظمــه  الــذي   ،2019 “إكســبوجر” 
“المكتب اإلعالمي لحكومة الشــارقة”، 
فوتوغرافيــة  صــورة   1112 نحــو 
ــا، تتوّزع  معاصــرة لـــ357 مصوًرا عالميًّ
ا، خــالل الفترة  علــى 46 معرًضــا داخليًّ
مــن 19 إلــى 22 ســبتمبر الجــاري فــي 

“مركز إكسبو الشارقة”
وتنقســم المعــارض الداخليــة إلــى 38 

ــا تشــمل 744 صــورة، و8  معرًضــا فرديًّ
صــورة   264 تضــم  جماعيــة  معــارض 
لـــ206 مصوريــن، كمــا يضــم المهرجان 
وفائــًزا  مشــارًكا  لـــ67  معــارض  ثالثــة 
بمســابقات التصوير، تشمل 69 صورة، 
و7 أفــالم قصيــرة، موفــًرا لعشــاق هذا 
الفــن فرصــة التعــرف إلى أعمــال نخبة 
مــن المصورين المحترفين والناشــئين 

من مختلف دول العالم.

أعمــال  خامــس  هــي  صالحــة..  ناقــة 
الروائــي الكويتــي ســعود السنعوســي، 
وقــد صــدرت مؤخــًرا عن الــدار العربية 

للعلوم ناشرون في بيروت
تتخــذ الرواية من باديــة الكويت مكاًنا 
ا في مطلع القرن العشرين، قبل  جغرافيًّ
قيام الدولة، تزامًنا مع معركة الصريف، 
إذ ترفــض القبيلــة زواج صالحــة بنــت 
أســمر،  بــن  دخيــل  خالهــا  بابــن  أبوهــا 

وُتجبرهــا علــى الــزواج مــن ابــن عمهــا 
صالــح ابــن شــيخ قبيلــة آل مهــروس. 
قــد  ابــن خالهــا  أن  َيــِرد خبــٌر لصالحــة 
غــادر الصحراء إلى إمــارة الكويت بعد 
الحيلولة بينه وبين زواجه منها، ليقيم 
في اإلمارة التي تناصب قبيلته العداء 
متنكــًرا باســم جديــد، عازًمــا علــى بدء 
حيــاة جديدة في الحاضرة الســاحلية، 

يعمل في رعي األغنام.

مناهج السالم

مهرجان التصوير

ناقة صالحة

علــى  عشــرة  الثالثــة  الذكــرى  فــي 
محفــوظ  نجيــب  األديــب  رحيــل 
ا  أجــرت مجلة “المجلة” حــواًرا خاصًّ
مــع هدى ابنة األديــب العربي الحائز 
جائزة نوبل لآلداب في العام 1988.
عــن  الحــوار  فــي  هــدى  وأعربــت 
تاريــخ  يتعــرض  أن  مــن  تخوفهــا 
والدهــا واســمه للنســيان مــع مــرور 
تدريــس  يتــم  أن  وتمنــت  الزمــن 
سيرته للتالميذ في المدارس، أسوة 
بســير كتاب أجانب يتم تناولهم في 

مختلف المراحل الدراسية. 
وقالت هدى إن والدها تعرض لظلم 
كبير بســبب الشــائعات التي ترددت 
ضــده وأن مــن حــاول قتلــه لــم يقرأ 
لــه، مشــيرة إلى أن هنــاك كثيًرا ممن 
دخلــوا بيته في حياته أســاءوا إليه 

بعد رحيله. 
وكشفت عن السر الكامن وراء توتر 
العالقــة بيــن أســرة نجيــب محفوظ 

بالقاهــرة  األميركيــة  والجامعــة 
التعــاون  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
دعــاوى  وجــود  مؤكــدة  المشــترك، 
قضائيــة بيــن الطرفيــن وأنهــا تفكــر 

بجدية في التعامل مع بديل آخر.
يذكر أن األديب نجيب محفوظ هو 
أول مصــري وعربــي يفــوز بجائــزة 

نوبل لآلداب وذلك عام 1988 لدوره 
البارز في إثراء الرواية العربية وبما 
قدمــه مــن أعمــال أدبيــة مهمــة فــي 
تاريــخ األدب المصري والعربي منها 
ثالثيتــه الشــهيرة: “بيــن القصريــن”، 

و”قصر الشوق”، و”السكرية”.

ــا “الــمــظــلــوم” ــدهـ االبـــنـــة تــخــشــى عــلــى تـــاريـــخ والـ

مخاوف على نجيب محفوظ من النسيان

أعلنــت هيئــة الشــارقة للكتــاب عــن انطالق 
الدورة الـ38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 
هــذا العــام تحــت شــعار عــام لقــب العاصمة 
العالمية للكتاب “افتح كتاًبا.. تفتح أذهاًنا”، 
خــالل الفتــرة مــن 30 أكتوبر إلــى 9 نوفمبر 
المقبل، في مركز إكســبو الشارقة، بمشاركة 
نخبــة مــن األدبــاء والكّتــاب والفنانيــن مــن 

مختلف أنحاء العالم.
وقــال أحمــد بــن ركاض العامــري، رئيــس 
الهيئــة: تّوجت مســيرة الشــارقة الثقافية 
التي وضع أسســها صاحب الســمو الشــيخ 
القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، 
للعــام  للكتــاب  العالميــة  العاصمــة  بلقــب 
الجــاري، التــي جــاءت نتاج جهــود العديد 
مــن المؤسســات والجهــات الثقافيــة التي 
متقدمــة  مكانــة  فــي  الشــارقة  وضعــت 
علــى خريطــة العمــل الثقافــي واإلبداعــي 
الــدورة  فــي  نحــن  وهــا  ــا،  وعالميًّ ــا  عربيًّ
للكتــاب،  الشــارقة  الجديــدة مــن معــرض 

فــي مســيرة  أساســية  ركيــزة  يعــّد  الــذي 
الثقافــة المحليــة واإلقليمية، نحتفي بهذا 
اإلنجاز، ونرفع شــعار اللقــب، لنؤكد مكانة 
اإلمارة كعاصمة للكتاب، وحاضنة لإلبداع 

والثقافة والمثقفين.

لهــذه  خصصنــا  قائــالً:  العامــري  تابــع 
متكاملــة  مجموعــة  االســتثنائية  الــدورة 
مــن الفعاليــات الثقافيــة واإلبداعيــة التي 
والمفكريــن  األدبــاء  مــن  نخبــة  يقودهــا 

والكّتاب.

ــا ــاًنـ ــا”.. تــفــتــح أذهـ ــاًبـ ــتـ ــح كـ ــتـ ــت شــعــار “افـ ــح ت

معرض الشارقة الدولي للكتاب 30 أكتوبر

ال أعرف حدوًدا فالعالم 
بأسره وطني

جيفارا
حوراء جعفر

اإلمــارات  بدولــة  بالشــارقة  تنطلــق 
فعاليات النســخة التاســعة عشــرة من 
ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، في 
24 مــن ســبتمبر الجــاري، وتســتمر 3 

أيام.
وتشارك في فعاليات هذه النسخة 43 
دولة عربية وأجنبية، وتحل جمهورية 
إيطاليــا ضيــف شــرف علــى الملتقــى 
وليلــة”  ليلــة  “ألــف  مــن  يتخــذ  الــذي 

شــعاًرا لــه، ويتضمــن الملتقــى العديــد 
مــن اإلضافــات النوعية الممّيــزة التي 
تضــاف إلــى رصيــده، ســواًء مــا تعّلق 
منهــا بالــورش التدريبيــة االســتباقية 
التــي انطلقــت قبل عدة أيام وتســتمر 
أو  الملتقــى،  فعاليــات  نهايــة  حتــى 
الــذي  الهائــل فــي برنامجــه،  بالتنــوع 
ونــدوات  ثقافيــة،  مقاهــي  يتضمــن 

علمية، وحلقة شبابية.

ــار “ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة” ــع ــش ب

انطـالق ملتقـى الشـارقـة الـدولـي للــراوي
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ــار ــنـ ديـ  500 يـــتـــجـــاوز  ســـعـــره  ــس”  ــ ــاك ــ م “بــــــرو 

“آيفون” الجديد في السوق المحلي خالل أيام

من المتوقع أن يتم طرح 3 هواتف آيفون جديدة في السوق المحلي )آيفون 11، وآيفون 
11 برو، وآيفون 11 بروماكس( خالل أيام، بأسعار تتراوح ما بين 300 و500 دينار تقريبا.

وذكــر بائــع فــي محــات الحــوت للهواتــف 
لـــ “البــاد” أن الهواتــف الجديــدة لآليفــون 
سوف تتوافر خال أيام، متوقعا أن تكون 
األســعار مرتفعــة بعض الشــيء، ثــم تعاود 
االنخفــاض تدريجيــا كمــا جرت العــادة مع 
أي إصدار جديد تماشــيا مع صعود الطلب 

عليه في بادئ األمر.
وأضــاف البائــع الذي يدعى جميــل،  “ليس 
لدينا حتى اآلن التســعيرة النهائية لهواتف 
اآليفون الجديدة، إال أن األسعار الموجودة 
حالًيــا بحســب المواقــع اإللكترونيــة نحــو 
500 دينــار لهاتــف )ماكس بــرو( الذي يقدر 
سعره بأكثر من 1000 دوالر، وجهاز آيفون 
11 الــذي يبلــغ حجــم شاشــته 6.1 بوصــة 

بسعر أكثر من 300 دينار”.
حالًيــا  الزبائــن  أن  إلــى  جميــل  وأشــار 
يتســاءلون عــن أســعار الهواتــف الجديدة، 
مــن  جديــد  جهــاز  طــرح  لــدى  عــادة   )...(
الهواتف لشركة “سامسونغ” أو “آبل” فإنهم 
ال يتهافتون على شرائه بشكل كبير، حيث 
فــي  انخفــاض ســعره ويصبــح  ينتظــرون 
متنــاول اليــد ليــزداد الطلــب عليــه، إذ أن 
ســعر الهاتــف لدى طرحه يكــون مرتفعا ثم 

ينخفض.
وأضــاف أنه لدى طــرح الهاتف فإن الزبائن 
الذين لديهم مقدرة شرائية على دفع مبالغ 
ماليــة تتجاوز 500 دينار هم من يمتلكونه 

مبدئًيا.
وأوضــح صاحب المحل أن الجيل الجديد 
مــن هاتــف آيفــون يحتــوي علــى إضافــات 
للعدســة  وفتحــة  إضافيــة  كاميــرا  مثــل 
وجودة في التصوير، مبينا أن االختافات 

بين الهواتف عموًما ليست بالكبيرة.
وعــن هاتف سامســونغ الجديــد )نوت 10(، 
ذكــر جميل أن مبيعــات الجهاز الجديد في 
األســبوع الجاري شــهدت زيادة تتراوح ما 
بيــن 10 إلــى %20 قياًســا لــدى طرحه في 
الســوق، وذلــك عائــد لعدة أســباب أولها أن 
ســعر الهاتف أصبح مناســًبا فأصبح هنالك 
طلب عليه، وكذلك تجربة الهاتف من قبل 

الزبائن الذين اشتروه قبلهم.
 )9 )نــوت  أن  الماحــظ  مــن  أنــه  وأضــاف 
يشــهد طلًبــا مــن الزبائــن نظًرا لعــدم وجود 
الجديــد  الموديــل  بيــن  كبيــر  اختــاف 
والموديــل الســابق، والســبب اآلخــر هو أن 
دينــارا   279 يبلــغ  الجديــد  الموديــل  ســعر 

لســعة )256 جي بي( في حين أن )نوت 9( 
يتــراوح ســعره مــا بيــن 210 و220 دينــار، 
الفًتــا إلــى أن هــذا األمــر معتــاد إذ ينتظــر 
النــاس طرح الموديل األحدث ليقبلوا على 
اقتنــاء الموديــل الســابق بســبب انخفــاض 
سعره، إال أن هناك زبائن يشترون الموديل 

األحدث.

سامسونغ األكثر مبيعا

أما بخصوص الحصص الســوقية للهواتف 
إلــى أن  البائــع جميــل  لفــت  الذكيــة، فقــد 
أجهــزة سامســونغ تأتــي بالمرتبــة األولــى 
فــي مبيعات هواتفها نظًرا لوجود خيارات 
متنوعــة لجميع شــرائح المجتمع من الفئة 
والوافديــن  األعمــال  ورجــال  المتوســطة 

لــذا تــزداد مبيعاتهــا، كمــا أن أســعارها تبدأ 
مــن 40 دينــاًرا، فيمــا يأتــي “اآليفــون” فــي 
المرتبــة الثانية في المبيعــات نظًرا لوجود 
خيــارات أقل من الموديــات )حالًيا متوفر 
مــن آيفــون 6 والموديات األحــدث فقط(، 

ثم تأتي هواتف هواوي.
وتطــرق صاحــب محــات الحــوت إلــى أن 
االلتزامــات المعيشــية واألســرية لهــا تأثير 
الجديــدة،  الهواتــف  اقتنــاء  علــى  كبيــر 
خصوًصــا أن األجهــزة اإللكترونيــة تعتبــر 
من الكماليات، في حين أن الناس يفكرون 
فــي توفيــر متطلبــات الحيــاة األساســية، 
يقتنــي  كان  ممــن  الكثيــر  فــإن  وبالتالــي 
هاتــف جديــد كل عــام أصبــح ال يســتطيع 

ذلك لضغوط متطلبات الحياة األساسية.

معركة ضرائب 
بين أوروبا و“آبل”

العماقــة  األميركيــة  أبــل  شــركة  شــّنت 
هجوًمــا علــى بروكســل في محكمــة تابعة 
لاتحــاد األوروبــي للطعــن في قــرار إجبار 
الشــركة المصنعة لهواتف آيفون على دفع 
ضرائــب متأخــرة إليرلندا بقيمــة 14 مليار 
دوالر. وقال محامي أبل أمام المحكمة إن 
قــرار المفوضية  يخالف الواقع والمنطق.. 
وخاطــئ. وانتقــدت إيرلنــدا، التــي تطعــن 
بتفســير  وصفتــه  مــا  القــرار،  فــي  كذلــك 
االتحــاد األوروبــي  المثير للدهشــة لقانون 

الضرائب.
وقــال ممثــل ايرلنــدا إن قــرار المفوضيــة 
يتجاهــل القوانيــن اإليرلنديــة. وأصــدرت 
مفوضــة التنافســية القــرار التاريخــي فــي 

أغسطس 2016.

بروكسل - أ ف ب

باريس - ا ف ب

المديــرة  الجــارد  كريســتين  قالــت 
إن  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الســابقة 
نمــو االقتصــاد العالمي هــش ويتعرض 

للتهديد من عدة مخاطر.
وذكــرت الجارد في تصريحــات لوكالة 
مثــل  قضايــا  أن  الفرنســية،  األنبــاء 
والبريكســت  التجاريــة  الخافــات 
البنــوك  علــى  فيــه  المبالــغ  واالعتمــاد 
العالمــي  االقتصــاد  تجعــل  المركزيــة 
منظمــة  وخفضــت  للتهديــد.  معــرض 
أمــس  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 
توقعاتهــا لنمو االقتصاد العالمي ألدنى 

مستوى منذ األزمة المالية العالمية.
ســتتولى  التــي  الجــارد  وأضافــت 
المركــزي  البنــك  رئاســة  أســابيع  بعــد 
الحكومــات  علــى  “يجــب  األوروبــي: 
حــل  فــي  أكثــر  فعــاالً  دوًرا  تتخــذ  أن 
التهديــدات االقتصاديــة بنفســها، بــدالً 
المركزيــة  البنــوك  علــى  االعتمــاد  مــن 

لتنهي الفوضى”.
وتابعــت  “أعتقــد أن البنــوك المركزيــة 
قامــت بالكثيــر في الســنوات الماضية، 
وكان يتــم اعتبارها على مدار ســنوات 

عديدة على أنها الخيار الوحيد”.

البنــك  قــرر  الماضــي  األســبوع  وفــي 
معــدل  خفــض  األوروبــي  المركــزي 
الفائــدة على تســهيات الودائع بمقدار 
10 نقــاط أســاس، كمــا أعلــن اســتئناف 
مــن  بدايــة  األصــول  شــراء  برنامــج 
االحتياطــي  بنــك  قــرر  كمــا  نوفمبــر. 
الفيدرالي في األســبوع الجاري خفض 
معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تتســبب  التــي  التهديــدات  وعــن 
فيهــا الحــرب التجاريــة والبريكســت 
فــإن  العالمــي،  النمــو  علــى  وتأثيرهــا 
الجــارد أوضحت أن تلك القضايا هي 
مــن صنــع اإلنســان وأن اإلنســان هــو 

الذي يمكنه حلها.

الجارد: االقتصاد العالمي هشٌّ
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كشــف مستشــار هيئــة البحريــن للســياحة والمعارض علي فوالذ، عــن زيادة عدد الزوار الســعوديين إلى البحرين خــالل النصف األول 
من العام الجاري بنسبة 2.8 % قياًسا بالفترة ذاتها في العام الماضي. وأوضح في تصريح صحافي أن عدد الزوار في النصف األول 
مــن العــام الماضــي بلــغ نحو 4.2 مليون زائر، ارتفع في النصف األول من العام الجاري إلى 4.3 مليون زائر، مبيًنا أن جميع المشــاركات 

واالستضافات تدعم قطاع السياحة داخل البحرين، وتجعله المملكة وجهة لألشقاء الخليجيين.

وعــن االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي 
الـــ 89، توقــع فــوالذ زيــادة إشــغال فنــادق 
الخمس نجوم في البحرين خال االحتفال 
باليــوم الوطني الســعودي إلــى 95 %، و90 
% لفنادق األربع نجوم، إضافة إلى الشــقق 

السياحية وغيرها من المرافق األخرى.
وأكــد أن عــدد الــزوار فــي العيــد الوطنــي 
الســعودي العــام الماضــي بلــغ حوالــي 160 

ألف زائر، متوقًعا أن يرتفع هذا العام.
 ولفت فوالذ إلى أن االستراتيجية األخيرة 
والمعــارض  للســياحة  البحريــن  لهيئــة 
أصبحــت تركــز علــى تعزيــز العاقــات بيــن 
البحرين والدول اإلقليمية والعالمية لبحث 
تطويــر العاقــات بيــن البلــدان وتعريفهــم 
بالهوية السياحية “بلدنا بلدكم” إضافة إلى 
مشــاركة الــدول الشــقيقة فــي مناســباتهم 
الفعاليــات  إقامــة  خــال  مــن  الخاصــة 
واالحتفــاالت ضمــن جهودنــا الثنائيــة بيــن 
البحريــن والــدول الشــقيقة حيــث تســاهم 
هــذه الفعاليات فــي تعزير الوحدة الوطنية 
دول  بيــن  والروابــط  العاقــات  وتقويــة 

الخليج.

وأضــاف أن الســعودية تحتفــل منــذ يــوم 
الـــ  الوطنــي  باليــوم  الماضــي  الخميــس 
للســياحة  البحريــن  هيئــة  وتشــارك   ،89
والمعارض بمجموعة متميزة من الفعاليات 
الشيقة التي بدأت تقام في مختلف أنحاء 
البحريــن منــذ يــوم الخميس وعلــى مدار 5 

أيام.
وأكــد أن إقامــة هــذه الفعاليــات لاحتفــال 
باليــوم الوطنــي الســعودي تســعدنا، وتأتي 
االحتفــاالت  ضمــن  االســتضافة  هــذه 
المشــتركة بيــن المملكتيــن، كما تســعى إلى 
الروابــط  وتعزيــز  الوحــدة  معانــي  تقويــة 
األخويــة والعاقــات الثنائيــة تحــت قيــادة 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
وخــادم  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
عبدالعزيز آل ســعود عاهل المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
يشــار إلى أن الفعاليات ســتتوزع على عدة 
مناطــق مختلفة من أبرز الوجهات المحلية 
هــي: أفنيوز-البحريــن، ومجمــع الســيف – 
بضاحية الســيف، والبحرين ســيتي ســنتر، 

سيســتضيف  حيــث  البحريــن.  ومراســي 
الــذي  البانــوش  عــرض  األفنيــوز  مجمــع 
يرمــز لوحــدة الشــعبين، إلــى جانــب الفرقة 
الموسيقية التي ستعزف أروع المقطوعات 
باإلضافــة إلــى عــرض األلعــاب الناريــة. أما 
بالنســبة لمجمــع الســيف بضاحيــة الســيف، 
الشــعبية  العرضــة  فــن  لــزواره  فســيقدم 

بساحة المجمع.
وسيشــارك مجمــع البحريــن ســيتي ســنتر 
زواره فرحــة اليــوم الوطنــي الســعودي من 
جانــب  إلــى  والهدايــا،  التوزيعــات  خــال 
الديكورات حيث ســيتزين المجمع بأضواء 
 Trolls ســتقدم  كمــا  بالمناســبة،  تحتفــي 

ســاحة  فــي  البحريــن  فــي  األول  عرضهــا 
المجمــع المركزيــة. وســيتم تجهيز شــاطئ 
مراســي البحريــن بشاشــة ســينما خارجيــة 
كمــا ســتقام فقــرات شــعبية مــن رقصــات 
محليــة،  فــرق  تقدمهــا  واألغانــي  العرضــة 
وســترافق ذلــك عروض األنشــطة البحرية، 
للزوار من محطة الطهي المباشر.وســُتقدم المأكــوالت والحلويــات الشــعبية 

األلعاب النارية مساء اليوم

وعــن إقامــة األلعــاب الناريــة، وّجــه فــوالذ 
دعــوة عامــة للجميــع مــن الــزوار والســكان 
الســبت  اليــوم  مســاء  والمشــاركة  للقــدوم 
الســاعة 7:30 مســاء فــي خليــج البحريــن 
حيث ســتقام األلعاب النارية لمدة 5 دقائق 
احتفــااًل بهــذه المناســبة ومشــاهدة األلعاب 

النارية.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن اســتراتيجية 
القطــاع  لتطويــر  المــدى  طويلــة  الهيئــة 
الســياحي والتــي تقــع تحت مظلة تســويق 
الهوية الســياحية )بلدنا بلدكم( والتي تركز 
علــى ترويــج المنتــج الســياحي البحرينــي 
على المستويين اإلقليمي والعالمي، وإبراز 
المقومــات الســياحية لدعــم الجهــود التــي 
تعزز من إســهام القطاع بشكل إيجابي في 
الناتــج المحلــي بالتوافق مع رؤيــة المملكة 

االقتصادية 2030.

فوالذ: اليوم الوطني السعودي يرفع أشغال الفنادق 95 %

علي فوالذ

من احتفاالت البحرين بالعيد الوطني السعودي 

المحرر االقتصادي

كريستين الجارد

أمل الحامد

2.8 % زيادة 
في أعداد الزوار 

من الشقيقة 
بالنصف األول

 عروض ألعاب 
نارية مساء 

اليوم في خليج 
البحرين

المنامة - ثينك سمارت

للتدريــب  ســمارت  ثينــك  معهــد  ينّظــم 
البحريــن  مــع جمعيــة  بالتعــاون  والتطويــر 
أســبوع  مــن  وكجــزء  التقنيــة  لشــركات 
مفتوًحــا  يوًمــا  للتكنولوجيــا،  البحريــن 
“أمــازون ويــب  للتعريــف بخدمــات شــركة 
سيرفيســيز”، وذلك تماشــًيا خطــط المملكة 
للحوســبة  المتســارع  االســتخدام  نحــو 
السحابية في مجال التحول الرقمي، وذلك 

يوم األحد المقبل الموافق 22 سبتمبر.
مــن   150 نحــو  الفعاليــة  فــي  ويشــارك   
مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  قــادة صناعــة 

المؤسسات الرئيسية في البحرين ومديري 
العامليــن  إلــى  إضافــة  البشــرية،  المــوارد 
المعلومــات  تقنيــة  فــي مجــال  والمهتميــن 

تطويــر  فــي  الراغبيــن  مــن  واالتصــاالت 
مهاراتهــم فــي مجــال الحوســبة الســحابية 

واستثمارها بالشكل األمثل.
ويــب”  “أمــازون  شــركة  خبــراء  ويتحــدث 
خــال اللقــاء عن منصــة الشــركة المتكاملة 
لتقدم خدمات الحوســبة الســحابية بشــكٍل 
آمــن، ومن بينها تخزين البيانات في قواعد 
والمحتــوى  المعلومــات  وتبــادل  البيانــات 
ومعالجتهــا وتحليــل البيانــات وفــي مجــال 
الشــبكات وغيرها. ويمثل اللقاء فرصة غير 
مســبوقة للقاء خبراء شركة “أمازون ويب” 
والتعــرف على خدمات الشــركة األساســية، 

وكيفيــة اســتثمارها فــي توســعة وتطويــر 
أعمال الشركات وبناء التطبيقات المتطورة 
مع مرونة في العمل وســعة تخزينية عالية 
قابلــة لزيادة ومحمية مــن االختراق، حيث 
 )AWS( ويــب  أمــازون  خدمــات  تســمح 
للشــركات والمواقــع والتطبيقــات بمختلــف 
بياناتهــا علــى خــوادم ال  أنواعهــا بتخزيــن 
مركزيــة توفرهــا أمــازون فــي عــدة مناطق 
منظــم  بشــكل  موزعــة  مختلفــة  جغرافيــة 
بحيــث يمكن الوصــول إليها خال أي وقت 
تحتاجه، مع ضمان عدم حدوث أي انقطاع 

بشكل مفاجئ. 

“ثينك سمارت”: يوم للتعريف بـ “أمازون ويب”
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شــكا أصحــاب مكاتــب هندســية مــن ارتفــاع الرســوم على قطــاع اإلنشــاءات بجميع 
مراحلــة وعلــى كل العامليــن بــه، بــدءا مــن التصميــم مــرورا بالتنفيــذ واالستشــارات 
والبناء إلى حين الوصول إلى المستثمرين. وقالوا انه في ظل الظروف االقتصادية 
وحالــة الهــدوء التــي تســود القطاع العقاري ال ســيما االســتثماري، أصبــح هناك عدم 
توازن بين حجم العمل والفائدة المحققة منه وبين نسبة الرسوم المفروضة وعددها.

بعــض  توقــف  عــن  مهندســون  وتحــدث 
المكتــب الهندســية البحرينيــة عــن العمل 

بسبب الضغط المادي التي تتعرض له.
ونفــى مصــدر مســؤول فــي لجنــة تنظيم 
عمليــة  وجــود  الهندســية  المهــن  مزاولــة 
إغــاق جماعــي للمكاتــب الهندســية فــي 
مكتــب  أي  إغــاق  أن  مؤكــدا  البحريــن، 
الرســمية  الجريــدة  فــي  ينشــر  أن  يجــب 

وهذا ما لم يحدث إلى اآلن.
وأكــد عــدد مــن المهندســين أن المكاتــب 
الهندسية تعيش في الوقت الراهن وضعا 
ال تحســد عليه في خضــم ارتفاع تكاليف 
التراخيص وزيادة المتطلبات عليهم مثل 
فــرض الحصــول علــى وثيقــة تأميــن ضد 
أخطــاء المهنة ودفع رســوم على تشــغيل 

كل مهندس بحريني أو أجنبي وغيرها. 
وقــال صاحب مكتب األندلس الهندســي، 
ركــودا  تعانــي  الســوق  إن  هــال،  جاســم 
بســبب  اإلنشــاءات  قطــاع  فــي  كبيــرا 

الرسوم المتزايدة.
الحلقــة  هــو  المســتثمر  أن  هــال  وأكــد 

األولى التي تنشــط القطاع اإلنشــائي في 
اســتقطاب  فــي  خلــل  أي  وأن  البحريــن 
المســتثمر قــد يؤثــر علــى عجلــة القطــاع 
ككل قائــا “لكي تســتمر الحركــة العقارية 
البد أن يكون هناك مســتثمر يضخ أمواله 
فــي الســوق، إذ يقــوم باســتخراج ســجل 
بعدها يطلب مكتب استشــاري ثم شــركة 
مقــاوالت وتــدور عجلــة جميــع الشــركات 
والجميــع  والخدمــات،  للســلع  المــوردة 

يعمل”.

رسوم البنية التحتية 

باتــوا  مســتثمرين  أن  هــال  وبيــن 
متوجسين من االستثمار في المشروعات 
االستثمارية في السوق المحلية وأحجموا 
موضحــا  الســوقية”،  الســيولة  ضــخ  عــن 
“أنــه يجــب أن تكون هناك سياســية عامة 
لــدي مســتثمرون   )...( االســتثمار  تشــجع 
خرائطهــم جاهــزة ورخصهــم جاهزة لبدء 
المشــروع، ولكــن عنــد بــدء العمــل يطلــب 
مــن أحدهــم 12 دينــارا ضريبــة على المتر 

الواحد قبل الشــروع بالبناء كرســوم بنية 
تحتية، وفي ظل هذه الظروف أعتقد أنه 
يصعــب الطلــب مــن المســتثمر مثــل هــذه 
الرسوم التي تزيد التكلفة وتدفعه إلعادة 
حســاباته وبالطبــع تضــاف هــذه الرســوم 
إلــى أخــرى مثــل رســوم البنــاء، والتأميــن 

وإشغال الطرق واإلعان وغيرها”.
ودلل بمثال حول مستثمر يعرفه مطلوب 

منه دفع 120 ألف دينار كرسوم فقط.

تراجع اإليجارات بسبب الكهرباء

وتحــدث هــال عــن مســتثمر آخــر، لديــه 
عمــل مــع مكتبــه الهندســي، ويمتلك عددا 
من المشــروعات اإلنشائية الجديدة، لكنه 

توقــف عن المضي في هذه المشــروعات، 
فــارغ  نصفــه  مبنــى  لديــه  أن  والســبب 
مــن المســتأجرين بســبب ارتفــاع رســوم 
الكهربــاء، إذ ارتفعــت قيمــة الفاتــورة مــن 
40 دينــارا تقريبــا إلــى نحــو 150 دينــارا 
للشــقة الوحــدة شــهريا خــال هــذا العــام، 
إلــى  أدى  مــا  الشــقة  إيجــار  إلــى  تضــاف 

انسحاب المستأجرين.
وأوضــح “التكاليف ارتفعت على األجانب 
المســتأجرين في مقابــل الرواتب التي لم 

تتغيــر والكثيــر منهــم غادر البلــد، وهذا ما 
ينظر له المستثمر”.

ارتفاع الرسوم على المكاتب 

الهندسية

أمــا رئيــس جمعيــة المكاتــب الهندســية 
البحرينيــة مــازن العمــران، فيشــير إلــى 
المكاتــب  علــى  المفروضــة  الرســوم  أن 
الهندســية ارتفعــت قرابــة ثاثة أضعاف 
منهــا  االلتزامــات  مــن  الكثيــر  وســط 
ضــد  التأميــن  وثيقــة  علــى  الحصــول 
مزاولــة  مجلــس  إن  إذ  المهنــة،  أخطــاء 
المهن الهندسية يأخذ رسوم أعلى بنحو 

ثاث مرات عن السابق. 
وتابــع “مثــا فــي الســابق كنــا ندفــع نحو 
ألــف دينــار كرســوم فــي حيــن أصبحــت 
اآلن نحو 3 آالف دينار، هذا غير تكاليف 
أخــرى مثــل بوليصــة تأميــن التــي تبلــغ 

1500 دينار ضد أخطاء المهنة”.
فــي  تأتــي  التكاليــف  هــذه  أن  وبّيــن 
وقــت ال توجــد أعمــال فــي الســوق تــرد 
توظــف  التــي  الهندســية  المكاتــب  إلــى 
مهندســين وموظفين إلى جانب تكاليف 
أخــرى، وهــذا قــد يدفعهــا للتوقــف عــن 
العمــل، مؤكــدا أن الرســوم المفروضــة ال 

تتناسب مع وضع السوق الحالية.
وتســاءل العمــران، عــن المقابــل من دفع 
هــذه الرســوم المرتفعــة لمجلــس تنظيــم 
أن  معتقــدا  الهندســية،  المهــن  مزاولــة 
االرتقــاء بالمهنــة من أهــم خطواته فتح 

المجال للمكاتب المحلية للتوسع والعمل 
العمــل  محدوديــة  ظــل  فــي  الخارجــي 
المحلــي، مــن خــال تنظيــم الملتقيــات 
والتعرف على الفرص الخارجية والعمل 
مع الصناديق العربية والخليجية، وعمل 
لدخــول  بحرينيــة  هندســية  تحالفــات 

مشاريع كبيرة، وغيرها من المبادرات.
ويوضــح العمــران أنــه فــي ظــل التراجع 
في المشاريع االستثمارية الجديدة، فإن 
العمــل فــي الســوق بــات محدودا بشــكل 
كبيــر، وعلــى ســبيل المثــال، مكتبــه بات 
يقتصــر علــى مشــروعات محــدودة مثا 

كالمرافق األساسية.

حذو السعودية

فــي  الرســمية  الجهــات  العمــران  ودعــا 
البحريــن أن تحــذو حذو المملكــة العربية 
األولويــة  منــح  فــي  الشــقيقة  الســعودية 
وذلــك  الوطنيــة  الهندســية  للمكاتــب 
المكاتــب  مــع  التعاقــد  خــال حصــر  مــن 

االستشارية المحلية.
الموضــوع  هــذا  عــن  “تحدثنــا  وقــال 
كثيــرا، وأوجــه ندائــي إذا أردنــا أن نرتقي 
بالمكاتــب البحرينيــة يجــب أن نقــدم لهــا 
التشــجيع، وإعطاءهم األولية، وليس عن 
طريــق توجيه المكتب األجنبي إلعطاء 5 
% للمكتــب البحرينــي دون أن يكون لهذا 
المكتــب دور حقيقي في تنفيذ المشــروع 
والحصــول علــى تراكــم للخبــرات والتــي 

تساعد المكتب البحريني على التطور”.

مكاتب هندسة بحرينية تشكو من ارتفاع التكاليف
المستثمرين أمــــام  والـــعـــوائـــق  ــوم  ــرسـ الـ لــتــخــفــيــف  يـــدعـــون  مــتــخــصــصــون 

المهندس مازن العمران 

عواصم - وكاالت لندن - رويترز

بنســبة  قفــزة  لتســجيل  النفــط  أســعار  تّتجــه 
تزيد عن 7 % هذا األســبوع، وهو أكبر ارتفاع 
أســبوعي فــي أشــهر، فــي الوقت الذي شــهدت 
فيــه التعامــات المبكــرة يوم الجمعــة مواصلة 
فــي  توتــرات جديــدة  بفعــل  لمكاســبه  الخــام 
الشــرق األوســط بعد تضرر منشأتين نفطيتين 

بالسعودية في هجوم مطلع األسبوع.
 وشــّن التحالــف الذي تقوده الســعودية عملية 
الســاحلية  الحديــدة  مدينــة  شــمال  عســكرية 
اليمنيــة، فــي الوقــت الذي تعمل فيــه الواليات 
المتحدة مع دول في الشــرق األوسط وأوروبا 
لتأسيس تحالف للتصدي للتهديدات اإليرانية 

بعد الهجوم السعودي.
ويتجــه خــام برنت إلى االرتفــاع بنحو 7.7 % 
هــذا األســبوع وهــو أكبــر صعود أســبوعي منذ 
ينايــر. وبلــغ عقد أقرب اســتحقاق لخــام برنت 
مرتفعــا  للبرميــل  دوالر   64.75 نوفمبــر  فــي 
35 ســنتا. وزادت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب 

إلــى  ســنًتا   51 األميركــي  الوســيط  تكســاس 
58.64 دوالر للبرميــل، وتتجــه صوب االرتفاع 
7.1 % في األسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي 
منــذ يونيــو. وانخفــض إنتاج الســعودية بنحو 
النصــف بعــد هجــوم يــوم الســبت 14 ســبتمبر، 
والــذي عطــل منشــأة كبيــرة لمعالجــة النفــط. 
وتعهــد وزير الطاقة الســعودي باســتعادة فاقد 
اإلنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول 
بالطاقة اإلنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا 

بحلــول نهايــة نوفمبر، وبالفعــل تم ذلك، حيث 
أعلن الوزير أن اإلمدادات عادت لطبيعتها.

 وأكــدت الواليــات المتحــدة والســعودية بنــاء 
على مؤشرات واضحة أن إيران مسؤولية عن 

الهجوم على المنشأتين السعوديتين. 
إلــى ذلــك، ذكــرت روســيا أنــه ال يوجــد تغييــر 
علــى اتفاق تخفيض اإلمدادات النفطية خال 
الفترة القادمة بناء على محادثات مع المملكة 
الطاقــة  وزيــر  وأوضــح  الســعودية.  العربيــة 
الروســي، ألكســندر نوفاك، الخميس، أنه أجرى 
محادثات مع نظيره السعودي األربعاء، مشيًرا 
إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار لتعديل اتفاق النفط 
العالمــي المبــرم بيــن منظمــة أوبــك وحلفائهــا، 

وفقًا لوكالة “رويترز”.
 وأكد ألكســندر نوفاك، أن سوق النفط العالمي 
يشــهد بالفتــرة الحاليــة حالــة مــن االســتقرار، 
عقــب موجــة صعــود للخــام نتيجــة مخــاوف 
بشــأن اإلمــدادات حدثت بالتزامــن مع الهجوم 
لشــركة  التابعيــن  النفطييــن  المعملــي  علــى 

أرامكو السعودية.

هبــط الــدوالر أمــس متجًهــا صــوب تكّبد ثالث خســارة أســبوعية 
على التوالي في الوقت الذي انتعش فيه اإلقبال على المخاطرة 
بفضــل توقعــات بتحقيــق انفراجــة فــي التوتــرات التجاريــة بين 

واشنطن وبكين.
وتأتــي الخســائر التــي تتكبدهــا العملــة األميركيــة بعــد أن خفض 
مجلــس االحتياطــي االتحادي )البنــك المركزي األميركي( أســعار 

الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قلص الطلب على الدوالر.
وأبقــت بنــوك مركزيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك بنــك إنجلتــرا وبنــك 
اليابــان والبنــك الوطنــي السويســري، علــى أســعار الفائــدة دون 
تغييــر هــذا األســبوع ممــا خيــب توقعــات بعــض المراهنيــن على 

ارتفاع العملة األميركية.
وتراجــع مؤشــر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملــة األميركية مقابل 
ســلة من ســت عمات رئيســية، 0.1 % إلى 98.18 ويتجه صوب 

االنخفاض لألسبوع الثالث على التوالي.
وتركــز األســواق علــى محادثــات تجاريــة بين الواليــات المتحدة 
والصيــن فــي واشــنطن قبــل مباحثــات رفيعــة المســتوى ُتجــرى 

الشهر القادم. وتظهر بعض إشارات على إحراز تقدم.
رئيــس  وكان  الرابحــة.  العمــات  االســترليني  الجنيــه  وتصــدر 
المفوضية األوروبية جان كلود يونكر قال إنه يعتقد أن بروكسل 

قــد تتوّصــل إلــى اتفــاق مــع بريطانيــا بشــان مغادرتهــا لاتحــاد 
األوروبي.

وصعــد االســترليني 0.5 % ألعلــى مســتوى فــي شــهرين مقابــل 
الــدوالر وإلــى 87.87 بنــس مقابل اليورو وهو أعلى مســتوى في 

أربعة أشهر.
وزاد الــدوالر األســترالي إلــى نحــو 0.6799 دوالر أميركــي لكنــه 
يظــل قــرب أدنــى مســتوى فــي ثاثــة أســابيع الــذي بلغــه يــوم 
الخميــس. ونــزل الدوالر النيوزيلندي إلــى 0.6285 دوالر أميركي 

وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من سبتمبر.

وزير النفط السعودي

روسيا عقب محادثات مع السعودية: ال تغيير التفاق حجم اإلنتاج ــّدر الـــعـــمـــات الــرابــحــة ــي” يـــتـــصـ ــنـ ــيـ ــرلـ ــتـ “اإلسـ

التوترات السياسية تدفع النفط إلى الصعود الدوالر يهبط مع تخفيض أسعار الفائدة

صعدت أســعار الذهــب أمس متجهة 
صوب تحقيق أول مكســب أسبوعي 
في شــهر، بدعم من انخفاض الدوالر 
األوســط  الشــرق  فــي  والتوتــرات 
والحذر بشأن محادثات تجارية بين 

الواليات المتحدة والصين.
وزاد الذهــب فــي المعامات الفورية 
0.4 % إلــى 1505.06 دوالر لألوقية 
 1 نحــو  ارتفــع  أن  بعــد  )األونصــة(، 
الجــاري.  األســبوع  بدايــة  منــذ   %

وارتفعــت العقــود اآلجلــة األميركيــة 
دوالر   1513.5 إلــى   % 0.5 للذهــب 

لألوقية.
وتكّبــد الــدوالر خســائر مقابل معظم 
العمات الرئيســية، فــي الوقت الذي 
أحجــم فيــه البنــكان المركزيــان فــي 
عــن  المتحــدة  والمملكــة  سويســرا 
وانحســر  الفائــدة،  أســعار  خفــض 
اإلقبــال على المخاطــرة بفعل الحذر 
بيــن  التجاريــة  المحادثــات  بشــأن 

الواليات المتحدة والصين.
واســتأنف وفــدان أميركــي وصينــي 

المفاوضــات  النــواب  مســتوى  علــى 
التجارية المباشــرة للمــرة األولى في 
نحو شهرين يوم الخميس، ويسعيان 
إلى إرســاء أســاس لمحادثات رفيعة 

المستوى تعقد في مطلع أكتوبر.
 17 حوالــي  الذهــب  أســعار  وزادت 
% منــذ بدايــة العــام الجــاري بفضــل 
الواليــات  بيــن  التجاريــة  التوتــرات 
األســاس  فــي  والصيــن  المتحــدة 
والمخاوف بشأن آفاق نمو االقتصاد 
بنــوك  تيســير  واحتمــاالت  العالمــي 

مركزية للسياسة النقدية.

االحتياطــي  مجلــس  وخفــض 
االتحادي )البنــك المركزي األميركي( 
يــوم  الثانيــة  للمــرة  الفائــدة  أســعار 
اســتدامة  فــي  للمســاهمة  األربعــاء 
أعطــى  لكنــه  االقتصــادي  النمــو 
إشــارات متباينة بشان خفض أسعار 

الفائدة مستقبا.
أيًضــا يتلقــى المعــدن األصفــر الدعم 
األوســط  الشــرق  فــي  توتــرات  مــن 
فــي الوقت الذي قالــت فيه الواليات 
المتحــدة يــوم الخميــس إنها تشــكل 
تحالًفــا للتصدي للتهديدات اإليرانية 

في أعقاب هجوم على منشأتي نفط 
سعوديتين في مطلع األسبوع.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخرى، 
 1642 إلــى   %  1.2 الباديــوم  زاد 
دوالرا لألوقيــة، بعــد أن ارتفــع فــي 

وقت ســابق إلى المســتوى القياســي 
البالغ 1646.81 دوالر.

 943.37 إلــى   % 0.7 الباتيــن  وزاد 
دوالر لألوقيــة وربحــت الفضــة 0.9 

% إلى 17.93 دوالر لألوقية.

الذهب يصعد مستغاًل تقلب أسواق العمالت
لندن - رويترز

العمران: زيادة 
الرسوم على 

المكاتب الهندسية 
3 أضعاف

مطالب بإعطاء 
األولوية للمكاتب 

الهندسية الوطنية

المبالغة في فواتير 
الكهرباء يضعف 

قطاع التأجير

علي الفردان
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الكويت.. رفع درجة 
التأهب األمني في الموانئ

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات 
ووزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد 
الروضان، الجمعة، قراًرا برفع المستوى 

األمني لمرافق الموانئ من 1 إلى المستوى 
2.  وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في 

بيان لوكالة األنباء الكويتية “كونا”، إن 
القرار الوزاري الذي حمل رقم “448” ينص 
على رفع المستوى األمني لمرافق الموانئ 
للبالد جميعها سواء التجارية أو النفطية. 
وأضافت المؤسسة أن القرار “يشّدد على 

اتخاذ كل جهة اإلجراءات والتدابير 
الالزمة لحماية السفن والموانئ”. 

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاًظا على 
أمن البالد وسالمة أراضيها وموانئها في 

ظل األوضاع التي تمر بها المنطقة.

السعودية ستتخذ اإلجراءات المناسبة بعد استكمال التحقيقات

خادم الحرمين: الهجوم على “أرامكو” عمل إجرامي

أكــد العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز، أمــس الجمعة، أن الهجــوم على أرامكو عمــل إجرامي يمثل تصعيدا خطيــرا وتهديدا ألمــن المنطقة. وقال إن 
الســعودية ســتتخذ اإلجراءات المناســبة للحفاظ على أمنها بعد اســتكمال التحقيقات. هذا وأعرب الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، أمس، عن إدانته للهجمات التي 

استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، شرقي السعودية.

الصيــن  أنبــاء  وكالــة  وبحســب 
اتصــل  فقــد  “شــينخوا”،  الجديــدة 
هاتفيــا  بينــغ  جيــن  شــي  الرئيــس 
بالعاهل الســعودي، الملك ســلمان بن 

عبد العزيز.
وذكــرت الوكالــة أن الرئيس الصيني 
الصيــن  إدانــة  ســلمان  للملــك  نقــل 
النفــط  منشــأتي  علــى  للهجــوم 
الســعوديتين، ودعا جميــع األطراف 
إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها 

تصعيد الوضع.
ونــددت عواصــم ومنظمــات دوليــة 
علــى  المســبوق  غيــر  باالعتــداء 
وتحركــت  “أرامكــو”،  منشــأتي 
الواليــات المتحــدة لبحــث رد علــى 

إيران المتهمة بتنفيذ الهجوم.
وكانت ميليشيات الحوثي اإليرانية 

تبنت الهجوم الذي استهدف معملين 
تابعيــن لشــركة “أرامكــو” الســعودية 
بطائــرات مســيرة الســبت، ممــا أدى 
إلــى تضــرر إنتــاج الشــركة لفترة من 
قدمــت،  الســعودية  لكــن  الوقــت، 
األربعــاء، براهين تثبت تورط إيران 
المباشــر في الهجوم. إلــى ذلك، قال 
خالــد البريــك، نائــب الرئيس ألعمال 
الزيت في منطقة األعمال الجنوبية 
أمــس  الســعودية،  أرامكــو  لــدى 
الجمعــة، إن الشــركة ســتعود إلنتــاج 
بقيــق  فــي  الكاملــة  بالطاقــة  النفــط 
وتعرضــت  ســبتمبر.  نهايــة  بحلــول 
بقيــق، إحــدى أكبــر منشــآت معالجة 
النفــط فــي العالــم، ألضــرار جســيمة 
مســيرة  بطائــرات  هجــوم  بفعــل 

وصواريخ في 14 سبتمبر.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ سكاي نيوز عربية

خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيس األميركي دونالد ترامب

بيونغ يانغ ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالتباريس ـ أ ف ب

وقعــت الحكومــة اللبنانيــة فــي باريــس، 
أمــس الجمعــة، “خطاب نوايا” مع فرنســا 
تخولهــا  عســكرية،  بمعــدات  لتزويدهــا 
“حماية” حقول النفط والغاز البحرية في 
المستقبل، في وقت تثير أعمال التنقيب 

في المتوسط توترا بين دول عدة.
وقــال رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، ســعد 
الفرنســي،  الرئيــس  مخاطبــًا  الحريــري، 
إيمانويــل ماكــرون، “وقعنــا هــذا الصبــاح 
خطــاب نوايا مع حكومتكم بشــأن شــراء 
معدات فرنســية لتعزيز قدراتنا الدفاعية 

واألمنية”.
قصــر  باحــة  فــي  للصحافييــن  وأوضــح 
أنــه  بماكــرون  اجتماعــه  قبــل  اإلليزيــه 
“ســيتم اســتخدام الجــزء األكبــر لتجهيــز 
بقــدرات  وتزويدنــا  البحريــة  قواتنــا 
النقــل الجــوي البحــري”، مؤكــدًا أن “هــذا 
االســتثمار أساســي للبنان لضمان سالمة 
البحريــة  والغازيــة  النفطيــة  حقولنــا 

والتنقيب فيها”.
ووقــع لبنــان العــام الماضي للمــرة األولى 
عقــودًا مــع ثــالث شــركات هــي “توتــال” 
الفرنســية و”إيني” اإليطالية و”نوفاتيك” 
الروســية للتنقيــب عــن النفــط والغاز في 

رقعتين في المياه اإلقليمية.
ويســتعد لبنان لحفر أول بئر قبالة شمال 
بيروت في ديسمبر، على أن تبدأ عمليات 
الحفر في رقعة تضم جزءًا متنازعًا عليه 

مع إسرائيل، في مايو المقبل.
وتضطلــع الواليــات المتحــدة منــذ أشــهر 
بوســاطة بيــن لبنــان وإســرائيل لترســيم 

الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

أكــدت النتائــج شــبه النهائيــة لالنتخابــات 
أمــس  الصــادرة،  اإلســرائيلية  التشــريعية 
المــأزق  االنتخابيــة،  اللجنــة  عــن  الجمعــة، 
السياســي فــي إســرائيل مــع عــدم نجــاح 
أي مــن الحزبيــن المتصدريــن فــي تشــكيل 

ائتالف.
الوســطي  أبيــض  أزرق  تحالــف  وحصــل 
مقعــدا،   33 علــى  غانتــس  بينــي  بزعامــة 
مقابــل 31 لحــزب الليكــود اليميني بزعامة 
رئيــس الــوزراء المنتهيــة واليتــه بنياميــن 
نتنياهــو، مــن أصــل 120 مقعــدا، بحســب 
أن  أوضحــت  التــي  االنتخابيــة،  اللجنــة 

النتائج النهائية ستعلن األربعاء.
انتخابــي  فــي تحقيــق نصــر  وبعــد فشــله 
واضــح مرتيــن فــي غضــون 6 أشــهر، يبدو 
أن نتنياهو، أطول رؤســاء وزراء إســرائيل 
حكما، يعتقد اآلن أنه لم يعد بوسعه البقاء 

في السلطة إال بتقاسمها.
وعقــب انتخابات، الثالثاء، غير الحاســمة، 

وحــدة  حكومــة  تشــكيل  نتنياهــو  عــرض 
وطنيــة علــى منافســه الرئيســي غانتــس، 
الجنرال الســابق الــذي برز هذا العام كوجه 

جديد ليتحدى نتنياهو.
لكــن حــزب غانتــس رفض عــرض نتنياهو، 
الــذي هيمــن علــى مــدى الســنوات العشــر 
الماضية على السياسة اإلسرائيلية بمفرده 
ودون منافــس فعلــي. بــل إن غانتــس لــم 
يذكــر نتنياهــو حتــى باالســم، وتــرك لقــادة 
أصغــر في حزبه مهمــة التأكيد على تعهده 
االنتخابــي بعــدم الدخــول فــي تحالــف مع 
اتهامــات  يواجــه  الــذي  الــوزراء،  رئيــس 

بالفساد، ينفيها نتنياهو.

الجمعــة،  أمــس  الشــمالية،  كوريــا  أشــادت 
بالرئيــس دونالــد ترامب لقوله إن واشــنطن 
قــد تتبع “طريقــة جديدة” غيــر محددة في 

المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ.
وتوقفت تلك المحادثات منذ شــهور بسبب 
خالفــات بشــأن المقايضــات بيــن خطــوات 

تخفيف العقوبات ونزع السالح.
الشــمالي كيــم  الكــوري  الدبلوماســي  أشــاد 
ميونــغ جيــل فــي بيان أمــس الجمعــة بقرار 
القومــي  األمــن  مستشــار  بفصــل  ترامــب 

السابق المتشدد جون بولتون. 
وأعــرب عــن تفاؤلــه بــأن المفاوضــات علــى 
مســتوى العمــل مــع الواليــات المتحــدة قــد 

تستأنف قريبا.
وطالبت بيونغ يانغ مرارا وتكرارا واشــنطن 
بإعــادة النظــر فــي موقفهــا بعــد انهيــار قمة 
فبرايــر بيــن الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم 
جونغ أون وترامب. وندد الشــمال ببولتون، 
الذي كان يروج الســتخدام القوة العسكرية 

لإلطاحة بقيادة البلد المعزول، ووصفه بأنه 
“مجنون حرب” و”حثالة بشرية”.

وقــال ترامــب إن بولتــون ارتكــب أخطــاء، 
منها إهانة زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون، بعدمــا طالبــه باتباع “النمــوذج الليبي” 

وتسليم كل أسلحته النووية.
مقتــرح  أن  األربعــاء  يــوم  ترمــب،  وذكــر 
النمــوذج الليبي “ســبب انتكاســة كبيرة لنا”، 
فــي الوقــت الــذي تمخضــت فيــه مســاعيه 
تجميــد  عــن  الشــمال  مــع  الدبلوماســية 
جنــود  رفــات  وإعــادة  النوويــة  التجــارب 
أميركييــن فقــدوا فــي الحــرب الكورية بين 

عامي 1950 و1953.

كوريا الشمالية ترحب بـ ”طريقة ترامب الجديدة”نتائج االنتخابات تضع إسرائيل بمأزقلبنان يشتري معدات عسكرية فرنسية
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

واشنطن ـ رويترز

أعلــن الجيــش األميركي، أمــس الجمعة، 
 8 قتلــت  أميركيــة  جويــة  ضربــة  أن 
لتنظيــم  بانتمائهــم  يشــتبه  أشــخاص 
داعــش فــي جنــوب ليبيــا قــرب مدينــة 

مرزق. 
وذكــرت القيــادة األميركيــة فــي إفريقيا 

في بيان أن الضربة وقعت الخميس.
وخســر التنظيم معقله بوســط ليبيا في 
مدينــة ســرت فــي ديســمبر 2016، لكنــه 

تراجــع إلــى الصحــراء الشاســعة إلعــادة 
تجميع صفوفه.

بالتزامــن  العســكرية  الضربــة  وتأتــي 
للجيــش  العــام  القائــد  عقــده  لقــاء  مــع 
الوطنــي الليبــي، المشــير خليفــة حفتــر، 
مع السفير األميركي لدي ليبيا، ريتشارد 
بنورالند، لبحث األوضاع العســكرية في 
ليبيــا ومكافحــة اإلرهــاب فــي العاصمــة 

اإلماراتية أبوظبي، الخميس.

أن  األميركيــة  الشــرطة  أعلنــت 
شــخصا قتــل وأصيب 5 آخــرون، ليلة 
النــار  إلطــالق  تبــادل  فــي  الخميــس، 
فــي شــوارع العاصمة واشــنطن، ليس 
بعيــدا عن البيــت األبيض. وقــال قائد 
شــرطة العاصمة واشــنطن، ستيوارت 
إمرمان، إن الشــرطة لم تعتقل أي من 
المشــتبه بهــم في إطالق النار، مشــيرا 
إلــى أنهــا لــم تحــدد بعــد الدافــع وراء 
إطــالق النــار، وفــق ما ذكــرت رويترز. 

النــار  إطــالق  أن  إمرمــان  وأوضــح 
توقــف، مؤكــدا أن المحققين يقومون 
بإجراء مقابالت مع الشهود ويبحثون 
عــن لقطــات لكاميــرات المراقبــة فــي 

المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
مــن  اثنيــن  جــراح  أن  إلــى  وأشــار 
المصابيــن الخمســة فــي إطــالق النار، 
إصابــة  أن  أكــد  حيــن  فــي  خطيــرة، 
متوســطة  بيــن  تراوحــت  الباقيــن 

وطفيفة.

ضربة جوية أميركية على “داعش ليبيا”

قتيل بإطالق نار “قرب” البيت األبيض

واشنطن ـ أ ف ب: أعلن الرئيس  «
األميركي دونالد ترامب أمس 

الجمعة فرض عقوبات جديدة 
ضد البنك المركزي اإليراني 

والصندوق السيادي لطهران 
بداعي “تمويل اإلرهاب”، واصفًا 
هذه العقوبات بأنّها “العقوبات 
األقسى على اإلطالق ضد دولة 

ما”. وقال ترامب في تصريح في 
المكتب البيضاوي “لقد فرضنا 

للتو عقوبات على المصرف 
الوطني اإليراني” مضيفًا “األمر 

يتعلق بنظامهم المصرفي 
المركزي وهي عقوبات في أعلى 
مستوى”. وأوضح وزير المالية 

ستيفن منوتشين الذي كان الى 
جانبه أّن األمر يتعّلق باستهداف 
“آخر مصدر دخل للبنك المركزي 

اإليراني والصندوق الوطني 
للتنمية، أي صندوقهم السيادي 

الذي سُيقطع بذلك عن نظامنا 

البنكي”. وأضاف “هذا يعني أنّه 
لن تعود هناك أموال تذهب إلى 

الحرس الثوري لتمويل اإلرهاب”. 

وفرضت هذه العقوبات رّدا 
على الهجمات التي استهدفت 
السبت الفائت منشآت نفطية 

في السعودية وحّملت واشنطن 
مسؤوليتها لطهران التي نفت 

أي ضلوع لها بذلك. وكان الرئيس 
األميركي أعلن منذ الخميس 

عن عقوبات جديدة وشيكة 
على طهران في سياق الرد على 

الهجمات على منشآت ارامكو 
في السعودية. واستهدفت وزارة 
المالية األميركية البنك المركزي 

اإليراني والصندوق السيادي 
اإليراني بداعي “تزويدهما الحرس 
الثوري وجيش القدس )التابع له 

والمكلف العمليات الخارجية( 
بمليارات الدوالرات” وأيضا تمويل 

“حليفهم اإلرهابي حزب الله” 
اللبناني. وكانت واشنطن صنفت 

هذه الكيانات الثالثة “منظمات 
إرهابية”. وكانت واشنطن أدرجت 

في مايو 2018 حاكم البنك 
المركزي اإليراني شخصيا على 

الئحتها السوداء لتمويل اإلرهاب.

ترامب يفرض أقسى العقوبات على إيران

الجزائر ـ أ ف ب دبي ـ العربية نت

تجّمع آالف المتظاهرين في وســط الجزائر 
االنتشــار  مــن  الّرغــم  علــى  الجمعــة  أمــس 
العاصمــة  شــوارع  فــي  الكثيــف  األمنــي 
وإغــالق مداخلها، وذلك لرفض االنتخابات 

المقّررة في 12 ديسمبر.
ولــم تمنــع الحواجــز األمنيــة الكثيــرة علــى 
األمنــي  االنتشــار  وال  العاصمــة  مداخــل 
مــن  المتظاهريــن  وســطها  فــي  الكثيــف 
المشــاركة بقــوة في تظاهــرة الجمعة الـ 31 

على التوالي.
وتجّمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، 
وبدأوا يهتفون “الشــعب يريد إســقاط قايد 
صالح”، و”خذونا كّلنا إلى الســجن، الشــعب 
لن يتوقف”. وبعد الفراغ من صالة الجمعة 
اكتظــت الشــوارع عــن آخرهــا كمــا فــي هو 
الحــال منــذ انطــالق الحركــة االحتجاجيــة 
في 22 فبراير. وأقدمت القوى األمنية قبل 
انطــالق التظاهــرة علــى توقيــف مواطنين 
قــرب الســاحة، بحســب مــا أفــاد مصــورون 

في وكالة فرانس برس.
أركان  كل  برحيــل  المحتجــون  ويطالــب 
مــن  يعتبرونهــم  الذيــن  الحاكــم  النظــام 
مخّلفــات عهــد عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي 
حكــم البــالد 20 ســنة قبــل أن يســتقيل في 
الشــعبي  الحــراك  ضغــط  تحــت  أبريــل   2

قايــد  أحمــد  الفريــق  وأعلــن  والجيــش. 
صالــح، الرجــل القوي في الدولة منذ رحيل 
بوتفليقــة، األربعــاء أّنه أمر بمنــع الحافالت 
والعربــات التــي تقــّل متظاهريــن من خارج 
العاصمة من دخولها، و”توقيفها” و”حجزها 

وفرض غرامات مالية على أصحابها”.

أعلــن تحالــف دعم الشــرعية في اليمن أمس 
عســكرية  عمليــة  تنفيــذ  بــدأ  أنــه  الجمعــة، 
لتدميــر  الحديــدة  محافظــة  شــمال  نوعيــة 
أهداف عســكرية مشــروعة، مطالبا المدنيين 
باالبتعاد عن المواقع المستهدفة حرصًا على 

سالمتهم.
وأفــاد بتدمير أربعِة مواقع لتجميع وتفخيخ 
الــزوارق المســيرة عن بعد واأللغــام البحرية، 
وهو ما سيســهم بحسب التحالف في ضمان 
البحريــة والتجــارة  المالحــة  ســالمة حريــة 

العالمية جنوب البحر األحمر.
كمــا أكــد أن عمليــة االســتهداف تتوافــق مــع 
القانــون الدولــي اإلنســاني، مشــددا علــى أنه 

تم اتخاذ اإلجراءات االحترازية.
وكان التحالــف قــد أعلــن مســاء الخميــس، 
أطلقتــه  مفخــخ  زورق  وتدميــر  اعتــراض 

ميليشيات الحوثي من الحديدة.
قــوات  باســم  الرســمي  المتحــدث  وصــرح 
التحالــف العقيــد الركــن تركــي المالكــي، بــأن 

“منظومــة القوات البحريــة للتحالف رصدت 
للميليشــيات  محاولــة  الخميــس  صبــاح 
للقيــام  إليــران  التابعــة  اإلرهابيــة  الحوثيــة 
بعمل عدائي وإرهابي وشــيك بجنوب البحر 
األحمر باســتخدام زورق مفخخ ومســير عن 

بعــد، قامت الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابية 
بإطالقــه مــن محافظــة الحديــدة”. وبّين أنه 
تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا 
لألمــن اإلقليمــي والدولــي، وتهديــدًا لطــرق 

المواصالت البحرية والتجارة العالمية.

آالف المتظاهرين ضد قائد الجيش في الجزائر )أ ف ب(

التحالف يدمر 4 مواقع للحوثيين في عملية نوعية شمال الحديدة

مــشــددة ــيــة  أمــن إجــــــراءات  وســـط  ـــ31  ــ الـ للجمعة  تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة واأللغام البحرية
الجزائريون يواصلون حراكهم رغم التحذيرات “التحالف” يطلق عملية نوعية شمال الحديدة



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483
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المجالــس مــدارس، مثــل شــعبي ردده األجداد وطبقــه اآلباء وتعلــم منه األبناء 
وســيتوارثه األحفاد، حفاظا على عمق داللته ومغزاه، فهو يختزل ما للمجالس 
من أهمية في الوجدان المجتمعي، فهي ليست مجرد ملتقى للحديث، وليست 
مجــرد حلقة وصل المضيــف والضيف أو بين الحاكم والمحكوم، إنما اعتباراتها 

فوق كل هذا.
المحافظــة الجنوبيــة التــي أنتمي لها وأخصها بهذا المقــال األول، والتي لها دور 
بارز وأساسي في المحافظة على األهمية والمكانة التي تحتلها المجالس، والتي 
تعــد واحــدة من أهم مفردات التــراث الحضاري والثقافي فــي البحرين وأهمية 
دورهــا االجتماعــي والثقافــي والسياســي، وعلــى رأســها مجلــس ســيدي ســمو 
ولــي العهــد األميــن في قصــره الزاهر والمجلس األســبوعي لمحافــظ المحافظة 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفة حفظــه هللا، فهي 
عادة أشــبه ما تكون بالبرلمانات المفتوحة حيث يســتطيع الجميع اإلدالء برأيه 
فــي كل الممارســات الحياتيــة مــن جميــع النواحــي التي تهــم المجتمــع المحلي، 
وكمــا أنهــا فرصة للتالقي وتبادل اآلراء ووجهات النظر التي تســاهم في عملية 
البنــاء والتطــور بالنســبة للمجتمــع البحرينــي الــذي فيــه تتجــاوز كل التعقيدات 
والرســميات، حيث يســتطيع الشاب الناشئ االســتزادة من األفكار والطروحات 
التي يبديها الكبار من أصحاب التجارب والخبرات، واستفادة الكبير من حماس 

وأفكار وحيوية االبن الناشئ.
إن تبنــي أبنــاء المحافظــة الجنوبيــة بطريقة غير مباشــرة لهذا الفكــر واالقتداء 
بمجالــس أولــي األمــر حفظهم هللا، وانتشــار المجالس بكل أشــكالها بشــكل كبير 
بيــن أبنائهــا لهــو شــيء يدعو للفخر فـــ )يصقل المرء على ما تربــى عليه( فالمثل 
الشــعبي المجالــس مــدارس ُيعبــر بصــدق عن واقع هــذه الثقافة التي يتســم بها 
المجتمع البحريني ككل والجنوبية بشــكل خاص، ففيها من الفضائل واألخالق 
الشــيء الــذي يذكر مثل معاني احتــرام الكبير وتوقيره وقيمــة العمل ومفاهيم 
التراحم واالحتفاء بالضيف وآداب الحوار واإلصغاء ونهل الخبرات ممن خبروا 

الحياة قبلنا، فضال عن انصهار األفكار واآلراء.

بوركت المملكة بمثل هذه التجمعات والمجالس، وننهض أيضًا نحن  «
بسياسة الباب المفتوح، حيث للمجلس دور بارز في توحيد الفكرة بعد 

التشتيت والرأي بعد اآلراء والصلح بعد االختالف والعلم بعد الجهل.

مدرسة المحافظة الجنوبية الفاضلة

ال تشجعوا الماللي على مزيد من اإلرهاب )1(
في 30 حزيران من العام الماضي 2018 أقيم المؤتمر الســنوي 
العام للمقاومة اإليرانية في ضاحية باريس الشمالية في مدينة 
“فيلبنت” بمشاركة عشرات اآلالف من أبناء الجاليات اإليرانية 
فــي مختلــف بلــدان العالــم وبحضــور مئــات مــن الشــخصيات 

السياسية من قاّرات العالم.
غداة عقد المؤتمر ظهر خبر مهم جّدًا في مانشيتات العديد من 
صحــف العالــم بــأن خطــة مدبرة من نظــام الماللــي لتفجير هذا 
المؤتمر أحبطت بمشــاركة األجهزة األمنية األلمانية والفرنسية 
والبلجيكية، وأعلن عن اعتقال أربعة أشــخاص من المتورطين 
فــي هــذه الخطــة، بينهــم أحــد الدبلوماســيين التابعيــن لنظــام 
الماللــي، وكان يعمل في ســفارة هذا النظــام في فيينا، وأعلنت 
النيابــة العامــة األلمانيــة، التــي أمــرت بإلقاء القبــض عليه أثناء 
مــروره مــن ألمانيا، بأنه هو الذي نقل المادة المتفجرة من فيينا 
إلــى لوكســمبورغ لتحويلها إلى عميلين للنظــام اإليراني لزرعها 

في المؤتمر.
وألن العميليــن اللذيــن كانــت المــادة المتفجــرة بحوزتهمــا كانــا 
مــن أتباع بلجيكا وألقت الشــرطة القبض عليهما في بروكســل، 
فالنيابــة االتحاديــة البلجيكيــة فــي مدينة أنــورس أخذت على 
تــّم تســليم  الملــف. وتباعــًا  فــي هــذا  التحقيــق  عاتقهــا مهمــة 
الدبلوماســي اإلرهابي أســدهللا أســدي من ألمانيا إلى السلطات 
القضائيــة فــي بلجيــكا، كما أن الشــخص الرابع الــذي اعتقل في 
باريــس أيضــًا نقــل إلــى بلجيــكا. وهــؤالء األربعــة ال يزالون في 
السجن قيد التحقيق. بقاء األربعة قيد االعتقال والتحقيق بعد 
أكثــر من 14 شــهرًا يشــير إلى وجــود أدلة دامغة بتــوّرط هؤالء 
في تخطيط الجريمة، وكذلك إلى جدية القضاء المسؤول عن 

الملف.

من جهة أخرى إضافة إلى المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 
بصفته الجهة المنّظمة للمؤتمر، تم تسجيل أكثر من عشرة من 

المشاركين في المؤتمر بصفتهم شكاة في هذا الملف. 
إلى هنا يمكننا القول إن األمور كانت تمشي باتجاهها الصحيح، 
لكــن الخبــر الــذي نشــرته صحيفــة اللومونــد الفرنســية فــي 31 
تمــوز الماضــي ومــا تبعــه من أخبــار من داخــل إيــران ومحاولة 
النظــام اإليرانــي اســتخدام الركائــز السياســية والدبلوماســية 
واالقتصادية للتأثير على المسار القضائي، يثير القلق، وأشارت 
الصحيفــة إلــى أن مســؤولين سياســيين فرنســيين طلبــوا مــن 
أجهــزة المخابــرات التــزام الهــدوء فــي الحديــث عــن نشــاطات 
الجهــات  أن  اللومونــد  وأضافــت  اإلرهابيــة.  اإليرانــي  النظــام 
السياسية الفرنسية طلبت من األجهزة األمنية في فرنسا تقليل 
االنتقــادات تجــاه إرهاب الدولة اإليرانيــة، وذلك خالل اجتماع 
مجلــس الدفاع الذي ينعقد بشــكل أســبوعي في قصــر اإلليزيه 
بمشــاركة مســؤولي األمن في البالد وحضور الرئيس إيمانويل 
ماكــرون، وتطّرقت الصحيفة الفرنســية إلى المخطط اإلرهابي 
المدّبر لمؤتمر المقاومة ولم تبق مجاالً للشــّك بأن التهدئة التي 

تطالب بها الحكومة الفرنسية تعود إلى هذا الموضوع.

وشددت الصحيفة على أن الطلب من أجهزة  «
المخابرات الفرنسية تخفيف حدة انتقاداتها تجاه إيران، 

هدفه تسهيل مهمة “التفاوض” مع طهران، وأوردت 
أنه فيما كان االجتماع يناقش القضية اإليرانية، والدور 

الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في إنقاذ االتفاق 
النووي، ُدعيت المخابرات إلى غّض الطرف عن ما 

يوصف بـ “إرهاب دولة” إيران وما تقوم به في الشرق 
األوسط ومناطق أخرى في العالم!!. “إيالف”.
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مشعل العبسي

سنابرق زاهدي

“محاولة النظام اإليراني  «
استخدام الركائز السياسية 

والدبلوماسية واالقتصادية 
للتأثير على المسار القضائي 
والتزام الهدوء في الحديث 

عن نشاطات النظام اإليراني 
اإلرهابية أمر يثير القلق”.
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إنجاز وتنفيذ المشروعات 
الوطنية

دأبت حكومة مملكة البحرين الُموقرة برئاســة صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه علــى تنفيــذ 
المشــاريع التــي ســاهمت كثيــًرا فــي دفــع عجلــة االقتصــاد الوطنــي 
وتنميــة المجتمــع، واألهــم فــي ذلــك أنها ُتلبــي احتياجــات المواطنين 
فــي ُمجمــل متطلباتهــم الحياتيــة، وأســاس تنفيــذ هــذه المشــروعات 
عــزم القيــادة السياســية والحكومــة الُموقرة وعملها الدائم والمســتمر 

لتحقيق متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.
وُتمثل هذه المشــروعات من إســكان وصحة وتعليم وُبنى تحتية من 
شــوارع وطــرق في مختلف المحفظات حــرص الحكومة على إعطاء 
المواطــن البحرينــي كل مــا يســتحقه مــن عنايــة واهتمــام، فاإلنســان 
البحرينــي أداة التنميــة الوطنيــة وهدفهــا، لذا فتخطيــط وتنفيذ هذه 
المشــروعات قائــم علــى الدراســات الحديثــة وتنفيذهــا وفقــا لجدول 
زمني بجانب متابعتها إدارًيا وميدانًيا ومالًيا من قبل مجلس الوزراء 
الُموقــر والجهات المســؤولة عن تنفيذها، ويتم ذلــك بطريقة منهجية 
وهيكليــة دقيقــة تحقــق الهــدف األساســي مــن تنفيــذ المشــروع وهو 

االستفادة العامة منه وفًقا للخطة الموضوعة له.
إن ســرعة تنفيــذ المشــروعات وبجــودة ُمتقنــة تؤكــد دقــة التخطيــط 
وســالمة التنفيذ وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ومن جهة 
أخرى فإن نجاح تنفيذها ُيرسخ ثقافة التخطيط في العمل الحكومي 
بجانــب مــا تلقــاه هــذه المشــاريع مــن دعــم واهتمــام مــن لــُدن القيادة 
السياســية لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن، ومــن أجــل تعزيــز األمــن 

الوطني واالستقرار االقتصادي والسالم االجتماعي.

وهذه الحزمة من المشروعات يتم تنفيذها وفًقا للبرنامج  «
الحكومي الذي أعده مجلس الوزراء الُموقر والذي وافق عليه 

مجلس النواب، وتم وضع ميزانية تقديرية لتنفيذ كل مشروع، 
والعمل على متابعة التنفيذ من خالل زيارات الجهات المسؤولة، 

وكذلك فإن هذه المشاريع تبقى مستمرة من خالل تطويرها 
وصيانتها وتقييم أدائها بين فترة وأخرى للتأكد من تحقق 

الفائدة المرجوة منها وهي المنفعة العامة.

عبدعلي الغسرة

tariq@cogir.org 

 الشعوبيون الجدد.. 
أرباب اإلخوان.. إيران

لماذا دعم كل من مشردي الدولة الصفوية الذين يسمون أنفسهم اآلن الفرس، وأحفاد 
الطورانيين الوثنيين القوقاز، الذين يسمون أنفسهم اآلن أحفاد العثمانيين، وشعوبيي 
السياســة القطريــة الذين يســعون لالســتعانة بمشــردي الدولــة الصفويــة والطورانيين 
لإلطاحة بالسعودية ومصر واإلمارات والبحرين؟ ولنبدأ أوال بإيران التي مألت الدنيا 
تهليــال وتكبيــرا لمؤامــرة القــرن المســماة بالربيــع العربــي، وصرحت بأعلى مســتوياتها 
السياســية واإلعالمية والفكرية بدعم مشــعوذها الخامنئي الربيع العربي، وما تســميه 
بحق الشــعب العربي بالديمقراطية، ومســاندتها جماعة اإلخوان المســلمين، وللتذكير 
فإن بروتوكوالت حكماء بني إخوان هي نفسها بروتوكوالت المقبور الخميني القائمة 
علــى ســيادة المرشــد، مرشــد لقطــاء الدولــة الصفوية أي الفرس اآلن، وســيادة مرشــد 
عصابة اإلخوان في مصر، نقول ســيادة المرشــد ســيادة مطلقة على الشــعب، وتكفير 

الحكام، وتسفيه المجتمع الذي هو بنظرهم ال يفقه شيئا ويجب إعادة تأهيله.
فالخمينــي حينمــا جــاء للحكــم، جــاء مكفــرا شــاه إيــران، وجــاء بســيادة مطلقــة علــى 
كل شــيء بمــا فــي ذلــك الرئيــس المنتخــب والبرلمــان المنتخب بإيــران، وجــاء ليقول 
للشــعب إننــي وليكــم والحاكــم عليكــم وكل مــا أقولــه مجــاب مطــاع من قبلكــم، ألنني 

أدرى بشؤونكم، وهذا بالضبط جوهر فكر اإلخوان المتخفي تارة بالديمقراطية وتارة 
باإلصالح وتارة بالعدل وتارة بالوحدة الوطنية، وكلها أساليب وشعارات تهدف فقط 
إلى الوصول للحكم، ومن ثم البدء بإســقاط الدولة وتفكيكها، وإعادة تأهيل المجتمع 
بفكر قذر نتن يقوم على طاعة الشعب المطلقة للمرشد، وهذا النهج يتناسق مع عمالء 
إيــران وأذرعهــا بالعالــم العربــي، أمثال حــزب هللا والحوثي وتنظيمات الحشــد وأيضا 
قادة االنقالب بالبحرين الذين رفعوا شــعارات الديمقراطية واإلصالح والعدل كغطاء 

لتحقيق بروتوكوالت المرشد الصفوي.

لهذا، فإن لقطاء ومشردي الدولة الصفوية وعلى رأسهم المرشد وقادته، كانوا  «
من أشد الداعمين لمؤامرة القرن ومساندة حلفائهم اإلخوان المسلمين، من 

أجل أن يحقق المرشد المصري أفكار اإلخوان المستمدة من المقبور الخميني، 
ويحقق الخميني وهو في قبره حملة باحتالل البلدان العربية. وإن قام أحد من 

اإلخوان بالقول إن حسن البنا سبق فكر الخميني، نرد بأن نظرية الولي الفقيه 
التي نجح الخميني بتطبيقها، هي نظرية موجودة من عشرات السنين وسبقت 

حسن البنا والخميني. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

المبــادرة التــي أطلقهــا ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والتــي جاءت تحت مســمى 
“فــرص”، واحــدة مــن البرامــج الوطنيــة لمنــح الشــباب البحرينــي موقعــه فــي 
أمــام آالف مــن  الفرصــة  إلــى إتاحــة  البرنامــج يرمــي  الشــركات والمؤسســات، 
الخريجيــن البحرينييــن لتنميــة قدراتهــم وتعزيــز مهاراتهم وصقــل خبراتهم من 

خالل الدورات المتخصصة.
وقبيل أشهر أطلق البرنامج الوطني للتوظيف وكان يهدف إلى إعطاء األولوية 
للمواطــن البحرينــي ليكــون الخيــار األول فــي التوظيف في ســوق العمــل، ويتم 
مــن خــالل هذا البرنامج تأهيل الكوادر البحرينية في وظائف مســتدامة وفرص 

متكافئة وفق احتياجات سوق العمل. 
إن وزارة العمــل اعتــادت إقامــة العديــد من معارض توظيــف الباحثين عن عمل، 
وأشــرنا غير مرة إلى أّن إقامة المعارض خطوة إيجابية، ذلك أنها تتيح المجال 
أمــام الشــباب ألخــذ فرصتهــم فــي ســوق العمــل، غيــر أّن هــذه المعــارض يجــب 
أن تحظــى بمتابعــة جــادة مــن قبــل الجهــة المنظمة وهــي وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعيــة، حيــث تأتــي النتائــج مخيبــة آلمــال اآلالف ممن يتوافــدون لتقديم 
طلبــات العمــل، ولعــل الســؤال هنــا أيــن تكمــن المعضلــة؟ إنهــا تتمثــل فــي غياب 
الــوزارة عــن الرقابــة علــى الشــركات، غير مرة نبهنا المســؤولين فــي وزارة العمل 
بضــرورة إجــراء رقابــة دقيقــة علــى الوظائف المعروضــة من قبل الشــركات لكن 
ليســت هناك اســتجابة وكأّن المسألة ال تقع ضمن تخصصاتهم لذا ليس مستغربا 

أبدا إذا لم يظفر أحد من المتقدمين بأية وظيفة. 

نعتقد أن على المسؤولين في وزارة العمل تغيير استراتيجيتهم  «
في التعاطي مع ملف البطالة، فاألرقام التي تعلنها بين آونة وأخرى 

عن أعداد من التحقوا بسوق العمل تناقض الواقع تماما بدليل 
أّن هناك من الخريجين المؤهلين وذوي الخبرات من ال يزالون 

عاطلين، وحتى اإلخوة أعضاء المجلس النيابّي لم نلمس منهم 
أي تحرك فعال حول ملف البطالة باستثناء تصريحات يطلقونها ال 

تسمن وال تغني!.

مشروعات التوظيف

محمد المحفوظ
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@hotmail.com
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بمتابعــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، اختتمت فعاليات مهرجان صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رئيــس الــوزراء حاكــم دبي للقدرة وذلك بمشــاركة واســعة من الفرســان من 

مختلف دول العالم لمسافة 120 كيلو والذي أقيم في مدينة بيزا اإليطالية.

من  الملكي  للفريق  جيمز  الجواد  المهرجان  في  وشــارك   
في  السادس  المركز  وحقق  للقدرة  فيكتوريوس  اسطبل 
شويتن  لونا  البلجيكية  الفارسة  بقيادة  الختامي  السباق 
آل خليفة،  بن حمد  ناصر  الشيخ  متابعة من سمو  وسط 
فيما جاء اإلماراتي سهيل علي الغيالني في المركز األول.  
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن مهرجان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حقق 
الذي  واالهتمام  الالمحدود  الدعم  بفضل  كبيرة  نجاحات 
يوليه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقود 
رياضة القدرة إلى أعلى المستويات، مشيًرا سموه إلى أن 
هذا المهرجان العالمي أصبح ذات طابع خاص وله مكانة 
مرموقة على الساحة العالمية.  وأوضح سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة أن هناك العديد من الجياد قد شاركت 
الفريق  مع  المشاركة  لهن  سبق  بفارسات  المهرجان  في 

الملكي في ميادين مختلفة.
المهرجان  البحرينية في  المشاركة  أن  إلى   وأشار سموه 
على  التعرف  تــم  وقــد  الفنية  الناحية  مــن  طيبة  جــاءت 

البطوالت  في  المشاركة  قبل  والفرسان  الجياد  مستوى 
سيواصل  الملكي  الفريق  أن  إلــى  سموه  مشيًرا  المقبلة، 
والفارسات  الفرسان  بمستوى  االرتقاء  في  استراتيجيته 
الخبرة  الكتساب  الــبــطــوالت  مــن  المزيد  فــي  وإشــراكــهــم 

وتحقيق التنافس في المستقبل.
 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة 
دول  مختلف  من  والفارسات  الفرسان  قبل  من  الكبيرة 
على  وقــوتــه  السباق  هــذا  أهمية  على  دلــيــل  أكــبــر  العالم 
المستوى العالمي، وأن التنظيم كان رائًعا في ظل االهتمام 
والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم الذي يعتبر من أكبر الداعمين إلى رياضة القدرة 
التي ساهمت  المتميزة  العديد من األفكار  العالمية وقدم 

في االرتقاء بهذه الرياضة. 

  إشادة بالتنظيم

 وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتنظيم المميز 
لمهرجان محمد بن راشد للقدرة والتحمل، مشيًرا سموه إلى 

أن جهود اللجنة المنظمة أثمر عن تحقيق كامل النجاح من 
الناحيتين التنظيمية والفنية وهو ما يعكس القدرات التي 
تنظيم  لمواصلة  حافز  وسيكون  المنظمة  اللجنة  تمتلكها 

المهرجان الذي يحقق دائًما العديد من األهداف.

  ناصر بن حمد يتابع مراحل السباق

 تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مراحل سباق 
مهرجان محمد بن راشد للقدرة والتحمل.  وحرص سموه 
على متابعة الفارسة ليونا التي شاركت في السباق على 
فيكتوريوس،  لــفــريــق  الــعــائــد  ديـــز  جيمس  ــجــواد  ال مــتــن 

والفارسة روي بريرا على متن الجواد جيان.

  د. خالد يشارك في االستوديو التحليلي

الملكي  الفريق  مدير  حسن  أحمد  خالد  الدكتور  شــارك   
للقدرة في االستوديو التحليلي لقناة دبي ريسنغ، وتحدث 
ومهرجان  للقدرة  والناشئين  للشباب  العالم  بطولة  عــن 

محمد بن راشد للقدرة والتحمل.

 الفرسان يشيدون بدعم ناصر بن حمد

بدعم ومتابعة سمو  للقدرة  الملكي  الفريق  أشاد فرسان   

تواجد  أن  مــؤكــديــن  خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ 
لتقديم  الكبير  الحافز  أعطاهم  السباق  في  معهم  سموه 
ــجــيــدة وتــحــقــيــق الــمــكــتــســبــات مـــن هــذه  الــمــســتــويــات ال
عــن شكرها  أعــربــت  الــدوســري  دانــة  الفارسة  المشاركة.  
وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرة 
إلى أن متابعة سموه كان الحافز الكبير للفرسان بالسعي 
لتحقيق األهداف المرجوة من المشاركة في بطولة العالم، 
قوية  منافسة  وشهد  ومثير  قــوي  كــان  السباق  أن  مبينة 
التنافس  فيها  كــان  التي  األولـــى  المراحل  فــي  خصوًصا 
أما  الملكي وفرسان دولة اإلمــارات.   الفريق  بين فرسان 
الــفــارس خــالــد يــوســف أشـــار إلــى أن ســوء األرضــيــة كان 
البعض  وانسحاب  البيطري  الفحص  اجتياز  بعدم  العائق 
اآلخر من السباق للسبب نفسه، مؤكًدا أن الفريق اكتسب 
خبرة واحتكاك من المشاركة وسيعود بالنفع على الفرسان 

في المشاركات القادمة.
الشيخ  إلــى سمو  الرويعي شكره  راشــد  الــفــارس  وقـــّدم   
الداعم  يعتبر  سموه  أن  مبيًنا  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر 
أعطاهم  السباق  فــي  خلفهم  وتــواجــده  للفرسان  األكــبــر 
دفعة معنوية عالية، مشيًرا إلى أن اإلثارة كانت حاضرة 
لوال  النتائج  أفضل  لتحقيق  يسعون  وكانوا  السباق  في 

الظروف التي أحاطت بالفريق أثناء السباق.
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حسن علي

بدأ منتخب كرة اليد للســيدات تحضيراته المحلية اســتعداًدا للمشــاركة بالنســخة السادســة لدورة رياضة المرأة الخليجية 
التي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خالل الفترة من 20 لغاية 30 أكتوبر المقبل بقيادة المدرب الوطني أحمد عبدالنبي.

عبدهللا  ريــم  المنتخب  إداريـــة  وقــالــت 
ــدأت أواخــــر شهر  ــ ب إن االســـتـــعـــدادات 
القائمة  تضم  حيث  الماضي  أغسطس 
أربــع  تصفية  سيتم  العــبــة   20 الحالي 
ــبـــات مــنــهــن لــيــشــارك الــمــنــتــخــب بـ  العـ
16 العــبــة، مــشــيــدة بــالــتــزام الــالعــبــات 
وجــديــتــهــن فـــي الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 
نتيجة  أفــضــل  تحقيق  فــي  ورغــبــتــهــن 

خالل االستحقاق الخليجي.
يضم  الجديد  المنتخب  أن  وأوضحت 
اللواتي  الــالعــبــات  معظم  غالبيته  فــي 
شــاركــن فــي الــنــســخــة الــخــامــســة التي 
الدوحة  القطرية  العاصمة  في  أقيمت 
2017 وحققن المركز الثالث والميدالية 
العبات  ــع  أرب استقطاب  مــع  البرونزية 

جدد مع المنتخب.

الحالي  المنتخب  بـــأن  ريـــم  وأضــافــت 
كانت  الذي  المواهب  لبرنامج  ثمرة  هو 
الــشــبــاب  شــئــون  وزارة  عــلــيــه  تــشــرف 

والـــريـــاضـــة كــمــا أن مــعــظــم الــالعــبــات 
شاركن في برنامج “رياضية” الذي أقيم 

العام الماضي.
وأكدت أن سقف الطموحات ارتفع في 
النسخة الحالية في ظل االهتمام الكبير 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  قبل  مــن 
واتحاد كرة اليد حيث إن التحضيرات 
ــات  ــالعــب ــا وال بــــدأت قــبــل شــهــر تــقــريــًب
مــتــحــمــســات لــتــحــقــيــق مـــركـــز يــفــوق 
النسخة الماضية عندما توج بالبرونزية 
األول  بالمركز  الفوز  عن  بالبحث  وذلك 
أو الثاني، متمنية بأن تتكلل جميع تلك 
الجهود إلى تحقيق نتيجة متميزة تليق 
بسمعة كرة اليد البحرينية وتساهم في 
رفع حصاد مملكة البحرين في الترتيب 

العام لجدول الميداليات.

ريم عبدالله

متابعة ألعضاء الفريق الملكي للقدرةلقطات من السباق 

ريم: االســتعدادات بدأت مبكًرا.. وتصفيــة القائمة الحًقا
سيدات اليد يتطلعن للذهب باأللعاب الخليجية

ناصر بن حمد يشيد بنجاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة بإيطاليا

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

يعلن االتحاد البحريني للكرة الطائرة عن إقامة دوري للســيدات في الموســم المقبل 2019/2020 تنفيذا لقرار مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية البحرينية بأهمية إقامة دوري خاص للسيدات بمختلف األلعاب، ومن بينها لعبة الكرة الطائرة.

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  ــد  وأكــ
البحريني للكرة الطائرة، رئيس اللجنة 
النسائية علي السيد أن االتحاد أرسل 
األعــضــاء  ــديــة  األن كــافــة  إلـــى  تعميما 
لمعرفة  النسائي  الــدوري  إقامة  بشأن 
المشاركة؛  فــي  الراغبة  األنــديــة  عــدد 
ــداد  ــ لــيــتــســنــى لــالتــحــاد الــعــمــل واإلعـ

الجيد للمسابقة.
ــكــرة  ــاد ال ــحـ ــأن اتـ ــ ــســيــد ب ــاف ال ــ وأضــ
االتحادات  مقدمة  في  يعتبر  الطائرة 
قـــرار مجلس  بـــدأت فــي تنفيذ  الــتــي 
ومخاطبة  األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  إدارة 
األندية المحلية إلقامة دوري نسائي، 
يبذلها  ــتــي  ال لــلــجــهــود  ــتـــداد  امـ وهـــو 
النشاط  تفعيل  سبيل  فــي  االتـــحـــاد 
النسائي من خالل تشكيل المنتخبات 

وتــنــظــيــم الــمــســابــقــات والــمــشــاركــة 
الخارجية  االســتــحــقــاقــات  بمختلف 
ــمــســاهــمــة في  خــلــيــجــيــا وعـــربـــيـــا وال

التحكيم  المرأة في مجال  استقطاب 
إيمان  مــن  انــطــالقــا  اإلداري  والــعــمــل 
الشيخ  برئاسة  االتحاد  إدارة  مجلس 
بــقــدرات  خليفة  آل  محمد  بــن  عــلــي 
على  الــفــاعــلــة  المساهمة  فــي  ــمــرأة  ال
في  الرجل  ومشاركة  اللعبة،  مستوى 

تحقيق اإلنجازات المشرفة.
المسابقة  شكل  بــأن  السيد  وأوضـــح 
يعتمد على عدد األندية التي ستشارك 
فــي الــــدوري الــنــســائــي، داعــيــا جميع 
األندية الوطنية إلى التفاعل اإليجابي 
والتجاوب مع دعوة االتحاد؛ من أجل 
إقامة الــدوري، خصوصا وأن االتحاد 
سبق وأن نظم دوريا خاصا للسيدات 
وعــــدد مـــن الـــبـــطـــوالت والــتــجــمــعــات 

الخاصة بهن.

علي السيد

متابعة حثيثة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

تنفيذا لقرار األولمبية البحرينية بتفعيل النشــاط النسائي
اتحاد الطائرة يقيم دوريا خاصا للسيدات

خالد بن حمد يترأس اجتماع أسبوع بريف الدولي للقتال 2019
”BMMAF“ اتـــحـــاد  ــس  ــي رئ ــة  ــاس ــرئ ب الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  تــشــكــيــل  يــعــتــمــد  ــوه  ــم س

تــرأس النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، اجتمــاع اللجنــة العليا المنظمة ألســبوع بريــف الدولي للقتــال 2019، والذي مــن المقرر 
أن تحتضنــه مملكــة البحريــن فــي الفترة -10 16 نوفمبر القادم على صالة مدينــة خليفة الرياضية، والذي يتضمن 
إقامة منافســات النســخة السادسة من بطولة العالم للهواة لفنون القتال المختلطة، والنسخة الحادية والثالثين 

من بطولة “بريف”. 

  وشهد االجتماع، حضور أعضاء اللجنة العليا يتقدمهم 
سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس 
الشباب  شـــؤون  ــر  ــ ووزي الــقــتــالــيــة،  لــألــعــاب  البحريني 
اللجنة  عام  وأمين  المؤيد،  توفيق  بن  أيمن  والرياضة 
ومستشار  النصف،  حسن  محمد  البحرينية  األولمبية 
منظمة  رئيس  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  سمو 
بريف محمد شاهد ورئيس اتحاد فنون القتال المختلطة 
محمد علي قمبر.    وفي مستهل االجتماع، رّحب سموه 
االجتماع  هذا  أن  سموه  مؤكًدا  العليا،  اللجنة  بأعضاء 
اإلعـــداد  فــي  اللجنة  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود  ضمن  يــأتــي 
للمرة  للقتال  الــدولــي  بريف  أســبــوع  منافسات  إلقــامــة 

والذي  البحرين،  مملكة  أرض  على  التوالي  على  الثالثة 
مستوى  على  آسيا  قــارة  في  رياضي  حدث  أكبر  يعتبر 
رياضة فنون القتال المختلطة، مضيًفا سموه أن اللجنة 
البحرين  مكانة  لتعزيز  الــحــدث،  هــذا  خــالل  من  تسعى 
مختلف  وتنظيم  احتضان  على  قـــادرة  كــدولــة  ا  عالميًّ
البطوالت القارية والدولية.   وتم خالل االجتماع تقديم 
المنظمة  اللجنة  ستتخذها  التي  الخطوات  حول  شرح 
العمل  لفرق  تشكيل  ذلك  في  بما  الحدث،  لهذا  لإلعداد 
للوصول  االســتــعــدادات  سير  وخــط  المساندة  واللجان 

للجاهزية المثالية قبل انطالقة المنافسات. 
ألسبوع  التنفيذية  اللجنة  تشكيل  سموه  اعتمد  وقــد   

فنون  اتحاد  رئيس  برئاسة   2019 للقتال  الدولي  بريف 
قــصــارى  بـــذل  عــلــى  مــشــدًدا ســمــوه  المختلطة،  الــقــتــال 
تحقيق  في  يسهم  الذي  بالشكل  الحدث  إلبــراز  الجهود 
يكون  ألن  نطمح  الــذي  المحفل،  هــذا  في  جديد  نجاح 
باإلضافة إلى كونه تجمع رياضي عالمي أن يكون ملتقى 

ترفيهي ذو رونق خاص يواكب ما وصلت إليه المملكة 
من احترافية في أستضافة مثل هذه األحداث العالمية. 
ما  “إن  خليفة:  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  وقـــال   
القتال  فنون  رياضة  وخاصة  القتالية  األلعاب  حققته 
لــصــدارة  مــشــرفــة ووصــولــهــا  إنـــجـــازات  مــن  المختلطة 

التصنيف العام لالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة 
الرياضة  به  تحظى  ما  بفضل  جاء   ،IMMAF-WMMA
البحرينية من دعم كبير من لدن سيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للرياضة وأبنائه 
الرياضيين، والذي انعكس ذلك على إحراز تلك النتائج 

المميزة”. 
بن حمد  ناصر  الشيخ  أن متابعة سمو   وأضــاف سموه 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لأعمال الخيرية وشؤون 
للشباب والرياضة، كان  المجلس األعلى  الشباب رئيس 
الواضح في أن تحقق رياضة فنون  األثر اإليجابي  لها 
تتبوأ  وأن  األولــى  المراكز  البحرينية  المختلطة  القتال 
مكانة مرموقة على المستوى الدولي”، متطلًعا سموه أن 
يواصل المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة تقديم 
صدارة  إحــراز  على  وبقوة  للمنافسة  المميزة،  العروض 
الترتيب العام في عالمية الهواة السادسة، معتبًرا سموه 
في الوقت ذاته أن هذا الهدف األكبر الذي يتطلع سموه 

أن يتحقق في هذه النسخة من البطولة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل ترؤسه االجتماع

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

والمهرجــان البطولــة  فــي  الثالثــة  األيــام  فــي  األهــداف  مــن  العديــد  تحقيــق  أكــد 

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

الحكم  السلة  لــكــرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  كلف 
إدارة  فــي  بالمشاركة  السلم  محمد  الــدولــي 
البطولة اآلسيوية لكرة السلة لأندية األبطال 
بانكوك  التايلندية  العاصمة  في  ستقام  التي 

في الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري.
الدوليين  الحكام  مــن  السلم  الحكم  ويعتبر 
المميزين الذي سبق أن شارك في العديد من 

البطوالت اإلقليمية واآلسيوية.
ويأتي التكليف الصادر من االتحاد اآلسيوي؛ 
في  للتحكيم  المتقدم  المستوى  ضــوء  على 
التي  المتميزة  المكانة  على  وتأكيًدا  المملكة 

تتسم بها الكوادر التحكيمية البحرينية. 
البحرين  سيمثل  الــمــحــرق  فــريــق  أن  يــذكــر 
المجموعة  في  وقع  حيث  البطولة،  هذه  في 
التايلندي  بانكوك  هايتك  جانب  إلــى  ــى  األول
“الــمــســتــضــيــف”، نــفــط أبـــــدان “بــطــل إيــــران” 

وفوبون بريفز “بطل الصين تايبيه”.

تكليف آسيوي للسلم



حقق حامل اللقب فريق نادي الرفاع الشــرقي فوزا مثيرا وصعبا على منافســه فريق نادي مدينة عيســى بنتيجة 8-10 ضمن الجولة الرابعة من 
منافسات مسابقة البولينج بنظام “بيكر” للموسم الرياضي 2020-2019، والتي أقيمت منافساتها على صالة مركز أوزون للبولينج بمجمع سترة 

التجاري.

وكانت مواجهة الرفاع الشرقي ومدينة عيسى 
مــن أكثر المواجهات ندية في المســابقة، حيث 
تقــدم مدينة عيســى فــي البدايــة بنتيجة 4-0، 
ثم عاد الرفاع الشرقي بقوة ليتقدم 4-8، ولكن 
مدينة عيســى اســتعاد عافيته وعادل النتيجة 
المواجهــة  مــن  األخيــر  الشــوط  أن  إال   ،8-8
شــهدت تفوق الرفاع الشــرقي ليحسم النتيجة 

لصالحــه. وقــد حقــق الرفــاع الشــرقي مجموعا 
وقدره 1754 نقطة مقابل 1631 نقطة لمنافسه 

مدينة عيسى.
وفي مواجهة أخرى، واصل فريق نادي المنامة 
صدارتــه للترتيــب العــام بعد فوزه علــى الرفاع 
الفريــق مجمــوع  4-14، حيــث حقــق  بنتيجــة 
نقــاط وقــدره 1715 نقطــة مقابــل 1379 نقطــة 

لمنافسه الرفاع.
كمــا أحــرز فريــق نــادي البحرين فوزا مســتحقا 
على حســاب منافسه فريق نادي الصم بنتيجة 
6-12، وحقــق أفــراد البحريــن مجمــوع نقــاط 
 1458 الصــم  فريــق  جمــع  فيمــا  نقطــة،   1665

نقطة.
وفي المواجهة األخيرة نجح فريق نادي الحالة 

من التغلب على منافسه فريق نادي أم الحصم 
بعــد مبــاراة مثيــرة أيضا بيــن الفريقيــن، تبادل 
خاللهمــا التقــدم في أكثر من مناســبة، حســمت 
في الشوط األخير من المواجهة بينهما. وحقق 

نقطــة   1674 وقــدره  مجمــوع  الحالــة  فريــق 
مقابل 1687 نقطة.

المنامــة صــدارة  نــادي  النتائــج واصــل  وبهــذه 
الترتيــب العــام للفــرق برصيد 48 نقطــة، ويليه 
حامــل اللقــب نــادي الرفاع الشــرقي برصيد 46 
نقطــة، وجــاء نــادي البحريــن ثالثــا برصيــد 40 
نقطــة، وحــل فريــق نــادي الحالــة رابعــا برصيد 
38 نقطــة، وجاء أم الحصم خامســا برصيد 32 
نقطة، والرفاع سادســا برصيد 32 نقطة، وجاء 
نادي الصم سابعا برصيد 28 نقطة، بينما يحتل 
نادي مدينة عيســى الترتيب الثامن برصيد 24 

نقطة.

فوز صعب للرفاع الشرقي في مسابقة البولينج

اختتــم رئيــس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم النائــب األول لرئيس اإلتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة جولته في منطقة وســط آســيا 
بزيارة العاصمة الطاجيكية دوشــانبيه التقى خاللها مع رئيس االتحاد الطاجيكي 
لكــرة القــدم ورئيــس اتحــاد منطقــة وســط آســيا لكــرة القــدم رســتم إمــام علــي، 

والمسؤولين في اإلتحاد المحلي.

وخــالل الزيــارة أكــد الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفة التزام االتحاد القاري 
االتحــادات  مــع  قويــة  عالقــات  ببنــاء 
رؤيــة  إطــار  فــي  واإلقليميــة  الوطنيــة 
مشــدًدا  واحــد(،  هــدف  واحــدة،  )آســيا 
تأتــي  اآلســيوي  االتحــاد  قــوة  أن  علــى 
مــن خــالل وحدة أعضائــه وتكاتفهم في 
سبيل تحقيق المصالح العليا لكرة القدم 

اآلسيوية.
واعــرب عــن تقديــره للجهــود المتواصلة 
لكــرة  الطاجيكــي  االتحــاد  يبذلهــا  التــي 
القــدم في ســبيل تطويــر منظومة اللعبة 
فــي البــالد والعمــل علــى زيادة شــعبيتها 
وتعزيــز القــدرات التنافســية للمنتخبــات 

اإلقليميــة  المحافــل  فــي  الوطنيــة 
والقارية.

 وأشــاد رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم بنجاحــات منتخــب طاجيكســتان 
الــذي حصــد الفــوز خــالل أول مباراتيــن 
ضمــن التصفيــات المؤهلــة لــكأس العالم 
أن  مبيًنــا   ،2023 آســيا  وكأس   2022
البدايــة اإليجابيــة للمنتخــب الطاجيكي 
المتنامــي  للمســتوى  تعــد مؤشــًرا طيًبــا 
للجهــود  الفنــي وانعكاًســا  فــي مســتواه 
المبذولــة مــن اإلتحاد المحلــي في تهيئة 
أجــل  مــن  للمنتخــب  المثاليــة  الظــروف 

المنافسة القوية في التصفيات. 
احتضــان طاجيكســتان  أن  إلــى  وأشــار 

لمقــر اتحاد وســط آســيا لكــرة القدم في 
دوشــانبيه، يؤكــد ريادتهــا فــي المنطقــة 
كمــا أنه يلقي بمســؤولية إضافية لرعاية 
مؤكــدا  آســيا،  وســط  فــي  القــدم  كــرة 
دعــم ومســاندة خطــط وبرامــج اإلتحــاد 

التطويرية في مختلف المجاالت. 
علــي  امــام  رســتم  رحــب  جانبــه،  مــن 
إلــى  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  بزيــارة 
طاجيكســتان مؤكًدا أن الزيارة تعبر عن 
سياســة التواصل المستمر التي ينتهحها 

مع اإلتحادات الوطنية اآلســيوية منّوًها 
التــي يبذلهــا اإلتحــاد  الكبيــرة  بالجهــود 
القــاري مــن أجــل مســتقبل أفضــل للعبــة 

في القارة اآلسيوية.
وأشــاد رئيــس اإلتحــاد الطاجيكي بدعم 

اإلتحاد اآلســيوي وخص بالذكر مشروع 
المالعب المصغرة الذي تم تدشــينه قبل 
عاميــن بدعم اإلتحاد القــاري والذي كان 
آثــار إيجابيــة في تعزيــز البنيــة التحتية 

لإلتحاد المحلي.

دوشانبيه - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد البولينج

ــوي ــي ــًدا الــدعــم اآلس ــه مـــؤكـ ــي ــب ــان ــارة دوش ــزيـ ــا بـ ــي ــط آس اخــتــتــم جــولــتــه فــي وسـ

سلمان بن إبراهيم يشيد بتطور الكرة الطاجيكية

الشيخ سلمان بن إبراهيم يتبادل األعالم التذكارية مع رئيس االتحاد الطاجيكي
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تواصلت إبداعات فريق مركز شــباب ســند بالفوز على مركز شــباب جرداب بســتة 
أهداف دون مقابل ضمن مباريات دوري خالد بن حمد الســابع لكرة قدم الصاالت 
لألندية والمراكز الشبابية، وسجل األهداف: حسين القمر )22 و30(، رائد بابا )33 

و37(، حسين عبدالعزيز )30( ومحمد خالد )40(.

انتهــى الشــوط األول بالتعــادل الســلبي 
فــي  متميزيــن  العبيــن  وجــود  رغــم 
الفريقين إال أنه لم تكن الفرص موجودة 
غالبيــة  وكانــت  المرمييــن  أمــام  بقــوة 
الكــرات مقطوعــة وافتقــد الفريقــان إلى 

اللمسة األخيرة بدقة.
ومــع بدايــة الشــوط الثانــي مــرر محمود 
عبداألحــد الكــرة إلى عيســى أحمد قرب 
خــط المرمــى ســجل منهــا الهــدف األول 
فــي الدقيقة الثانية، وصنع جرداب أكثر 
مــن فرصــة لــم ُتثمــر حتــى ســجل ســند 
هدفــه الثاني من تســديدة مــن بعيد عن 

طريــق 18 وبعــد أقــل مــن دقيقة ســجل 
هدفه الثالث.

ولــم يصمــد العبــو فريــق جرداب وســط 
مســاعيهم لتقليــل الفــارق ليتلقــوا ثالثة 
أهــداف جديدة، ونــال العب فريق مركز 
شــباب ســند قاســم حســن جائــزة أفضل 

العب في المباراة.

السهلة الجنوبية يتألق

وفــي المبــاراة الثانية تأهل مركز شــباب 
الســهلة الجنوبية إلى الــدور الثالث بفوز 
مســتحق علــى مركــز شــباب الشــاخورة 
واحــد  هــدف  مقابــل  أهــداف  بخمســة 

ســجلهم: الســيد علي موســى )1(، السيد 
محمد موسى )26(، السيد محمود هاشم 
بالخطــأ فــي مرمــاه )36(، علــي المالكــي 
)40( وجاســم محمــد )40(، فيمــا ســجل 

هدف الشاخورة أحمد محمد )37(.

فوز صعب لبوري على مدينة عيسى

بفــوز  الثالــث  الــدور  بــوري  نــادي  وبلــغ 

صعــب علــى مركز شــباب مدينة عيســى 
بثالثة أهداف دون مقابل سجلهم السيد 
حســن جواد )34(، عبــدهللا العريبي )35( 
والسيد مهدي حميد )39(، بعد أن انتهى 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

مدينة زايد ُيحّول تأخره إلى انتصار

األول  أمــس  يــوم  مباريــات  آخــر  وفــي 
علــى  زايــد  شــباب مدينــة  مركــز  تغّلــب 
نــادي الدير بثالثة أهداف مقابل هدفين 

بصعوبــة ســجلهم: يوســف الزيانــي )16 
وســجل   ،)28( يعقــوب  ومحمــد  و21( 
هدفــي الديــر مصطفى أحمــد في دقيقة 

واحدة )20(.

اربع مباريات اليوم

يلتقــي  الثالــث  الــدور  وضمــن مباريــات 
شــباب  مركــز  فريــق  الســبت  اليــوم 
فــي  الســنابس ومركــز شــباب دمســتان 
الســاعة الخامســة عصــرًا، وفــي المباراة 
الثانيــة يلعــب نادي اتحــاد الريف ومركز 
السادســة  الســاعة  فــي  النعيــم  شــباب 
يلتقــي  الســابعة  الســاعة  وفــي  مســاء، 
مركــز شــباب كرانة ومركز شــباب مدينة 
حمــد، وفي الســاعة الثامنــة يلعب فريقا 
مركــز شــباب رأس الرمان ومركز شــباب 

الرفاع الشرقي.

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

سند يواصل التألق.. وبوري يتأهل بصعوبة

من لقاء سند وجرداب

وفد ذوي العزيمة يحصد 11 ميدالية
البارالمبيــة آســيا  غــرب  لمنافســات  الثانــي  اليــوم  فــي 

واصــل وفــد مملكــة البحريــن لــذوي العزيمــة حصــده للميداليــات لليوم الثانــي علــى التوالي في 
منافســات دورة ٔالعاب غرب ٓاســيا البارالمبية الثانية والتي تســتضيفها العاصمة األردنية عّمان 
خــالل الفتــرة مــن 15 وحتــى 22 ســبتمبر، بعــد أن حقــق الوفــد 11 ميداليــات منهــا 3 ذهبيات و4 
فضيات و4 برونزيات، تضاف لرصيدهم في جدول ميداليات المنتخبات المشــاركة ليصل عدد 

ما حصده الوفد خالل يومين إلى 17 ميدالية. 

 3 ذهبيات 

 وأحرزت الالعبة زهرة كليب الميدالية الذهبية 
في رمي الرمح فئة )f37( حيث حققت مســافة 
وقدرهــا )12.09 متــر(، ثم تلتهــا الالعبة فاطمة 
عبدالرزاق في رمي القرص فئة )f35( بتحقيقها 
مســافة وقدرها )9.32 متر(، كما حققت الالعبة 
روبــا العمــري ذهبية ثالثة فــي رمي القرص فئة 

)f55(بتحقيقها مسافة وقدرها )20.03 متر(.
 4 فضيات 

حققــت  إذ  فضيــة،  ميداليــات   4 الوفــد  وحقــق   

األولــى الالعبــة امــل الفــردان فــي مســابقة رمــي 
القــرص )فئــة f54( بمســافة وقدرهــا )12.01 متر(، 
تالهــا الالعــب احمــد مشــيمع فــي مســابقة رمــي 
الرمح في )فئة 38( بمسافة وقدرها )35.79 متر(، 
، والفضيــة الثالثة حققهــا الالعب محمد الحمادي 
فــي ســباق جــري 100 متــر فئــة )t12( الــذي أنهــى 
الســباق فــي زمــن قــدره )12.98 ثانيــة(، باإلضافة 
أحــرز  الــذي  الوداعــي  علــي  ســيد  الالعــب  إلــى 
.bc2 الفضية الخامسة في البوتشيا “فردي” فئة

 4 برونزيات 

البرونزيــة األولــى فنالهــا الالعــب ســعد   أمــا 

)فئــة  الصولجــان  رمــي  مســابقة  فــي  محمــد 
f32( بمســافة وقدرها )24.36 متر(، وحصدت 
فــي  الثانيــة  البرونزيــة  الالعبــة مريــم صابــر 
بمســافة   )f46 )فئــة  القــرص  رمــي  مســابقة 
وقدرهــا )22.46 متــر(، بينمــا كانــت البرونزيــة 
الثالثــة مــن نصيــب العــب محمــد جــواد فــي 

متــر   200 المتحــرك  الكرســي  جــري  ســباق 
)فئــةt52( الــذي أنهــى الســباق فــي زمــن قدره 
اليــاس  الالعــب  وأحــرز  دقيقــة(،   1.00.05(
الياســي الفضيــة الرابعة في ســباق جري 200 
متر)فئــة t47( حيــث بلغ خــط النهاية في زمن 

قدره )23.63 ثانية(.

اللجنة اإلعالمية

لقطات من التتويج

السهلة الجنوبية 
يتأهل بخماسية 
في دوري خالد 
بن حمد للصاالت
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يشــارك الحكــم الدولــي المونديالي نواف شــكرهللا فــي إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آســيا، 
والتــي ســتجمع فريقــي اوراوا ريــد دياموندز اليابانــي وجوانجزو إيفرجراند الصينــي، وذلك بصفته حكًما 
ــا مســاعًدا أوالً.   وســتقام المبــاراة يــوم 2 أكتوبــر المقبــل فــي مدينــة “ســايتاما” اليابانية.  وســيقود  إضافيًّ
 ،Ashley warwick و anton shchetinin ويعاونه مواطناه ،beath christoper المباراة الحكم األسترالي
الحكــم الرابــع األســترالي matthew james، الحكــم اإلضافــي المســاعد األول البحرينــي نــواف شــكرهللا 
والحكم اإلضافي المساعد الثاني hettikankanamge من سيريالنكا، وسيكون األردني عوني عبدالكريم 

مقيًما للحكام، ومراقب المباراة mai anh من فيتنام.
 ويأتي تواجد حكمنا الدولي المونديال نواف شكرهللا في األدوار المتقدمة بالبطولة اآلسيوية تأكيدا على 
المكانــة المميــزة للصافــرة البحرينيــة، خصوًصا عبر التألــق الالفت في جميع المحافــل، ويعد الحكم نواف 
شكر هللا ضمن قائمة النخبة اآلسيوية للعام الجاري )2019(، وسبق له أن أدار العديد من المباريات المهمة 
والقوية على جميع األصعدة لمختلف البطوالت بما فيها دوري أبطال آســيا وكأس االتحاد اآلســيوي، كما 

أن شكر هللا شارك خالل آخر نسختين على التوالي )2014 و2018( من كأس العالم.

شكراهلل يشارك بنصف نهائي أبطال آسيا

ُعقــد صبــاح أمــس الجمعة بفندق “THE K”، المؤتمر الصحافي الخاص بمنتخبي البحرين والكويت 
للمالكمة، اللذين ســيتواجهان في بطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة، والتي ســتقام تحت 
رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، والتي سينظمها االتحاد البحريني للمالكمة بفندق “كراون بالز”.

 وبدأ المؤتمر كلمة من رئيس االتحاد البحريني 
للمالكمــة علــي كازروني، رحــب خاللها بالجميع، 
ونقل فيها تحيات سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفــة رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب 

القتالية.
 وقــال: “إن تنظيــم هــذه البطولــة تأتــي لتعزيــز 
صعيــد  علــى  الكويتيــة  البحرينيــة  العالقــات 

رياضــة المالكمة، بما يخدم تطــور وارتقاء هذه 
اللعبــة فــي البلديــن، ويســاهم فــي رفع مســتوى 
الالعبيــن، علــى الشــكل الــذي يخــدم المنتخبين 
فهــذا  القادمــة.  والدوليــة  القاريــة  للمشــاركات 
الملتقــى الرياضــي يعتبــر ضمــن برامــج االتحاد 
أللعــاب  البحرينــي  المجلــس  تطلعــات  لتنفيــذ 
ســمو  رســمها  التــي  الرؤيــة  لترجمــة  القتاليــة، 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لتكوين فريق 
وطني قادر على المشــاركة المشرفة والمنافسة 
على تحقيق اإلنجازات، وتأكيد حضور المالكمة 

البحرينية في أولمبياد طوكيو 2020”.

  األحمر واألزرق جاهزان
تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني للمالكمة 

هــذه  “إن  ديفيــس:  تونــي  االنجليــزي  المــدرب 
للمنتخــب  ــا  حقيقيًّ اختبــاًرا  ســتكون  البطولــة 
الوطنــي، والتــي ســتحدد مــدى الجاهزيــة التــي 
العــام.  المســتوى  علــى  المنتخــب  إليهــا  وصــل 
متطلًعــا أن يحقق المنتخب نتيجة إيجابية في 

هذا الحدث.
الكويتــي  المنتخــب  مــدرب  تحــدث  بعدهــا،   
للمالكمــة المــدرب الكويتــي عبدالرحمــن بشــير 
تــم  العبيــن  بـــ9  سيشــارك  المنتخــب  إن  قائــالً 
اختيارهــم لهذه البطولة”، مؤكــًدا ثقته بعناصره 

والمنافســة  المســتويات  بأفضــل  الظهــور  فــي 
علــى إحــراز النتائــج اإليجابيــة في هــذا التجمع 

الرياضي. 

  فحص الوزن الرسمي
 بعد ذلك، شهد المؤتمر الصحافي إجراء فحص 
الــوزن الرســمي للمالكميــن المشــاركين في هذه 
البطولــة، حيــث اتســم الفحص بالنديــة واإلثارة 
مــن قبــل المالكميــن، والذيــن أظهــروا الحمــاس 

قبل بدء النزاالت.

نزاالت البطولة

وقد تم اعتماد نزاالت البطولة، حيث سيلتقي 
المالكــم علي بوخالف المالكم الكويتي محمد 
وســيلتقي  كيلوجراًمــا،   43 فئــة  فــي  العنــزي 
المالكــم محمــد بــالل بالمالكــم الكويتي حمود 
المطيــري فــي فئــة 52 كيلوجراًمــا، وســيلتقي 
المالكــم محمد مهدي بالمالكم الكويتي محمد 
وســيلتقي  كيلوجراًمــا،   60 فئــة  فــي  حذيفــة 
المالكــم علــي ســعيد بالمالكم الكويتــي حمود 

وســيلتقي  كيلوجراًمــا،   64 فئــة  فــي  ضــاري 
المالكم عبدهللا فضل بالمالكم الكويتي حمود 
69 كيلوجراًمــا، وســيلتقي  فئــة  فــي  عبــدهللا 
الكويتــي  بالمالكــم  فاضــل  ســيد  المالكــم 
راشــد فــواز فــي فئــة الشــباب 47 كيلوجراًمــا، 
بالمالكــم  أســامة  قاســم  المالكــم  وســيلتقي 
الكويتــي خالــد الرشــود فــي فئــة الشــباب 80 
كيلوجراًما وسيلتقي المالكم دينيس التيبوف 

بالمالكم الكويتي عبدالرحمن العنزي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

“شرارة المواجهة” تبدأ في المؤتمر الصحافي وفحص الوزن

جانب من المؤتمر الصحافيصورة تجمع المنتخبين البحريني والكويتي

الحد يخطف فوًزا ثميًنا أمام الشرقي
رباعيــة أهالوية في شــباك الماروني بدوري ناصر بــن حمد الممتاز

نجــح الحــد فــي تحقيــق أولــى نقاطه الثالث بدوري ناصر بن حمد الممتاز، بعدما تخطى الرفاع الشــرقي بهــدف دون مقابل، في المباراة التي 
جمعت الطرفين، أمس، على االستاد الوطني، ضمن افتتاح منافسات المسابقة للموسم الرياضي الجديد.

محمــد  لالعــب  الفــوز  بهــذا  الحــد  ويديــن 
عبدالوهــاب الــذي ســجل هــدف الفــوز قبــل ٤ 
دقائــق مــن نهايــة المبــاراة. وفي مبــاراة ثانية 
أمــس علــى ذات االســتاد، حقــق األهلــي فوزا 

سهال على الشباب بأربعة أهداف دون رد.
)هدفيــن(،  األهلي:أرنســت  أهــداف  وســجل 

مهدي حميدان وعالء الدين البوسليمي.

الحد والرفاع الشرقي

جاء الشوط األول هادئا في معظم مجرياته، 
وكانــت الفرصة األبرز لفريق الرفاع الشــرقي، 
بعدما توغل ســامي الحســيني داخل المنطقة 
وســدد كرة برع في صدها الحارس الحداوي 
عبــاس أحمــد، قبــل أن يبعــد زميلــه المدافــع 

الشــوط  )٣٧(. وفــي  الكــرة  بإخراجــه  الخطــر 
الشــرقي  لمحتــرف  الفــرص  ســنحت  الثانــي، 
الســبق، إال أن كرتــه  لتســجيل هــدف  إلتــون 
اليســارية جــاءت فــي الشــباك الجانبيــة مــن 
الخــارج )٤٨(. وســجل الحــد هــدف الفــوز بعد 
أن ســدد عبدالوهــاب المالود كــرة ثابتة تابعها 
محمــد عبدالوهاب برأســه في المرمى وصوال 

للدقيقة )٨٤(.
أدار المبــاراة الحكــم عيســى عبــدهللا، وعاونه 
طالســي،  وســلمان  محفــوظ  جــالل  ســيد 

والحكم الرابع أحمد الغريب.

الشباب واألهلي

نجــح األهلــي فــي تحقيــق انطالقــة إيجابيــة 

مــن خــالل الشــوط األول الــذي أنهــاه لصالحه 
افتتــح  األهلــي  أهــداف دون مقابــل.  بثالثــة 
الجــزاء،  فــي منطقــة  دربكــة  بعــد  التســجيل 
اســتثمرها المحتــرف أرنســت وســجل الهدف 

األول للنسور الصفراء وصوال للدقيقة )٢٢(.
وعاد ذات الالعب وســجل الهــدف الثاني بعد 
أن تلقــى كرة عرضيــة متقنة من زميله مهدي 
حميــدان؛ ليحولها أرنســت برأســه فــي مرمى 

الحارس الشبابي علي عيسى )٣٣(.
وسجل مهدي حميدان الهدف الثالث )٤٥+١(.
وفــي الشــوط الثانــي، أضــاع البديل الشــبابي 

علي حسن سعيد ركلة جزاء )٤٩(.
البوســليمي  الديــن  عــالء  التونســي  وســجل 
الهــدف الرابــع لألهلــي بعــد ركنيــة من جاســم 

الشيخ وتابعها عالء الدين برأسه )٦٩(.
محمــد،  عدنــان  ســيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
الديــري،  ومحمــود  جعفــر  محمــد  وعاونــه 

والحكم الرابع محمد بونفور.

مباريات اليوم

تقــام اليــوم الســبت مباراتــان ضمــن الجولــة 
األولــى لــدوري ناصــر بن حمــد الممتــاز، وذلك 

على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
يلعــب النجمــة مــع الحالة عند ٥ مســاء، وعند 

٧.٣٠ مساء يلعب البسيتين مع المنامة.
فــي المبــاراة األولــى، يدخــل النجمــة بقيــادة 
المدرب التونســي فتحي العبيدي أمام الحالة 

الذي يقوده المدرب الوطني محمد زويد.
البســيتين  يدخــل  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
بقيــادة المــدرب الوطنــي عبدالمنعــم الدخيــل 
أمــام المنامــة بقيادة المدرب التونســي محمد 

المكشر.
من لقاء الشباب واألهلي

من لقاء الحد والرفاع الشرقي

أحمد مهدي | تصوير:عبدالرسول الحجيري

Û  الفيديــو حكــم  تقنيــة  تمضــي 
ا،  المساعد )var( موســمها الثاني أوروبيًّ
يتصــدر  والجــدل  الغمــوض  يــزال  وال 
تحكيميــة  وقــرارات  مواقــف  المشــهد؛ 
الحلقــة  االســتفهام..  عالمــات  تجــدد 
المفرغة ســببها واضح؛ التقدير البشري 

هو سيد التكنولوجيا.! 
Û  بيــل قبــل يــد غاريــث  فــي لمســة 

الهدف الملغى بمواجهة باريس وريال مدريد، استدعى طاقم الـ )فار( الحكم لمشاهدة 
اللقطــة.. فــي مبــاراة نابولي وليفربول، اكتفى الحكم بدعم صوتــي لطاقم الـ )فار( من 

أجل تثبيت قرار ركلة الجزاء! والمنطق في الحالتين يفرض وجوب العكس.!
Û  المعاييــر تبــدو “عائمــة” علــى األرض، رغم أنهــا واضحة وصريحة في بحــر قانون كرة

القدم وتعديالته الجديدة. 
Û  حامل اللقب الكبير سقط في الخطوة األولى، ويمكن القول بأن كارلو انشيلوتي قّدم

درًســا رفيًعا في الكيفية المثلى التي يجب بها مواجهة ليفربول، وبالتالي فإن حســم 
المباريات الكبرى يبقى مرهوًنا بمواقف وتفاصيل صغيرة. 

Û  ال يمكن إطالًقا تحويل كلوب لرجل خاســر بهذه الســرعة، بيد أنه إنقاد لخســارة تفتح
ا: هل ُيعد التشبث بفلسفة واحدة امتياًزا بالضرورة؟ تساؤاًل عامًّ

Û  أســلحة اللعبــة واســتراتيجياتها كثيــرة ومتنوعــة، أحدها: االندفاع والضغط وســرعة
التحــول، وهــو مــا بنــى مــن خاللــه كلــوب فريًقــا ُمرعًبــا.. لكــن فــي ظــرف ولســبب ما، 

تستدعي المسألة لما هو مختلف.  
Û  ال شــيء في ريال مدريد يشــبه ريال مدريد.. إن كان زيدان وحده “أســطورة األلقاب

الثالثــة”، -كمــا بــدا كذلك فــي نظر الكثيرين-، فهــو اآلن يتحّمل وحده مســؤولية هذه 
الفوضى الفنية الفاضحة.! 

Û  11 ..غوارديــوال دخــل تاريــخ إنجلترا من أوســع األبــواب بعدما “دّمر” اســبانيا وألمانيا
ــا ناجًحا بكل المقاييس، والتســاؤل مــا زال من دون إجابة: ما هي معايير  عاًمــا تدريبيًّ

اختيار هذا “العبقري” للمدافعين؟!
Û  ،كانــت آخــر 11 دقيقــة من مواجهة انتر وســالفيا براغ بمثابة الحلم.. عبدهللا يوســف

ابن البحرين على عشب جوزيبي مياتزا.. في دوري أبطال أوروبا.!
Û  أســبوع منعــش جديــد فــي االنتظار؛ كيف ســيقف شــبان تشيلســي في وجــه “الغضب

األحمــر”؟ ومــاذا يخّبــئ لوبيتيغي لريال مدريد؟ وبحســرة الماضي الجميل ســتترقب 
إيطاليا “دربي” كان يوًما الرقم 1 في العالم.!

هاني اللولو

ارتفاع أسهم المدرب الوطني بدوري الطائرة
واحــــــــد ــي  ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ أج ــل  ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ م مــــحــــلــــيــــيــــن   7

أكملــت أنديــة دوري الدرجــة األولى للكرة الطائــرة تعاقداتها مع األطقــم الفنية لقيادة 
فــرق الرجــال خالل الموســم المقبــل 2019/2020 والذي ســيبدأ بمســابقة كأس االتحاد 

التي ستنطلق 1 أكتوبر المقبل.

وتصاعــدت اســهم المــدرب الوطنــي بعدما 
تعاقــدت 7 أنديــة مــن أصــل 8 مــع مدربين 
محلييــن فيمــا اختــار ناد واحــد التعاقد مع 
مــدرب أجنبــي. وفيما يلــي قائمة المدربين 

الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم:

األهلي ... التجديد لرضا علي

جــّدد األهلي للمــدرب الوطني رضــا لقيادة 
الفريــق بعدمــا نجــح فــي تحقيــق بطولــة 
فــي  النــادي  مــع  العهــد  ولــي  ســمو  كأس 
الموســم المنصــرم، كما أنه ســبق وأن حقق 
الــدوري  )بطولتــي  محليــة  بطــوالت  عــدة 
النســور  طائــرة  مــع  العهــد(  ولــي  وكأس 
باإلضافــة إلــى الفــوز بلقــب بطولــة األندية 
العربيــة فــي عام 2017 وهو مدرب غني ع 

التعريف على الساحة المحلية.

المحرق.. االستقرار على المرباطي

المــدرب  فــي  ثقتــه  المحــرق  نــادي  وضــع 
الوطنــي محمــد المرباطــي لقيــادة الفريــق 
رغــم  التوالــي،  علــى  الخامــس  للموســم 
مــع  لقــب  أي  فــي تحقيــق  لــم ينجــح  أنــه 
فــي موســم  منــذ عودتــه  األحــالم  طائــرة 
طرًفــا  كان  الفريــق  أن  إال   ،2015/2016
النهائيات ومنافســا قويا عــل األلقاب، وهو 
نــادي  إلدارة  المتميــزة  السياســة  يعكــس 
الفنــي  االســتقرار  تحقيــق  فــي  المحــرق 
والثقــة فــي القيادة الفنيــة للمرباطي صانع 
ــا  وخليجيًّ ــا  محليًّ المحــرق  طائــرة  أمجــاد 
علــى  لأللقــاب  حصــًدا  األكثــر  والمــدرب 

المستوى المحلي والخليجي.

داركليب... برازيلي جديد

 يعتبــر نــادي داركليــب النــاد الوحيــد الــذي 
تعاقــد مــع مــدرب أجنبي هذا الموســم بعد 
ليخلــف  “ســيزار”  البرازيلــي  مــع  التعاقــد 
مواطنــه “لوشــيانو” الــذي قــاد “العنيــد” في 
الموســم الفائــت لتحقيــق بطولــة الــدوري، 
يتفــاءل  مــا  دائًمــا  داركليــب  أن  ويبــدو 
بالمدرســة البرازيليــة بعدما حقق أول لقب 
لبطولة الدوري بقيادة البرازيلي “كارلوس” 

موســم 2015/2016، ثــم فــاز بلقــب بطولة 
بقيــادة   2017 عــام  الخليجيــة  األنديــة 

البرازيلي “سيدني”.

النجمة .. االستمرار على تركي

لم يعلن نادي النجمة بشكل رسمي تجديد 
التعاقــد مع المدرب الوطني مشــعل تركي، 
ولكنــه يبقــى الخيــار األول وبــات في حكم 
المؤكد أن يواصل قيادة “الرهيب” للموسم 
ابــن  فهــو  كمــدرب،  التوالــي  علــى  الثالــث 
النــادي وســبق لــه تحقيــق بطولــة الــدوري 
بموســم 2016/2017 وهــو أول لقــب له مع 
الفريق األول بمسيرته التدريبية بعد فسخ 
التعاقــد مــع المــدرب األرجنتينــي “اليقيتا” 

آنذاك.

عالي.. الثقة بفؤاد عبدالواحد

عالــي  نــادي  اختــار  مفاجئــة،  فــي خطــوة 
فــؤاد  الوطنــي  المــدرب  مــع  التعاقــد 
عبدالواحــد، رغم أن المدرب محمود العابد 
نجــح مع الفريق فــي الصعود بأبناء الفخار 
إلــى دوري األضواء وبقائــه بدوري الدرجة 
األولــى الموســم الماضــي وتحقيــق المركــز 
الثالــث بــكأس االتحــاد والمركــز الخامــس 
فــي  مــرة  ألول  األولــى  الدرجــة  بــدوري 
تاريخــه، ويبــدو أن االختيــار جــاء بهــدف 
االســتفادة من خبــرة عبدالواحــد وتحقيق 
إضافــة فنيــة أكبــر علــى مســتوى الفريــق، 
فــي  النبيــه صالــح  قــاد  بــأن األخيــر  علًمــا 
الموســم الماضــي بــدوري الدرجــة الثانيــة 

وصعد به لدوري الدرجة األولى.

النصر.. عودة حسن علي

اســتعاد نــادي النصــر خدمــات ابــن النــادي 
حســن علــي والذي عمــل في الجهــاز الفني 
للفريق األول لسنوات طويلة سواء كمدرب 
أو مســاعد مدرب وحقق مع الفريق العديد 
مــن األلقاب المحليــة، ويرى النصراوية بأن 
حســن علــي هــو الخيــار األفضــل للمرحلــة 
وخبرتــه  الالعبيــن  مــن  لقربــه  القادمــة 
وكانــت  التدريــب،  ميــدان  فــي  الواســعة 

بنــي جمــرة  محطتــه األخيــرة فــي قيــادة 
الموســم الماضــي والمحافظــة علــى بقائــه 

بدوري الكبار.

النبيه صالح .. االستعانة بمحمد القطان

بعــد صعــوده لــدوري الدرجــة األولــى، وقع 
النــادي  ابــن  علــى  صالــح  النبيــه  اختيــار 
والمنطقــة الكابتــن محمــد القطــان لقيــادة 
أبنــاء الجزيرة في الموســم المقبــل لثقتهم 
بقدراتــه وإمكاناتــه خصوًصــا وأنــه ســبق 
وأن عمــل مدرًبــا للفئات الســنية في النادي 
وهــو خير من يشــرف على تدريــب الفريق 

ويعول عليه الكثير.

بني جمرة .. تجربة جديدة

الالعــب  بنــي جمــرة توقيــع  نــادي  خطــف 
ليتولــى  النبهــان  جاســم  الســابق  الدولــي 
تجربــة  أول  فــي  األول  الفريــق  قيــادة 
تدريبية للنبهان على مستوى الفريق األول 
منــذ اعتزاله اللعب، حيث يعول بني جمرة 
علــى النبهــان للمحافظة علــى بقائه بدوري 
إلثبــات  ذاتــه  المــدرب  يســعى  كمــا  الكبــار 
نفســه فــي أول مهمــة لــه بعدمــا تألــق فــي 

ا. ا وخارجيًّ ميدان اللعب محليًّ

من منافسات دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة الموسم الماضي

celecao-9
@hotmail.com

حسن علي

محمد القطان

رضا علي

محمد المرباطي

فؤاد عبدالواحد

انتهاء التحضيرات 
إلقامة بطولة 

البحرين والكويت 
الدولية للمالكمة



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

البوســنة   - البحريــن  جمعيــة  أقامــت 
فــي  واألعمــال  للصداقــة  والهرســك 
حدائــق الحــواج بشــارع البديــع حفــل 
معــرض  بتدشــين  الخــاص  الملتقــى 
بجمهوريــة  المقــام  الدولــي  الحــال 
لعــام  الفيدراليــة  والهرســك  البوســنة 
للعــام  28 ســبتمبر   -  26 للفتــرة   2019
2019، مســاء يــوم الســبت 14 ســبتمبر 

2019 بتمام الساعة 8:30 مساء. 
وحضــر حفــل الملتقى نخبــة من رجال 
والمهتميــن  البحرينييــن  األعمــال 
البوســنة  جمهوريــة  فــي  باالســتثمار 
والهرســك، حيــث تخلــل الحفــل كلمــة 
البوســنة   - البحريــن  جمعيــة  رئيــس 
واألعمــال،  للصداقــة  والهرســك 
جــواد الحــواج، حيــث أشــار فيهــا إلــى 
رؤيــة  بتحقيــق  الهــام  الجمعيــة  دور 
لربــط  والســاعية   2030 البحريــن 
دول  كافــة  علــى  وانفتاحهــا  البحريــن 

والهرســك  البوســنة  الســيما  العالــم 
والمــؤدي بــدوره إلــى تطويــر العاقات 
بيــن  فيمــا  واالســتثمارية  االقتصاديــة 
ســوف  والتــي  الصديقيــن  البلديــن 
العاقــات  تمتيــن  فــي  قطعــا  تســاهم 
بيــن  فيمــا  واألخويــة  االجتماعيــة 
الشــعبين الشــقيقين.  مــن جانبــه رحب 
النائــب األول لرئيــس الجمعيــة، رياض 
يوســف – بجميــع الحضــور حيــث أكــد 
فيهــا ســعي الجمعيــة بمجلــس إدارتهــا 
لتقويــة  الثانيــة  للــدورة  الجديــدة 
الروابــط وتعزيز العاقــات بين البلدين 
فــي كافــة المجــاالت بمــا فيهــا التبــادل 
التجاري والثقافي والسياحي والتنمية 
بنــك  دور  علــى  ومؤكــدا  االقتصاديــة 
بوسنة الدولي ومعرض الحال الدولي 
2019 لتســهيل كافــة الخدمــات للتجار 
بالبحريــن  والمســتثمرين  البحرينييــن 

بهذا الجانب.

بحضــور نخبــة مــن رجــال األعمــال والمهتمين باالســتثمار

“البحرين والبوسنة” تحتفل بتدشين “الحالل الدولي”

الجامعــة  رئيــس  مــن  كل  اســتقبل 
ســوزان  بالبحريــن  األمريكيــة 
التنفيــذي  والرئيــس  ساكســتون، 
نائــب  الرميحــي،  خالــد  لممتلــكات 
رئيــس القطــاع العــام العالمــي لــدى 
تيريــزا  الشــبكية  أمــازون  خدمــات 
كارلســون، ونائــب رئيس البعثة لدى 
نــاردي،  األمريكيــة ماجــي  الســفارة 
في الحرم الجامعي يوم الســبت 14 

سبتمبر 2019.

أواصــر  تعزيــز  مناقشــة  تــم  وقــد 
الجامعــة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
والقطاعين العام والخاص، وتسليط 
الــذي  المهــم  الــدور  علــى  الضــوء 
فــي  الســحابية  التكنولوجيــا  تلعبــه 
تطويــر التعليــم. واختتمــت الزيــارة 
جولــة  فــي  الضيــوف  باصطحــاب 
الجامعــي  الحــرم  بأنحــاء  تعرفيــة 
 75,000 الــذي يمتــد علــى مســاحة 

متر مربع في منطقة الرفاع.

الجامعة األميركية تعزز عالقاتها مع القطاعين

بمناســبة العــام الهجــري الجديــد ومــن ضمــن 
مبادراتها الخيرية الســخية، نظمت مجموعة 
يوســف بن أحمد كانو عمرة ألكثر من ٤٠ من 
المصلين في المســاجد والجوامــع التابعة لها 
فــي البحريــن. وإضافــة إلى ذلــك تمت دعوة 
عــدد مــن الموظفين فــي المجموعــة لحضور 

العمرة.
وشــمل برنامج العمرة في اليومين األوليين، 
أداء المناســك في بيــت هللا الحرام وزيارات 
اإلســامية  التاريخيــة  المعالــم  بعــض  إلــى 
فــي مكــة المكرمــة. أمــا اليــوم الثالــث فشــهد 
فــي  الشــريف  النبــوي  الحــرم  الــى  االنتقــال 
المدينــة المنــورة وأداء الصــاة فيــه ومن ثم 
أداء الصــاة فــي مســجد قبــاء أول مســاجد 

المسلمين. 
الجدير بالذكر أن مجموعة يوســف بن أحمد 
عشــر  اثنــي  شــيدت  تأسيســها  ومنــذ  كانــو 
مســجدًا وجامعــًا في مختلــف مناطق مملكة 
ورعايــة  رعايتهــا  علــى  وتحــرص  البحريــن 

المصلين فيها وتزويدها بكل احتياجاتها.

في إطار ســعيها الدائم لدعم الشــباب 
االبتــكار  مهــارات  وتنميــة  البحرينــي 
أعلنــت  العمــل،  لســوق  واالســتعداد 
لفعاليــة  رعايتهــا  تجديــد  عــن  بتلكــو 
أقامتهــا  التــي   2030 الشــباب  مدينــة 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فــي 
للمعــارض  الدولــي  البحريــن  مركــز 
ممثــل  رعايــة  تحــت  والمؤتمــرات، 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة 
المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون 
األعلى للشباب والرياضة وقائد فريق 
القــدرة الملكــي ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة. 
شــباب  لمدينــة  بتلكــو  رعايــة  تأتــي 
العــام كمــزود االتصــاالت  لهــذا   2030
الحصــري، حيث قامت بتوفير شــبكة 
اإلنترنــت فــي فتــرة الفعاليــة، عــاوة 
على مشاركتها في عدد من المبادرات 
برامــج  ضمــن  التدريبيــة  والــورش 
المدينة. فقد تم تنظيم ورشة تدريبية 

الجيــل  شــبكات  بتقنيــة  مختصــة 
المشــاركين  لتعريــف   )5G( الخامــس 
بهــذه التقنيــة وفوائد اســتخدامها من 

حيث الكفــاءة والســرعة والتطبيقات 
العمليــة فــي مختلــف المجــاالت التــي 

تقدمها.

الخيرية المجموعة  مبادرات  وضمن  الجديد  الهجري  العام  بمناسبة  االبتكار مــهــارات  وتنمية  الشباب  لدعم  ــم  دائ سعي 
“يوسف كانو” تنظم عمرة للمصلين في مساجدها “بتلكو” تدعم “مدينة 2030”

21 سبتمبر 2019 السبت
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دشــنت شــركة الزيانــي للســيارات، الموزع الحصري لســيارات “إم جــي” في مملكة 
ا من فئة المركبات  البحرين، أحدث طرازات سيارات “إم جي” )RX8( الجديدة كليًّ
الرياضيــة متعــّددة االســتخدامات )SUV( متوّســطة الحجم فــي معرضها بمنطقة 

المعامير. 

مــن  األولــى  جــي”  “إم  مركبــة  وتتمّيــز 
جــًدا  الغنيــة  بتجهيزاتهــا  مقاعــد   7
أن  المتوّقــع  ومــن  الرحبــة،  ومســاحاتها 
ُتحِدث تأثيًرا بارًزا في السوق اإلقليمية، 
حيث تســتمر المركبــات الكبيــرة القادرة 
علــى الســير فــوق الطرق الوعرة بكســب 

شعبية متنامية.
وقــال العضــو المنتــدب لشــركة الزيانــي 
حديــث  فــي  الزيانــي  ماجــد  للســيارات 
الصينــي  المنتــج  “تطــور  للصحافــة 
للســيارات خصوصــا ماركــة )ام جي( في 
تصنيعه ساعد كثيًرا على سرعة انتشاره 

واكتســابه حصــة غيــر قليلة من الســوق 
المحليــة والدوليــة.. ســابًقا كان لدينــا 3 
موديــات وحالًيــا أصبحــت 6 موديــات 
تلبي احتياجات طوائف كثيرة وشــرائح 
ويســعدنا  المســتهلكين.  مــن  مختلفــة 
اليــوم أن نكشــف عن أحــدث تصميم إلم 
جــي )RX8( لعمائنا الكــرام في المملكة، 
إذ يعكــس ذلــك حرصنــا علــى تزويدهــم 
بمجموعــة واســعة مــن الســيارات عالية 
الجــودة التي تلبــي متطلباتهم المختلفة 
فــي الســيارات. منــذ أن قررنــا أن نكــون 
المنطقــة،  فــي  نجاحهــا  فــي  شــركاء 

اكتسبت إم جي سمعة طيبة سريًعا بين 
الزبائــن فــي البحرين من مختلف الفئات 

العمرية”.
وقــال المديــر التنفيــذي لـ “ســايك موتور 
 RX8 “ُتعــد  لــي  تــوم  األوســط”  الشــرق 
بالفعــل مركبــة تاريخيــة مــن عامــة إم 
جــي التجاريــة وواحــدة نعتبرهــا مثالية 
ألســواق الشــرق األوســط. وهــي تتمّتــع 
بمختلف العناصر اإليجابية التي تشــتهر 
بهــا إم جــي، وتوفــر كل هــذا ضمــن باقة 
جديــدة  شــريحة  إلــى  لتقديمهــا  رائعــة 

بالكامل من العماء”.

السيـارات الصينيـة تهيمـن علـى سـوق البحـريـن
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للســيارات  التســهيات  شــركة  أعلنــت 
 GAC الوكيــل والمــوزع الحصــري لعامة
Motor الرائــدة فــي مملكــة البحريــن عن 
طرحهــا لطــرازات 2020 للجمهــور الكريم 
الراغبيــن باقتناء ســياراتها التي تناســب 
جميع األعمال وتلبي جميع االحتياجات. 
وصــّرح مديــر المبيعــات ســامي بوحســن 
قائــا إن “جميــع طرازاتنــا تأتــي بشــغف 
ريادة ُيعّبرعن إحساس دراماتيكي يجمع 
بيــن القوة في اإلداء، حيث الرشــاقة في 
التصميــم واإلبداع فــي المظهر الخارجي 
الشــركة  والداخلــي، وبنــاء علــى حــرص 
دائمــًا علــى إنتاج منتجــات عالية الجودة 
تماشــيا مع توّجه العامة التجارية تحت 
عنــوان )الفخامــة العصريــة( ممــا أثمر الى 
تقــدم العامــة التجاريــة علــى منافســيها 
مــن شــركات تصنيــع الســيارات المعروفة 

عالميا. وأضاف بوحســن “سيتمتع زبائننا 
الكرام باستخدام العديد من األنظمة التي 
بأمــان، حيــث  القيــادة  فــي  ستســاعدهم 
زودت المركبــات بالعديــد مــن المميــزات 
التــي تعبرعــن شــغف الريــادة منهــا مثبت 
السرعة والكاميرات المساعدة للرؤية أما 
بالنســبة لتصميم مركباتنــا الجديدة كليا، 

فإنــه تمّخــض عــن عصــارة خبــرة العديــد 
مــن شــركات البحــث والتطويــر العالميــة، 
إحســاس  عــن  ُيعّبــر  أن  اســتطاع  حيــث 
الســيارات  هــذه  بــه  لتقــود  دراماتيكــي، 
 GAC حقبــة جديــدة مــن التصميــم لــدى
Motor، فتســتمد الســيارات الجديدة من 
سابقاتها المئزر األمامي المطلي بالكروم، 

النهاريــة  الضــوء  كشــافات  إلــى  إضافــة 
العاملة بتقنية الدايودات المضيئة، وآخر 
إســتخدام  فــي  التكنولوجيــا  صيحــات 
 LED Head Lights األماميــة  األنــوار 
األبعــاد  ثاثــي  المــزدوج  التصميــم  ذات 
كمــا تمتــاز بإطالــة مميزة ترســي معايير 

جديدة لسياراتها”.

ــة فـــي الــتــصــمــيــم واإلبــــــداع فـــي الــمــظــهــر الــخــارجــي ــاق ــرش ال

“GAC Motor” تطلــق طــرازات 2020

هبة محسن من المعامير  |  تصوير خليل إبراهيم
“الزياني 

للسيارات” تزيح 
”RX8“ الستار عن
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قد تتاح لك بعض الفرص لتحقيق حلمك.
 

األوضاع مستقرة وتشعر ببعض الراحة.
 

تحقق بعض الربح. حافظ على 
التأليق. 

قد تواجه بعض المشكالت عليك الصبر.

المنافسة قوية. تمالك أعصابك، وال تكن ضحية.

تواجه صعوبة في التقدم أو العيش.

لحظات مربكة ومشحونة كن حذرا في 
نقاشك. 

ابحث عن تحالفات ونصائح، فأنت بحاجة إليها. 

حاذر الخالفات هذه الفترة وتجنب إثارة 
العداوات. 

تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.

تجنب اتخاذ قرارات حاسمة؛ كي ال تمنى 
بالخيبة.

فترة صعبة وفارغة من الحظوظ والعافية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء
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العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 سبتمبر
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لجنة القوات المسلحة 

بمجلس الشيوخ 
األميركي توافق 

على ترشيح 
الرئيس جورج 
بوش للجنرال كولن 

باول رئيًسا لألركان، ليكون 
أول أميركي من أصل أفريقي.

انتشرت بعض األخبار التي 
أكدت مشاركة الممثلة 

السورية هبة نور من خالل 
مسلسل “يا مالًكا قلبي” من 

تأليف عثمان جحى وإخراج 
علي محي الدين علي وبطولة 
كّل من الممثل السوري عباس 

النوري والممثلة اللبنانية 
نادين الراسي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المهرجــان فــي  كتــب  مــن  مســتوحاة  أفــام  نخبــة 

استعدادات لـ “الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب”

الســينمائي  الشــارقة  مهرجــان  يســتعد 
لألطفــال والشــباب الــذي تنظمــه مؤسســة 
)فــن( المعنيــة بتعزيز ودعــم الفن اإلعالمي 
لألطفال والناشــئة بالدولــة؛ إلطالق دورته 
الســابعة في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 
أكتوبــر المقبل، بمشــاركة نخبة واســعة من 
النجوم، وصّناع السينما العرب والعالميين. 
ويركــز المهرجان في دورته هذا العام على 
مــن  مســتوحاة  ســينمائية  أعمــال  تقديــم 
الكتــب، احتفــاًء بحصــول إمــارة الشــارقة 
على لقب “العاصمة العالمية للكتاب 2019” 
اللقــب الثقافــي األرفــع عالميــا الذي توجت 
بــه اإلمارة مــن قبل منظمة األمــم المتحدة 
)اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
ودوره  الكتــاب،  أهميــة  علــى  وللتأكيــد 
فــي صناعــة الفنــون، واالرتقــاء بهــا، ســيما 
وأن الواقــع الســينمائي يحفــل بالكثيــر من 

األعمال الخالدة المستوحاة من الكتب. 
ويتيح المهرجان لعشــاق الســينما التنافس 
التــي  الســبع  الفئــات  علــى جوائــزه ضمــن 
صنــع  مــن  فيلــم  “أفضــل  وهــي:  يقدمهــا، 
األطفال والشباب”، و”أفضل فيلم من صنع 
الطلبــة”، و”أفضــل فيلــم خليجــي قصيــر”، 
و”أفضــل فيلم دولي قصير”، و”أفضل فيلم 
روائــي  فيلــم  و”أفضــل  متحركــة”،  رســوم 

طويل”، و”أفضل فيلم وثائقي”.
القاســمي:  بنــت عبــدهللا  الشــيخة جواهــر 
ينتظــره  حــدث  إلــى  تحــّول  المهرجــان 

المهتمون بصناعة السينما.
عبــدهللا  بنــت  جواهــر  الشــيخة  وقالــت 

القاســمي، مديــر مؤسســة )فــن( ومهرجــان 
لألطفــال  الدولــي  الســينمائي  الشــارقة 
انطــالق  أعتــاب  علــى  نحــن  والشــباب:” 
الشــارقة  مهرجــان  مــن  الســابعة  الــدورة 
والشــباب،  لألطفــال  الدولــي  الســينمائي 
الماضيــة  األعــوام  عبــر  تحــول  والــذي 
تســتهدف إلهــام مــن تظاهــرة ثقافية تعنى 
بتنميــة إبداعــات األطفــال الســينمائية إلى 
المهتميــن بصناعــة  ينتظــره جميــع  حــدث 
العاليــة  الجــودة  ذات  الســينمائية  األفــالم 
التــي تلهــم األطفــال واليافعيــن والشــباب 
علــى حــد ســواء لتحفيزهــم علــى احتراف 
أساســيات الفن السابع، ليشــكل بذلك حالة 
فنيــة اســتثنائية قادرة على تغيير المشــهد 

السينمائي المحلي والعربي”. 
ومهرجــان  )فــّن(  مؤسســة  مديــر  وتابعــت 

لألطفــال  الدولــي  الســينمائي  الشــارقة 
والشــباب:” يترجــم الحــدث رؤيــة صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 
حاكــم  األعلــى  المجلــس  القاســمي، عضــو 
الشــارقة، الذي وّجه بتضمين الشباب كفئة 
مســتهدفة في المهرجــان إليمانه بطاقاتهم 
وكفاءاتهــم الفنيــة فــي اســتكمال مســيرة 
اإلبــداع الســينمائي ببصمــة عربيــة تعكــس 

هويتنا وثقافتنا وقيمنا”.
الفنــي  العمــل  أن  القاســمي  وأضافــت 
الســينمائي هــو األكثــر قــدرة علــى ترجمــة 
الهويــة الثقافيــة واالجتماعيــة للمجتمعات 
وأداة مهمــة فــي بنــاء الصــور الذهنيــة عــن 
منجزات الشــعوب وحضارات األمم ونقلها 
مهرجــان  أن  إلــى  وأشــارت  العالــم.  إلــى 
لألطفــال  الدولــي  الســينمائي  الشــارقة 

والشــباب، يتكامــل مــع الفعاليــات الثقافية 
والفنية التي ترعاها الشــارقة، اســتنادا إلى 
نهج اإلمارة في بناء اإلنســان وتعزيز قيمه 
بالمعرفــة وترســيخ المبــادئ الســليمة فــي 
فكــره وســلوكياته ليكــون قــادرًا على رؤية 

العالم بعين الفنان المبدع”. 
مهرجــان  مــن  األولــى  الــدورة  انطلقــت 
فــي  للطفــل  الدولــي  الســينمائي  الشــارقة 
الســينمائي  المهرجــان  وهــو   ،2013 العــام 
والمنطقــة،  الدولــة  فــي  نوعــه  مــن  األول 
الفــن   – فــن  أحــد مشــاريع مؤسســة  وهــو 
المؤسســة  والناشــئة،  لألطفــال  اإلعالمــي 
التابعــة لحكومــة الشــارقة والتــي ترعاهــا 
قرينة صاحب الســمو حاكم الشــارقة، سمو 
القاســمي،  محمــد  بنــت  جواهــر  الشــيخة 

رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة.

أوضح رئيــس الهيئة العامة للترفيه 
آل  تركــي  المستشــار  بالســعودية 
مــع  هاتفيــة  مداخلــة  فــي  الشــيخ، 
شاشــة  عبــر  “الحكايــة”،  برنامــج 
“MBC مصر”، أنه يعمل على إنشــاء 
معهــد موســيقي بالتعــاون مــع رموز 
فنيــة فــي عالــم العــزف علــى اآلالت 
أكبــر  المعهــد  الشــرقية، ويســتهدف 

قدر من المواهب السعودية
ــا  وأضــاف آل الشــيخ أنــه جــاٍر حاليًّ
العمــل علــى وضــع الصــورة النهائية 
للمعهــد مــع عــدد مــن الموســيقيين 

إنشــاء  أن  يــرى  حيــث  المصرييــن، 
معهد موســيقي في المملكة العربية 
أن  متوقًعــا  مهــم،  أمــر  الســعودية 
يكــون افتتاح المعهد مع بداية العام 

الجديد.
وأشــار رئيس الهيئــة العامة للترفيه 
مواهــب  هنــاك  أن  إلــى  الســعودي 
مدفونة بالســعودية، وهناك مواهب 
كبيرة لم تتمرن أو تدرس، والســوق 
السعودية تحتاجها، مؤكًدا أن هناك 
مــن انتقــد كثــرة الحفــالت الغنائيــة 

في مواسم السعودية.

افتتاح معهد موسيقي بالسعودية العام المقبل
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 2008
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت يعلن استقالته من منصبه وذلك بعد اتهامة بالفساد. 

 1979
انقالب عسكري في أفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.

 1982
انتخاب أمين الجميل رئيًسا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجمّيل.

2013
حادثة القتل الجماعي في المركز التجاري وستغيت تخلف أكثر من 68 قتياًل وحوالي 175 جريًحا.

 2016
غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر 204 أشخاص.

18

بدأ الفنان المصري ياســر جالل التجهيز لمسلســله الرمصاني 
المقبل، وهو من اللون التاريخي، تأليف هاني سرحان وإخراج 
ا جلسات عمل مع الكاتب  حسين المنباوي ويعقد ياسر حاليًّ
والمخرج، لالستقرار على الفنانين الذين يشاركون في بطولة 

المسلسل، وينتظر اإلعالن عنهم خالل الفترة المقبلة.
 يذكر أن جالل صّرح أخيًرا أنه يســتعد لتقديم فيلم سينمائي، 

سيكون أولى بطوالته المطلقة، ويواصل قراءة عدة سيناريوهات، 
أحدها مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

يســتعد النجم فضل شــاكر لطــرح أغنية جديــدة بعنوان “يا 
ترى” عبر حســابه الرسمي على اليوتيوب، وهى من كلمات 

أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.
 يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر هى أغنية”حبيتك”، والتي 
طرحهــا أيًضا عبر القناة الرســمية الخاصــة به على موقع 

“يوتيــوب”، من كلمات محمــد رفاعي، وألحــان على أباظة، 
توزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته الســابقة “مع 

السالمة”.

كشــف وكيل المخرج الراحل ســيمون أســمر المحامي زياد 
البيطار عن نســخة مــن وصية األخير، وتضّمنــت الوثيقة 
جملة توصية من األســمر بإنشــاء “دار لألوبــرا في بيروت 
مؤلّفة مــن مجلس أمنــاء مقتدريــن وفنانيــن لبنانيين 
تكون جزًءا كبيًرا من مردوده لمســاعدة من هم بحاجة من 

المبدعين اللبنانيين
وختم المحامي النســخة بعبارة جاء فيها: “لكي يبقى لبنان بلد 

النجوم الذي يكرّمهم في حياتهم وليس في مماتهم”.

وصية سيمونياتريىعمل لجالل
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تدشين كتاب “رؤى من الخارج: طروحات تاريخية” لمنى خزندار

أصدرت محكمة أميركية، حكًما بالسجن 14 يوًما على الممثلة  «
الشهيرة فيليستي هوفمان، لتصبح أول ولي أمر يتلقى حكًما في 

فضيحة غش لاللتحاق بالجامعات في الواليات المتحدة.

وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير  «
اختبار قبول ابنتها في الجامعة.

واعتذرت هوفمان البالغة من العمر 56 عاًما، بطلة مسلسل زوجات  «
يائسات “ديسبرت هاوس وايفز”، التي رشحت من قبل لنيل جائزة 

األوسكار، عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم.

وتدشــين  محاضــرة  الخميــس  مســاء  أقيمــت 
كتــاب “رؤى مــن الخــارج، طروحــات تاريخيــة 
ومعاصــرة للمملكــة العربيــة الســعودية” للكاتبــة 
قاعــة  فــي  وذلــك  خزنــدار،  منــى  الســعودية 
المحاضــرات بمتحف البحرين الوطني، بحضور 
معالي الشيخة مّي بنت محمد آل خليفة رئيسة 
هيئــة البحرين للثقافة واآلثار والدكتور أشــرف 
الملــك عبدالعزيــز  لمركــز  فقيــه ممثــاً  إحســان 
الثقافــي العالمــي )إثــراء( الداعم للكتــاب، وعدد 

من المسؤولين والدبلوماسيين.
واســتهل الحفل بكلمة للشــيخة هــا بنت محمد 
آل خليفــة مديــر عــام الثقافــة والفنــون بهيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار، رحبت فيهــا بالضيفة 
الكريمة والحضور، معربة عن ســعادتها باختيار 
مملكــة البحريــن موقًعــا لتدشــين هــذا الكتــاب 

التاريخي والمميز.
تحدثــت  والــذي  للكتــاب  اســتعراض  ذلــك  تــا 
عنــه الكاتبــة بقولهــا: “مــن المؤكــد أن الجزيــرة 
العربيــة كانــت أكثــر البلــدان غموًضــا فــي العالم 
خــال الحقبــة التاريخية. إذ كانــت تلك المملكة 
الخيــال  تحّفــز  التــي  والغامضــة  المحّصنــة 
والرغبــات، وأجمحهــا رغبــات النخبــة األوروبية 

المثّقفة”.

وأضافــت: “بقدر ما تــزال منطقة الحجاز، حيث 
المنــّورة  والمدينــة  المكرمــة  مكــة  مدينتــا  تقــع 
المقدســتان، محظورة على غير المســلمين، كان 

النفــاذ إلــى بقيــة هــذه األرض الشاســعة صعًبــا 
وخطــًرا أمــام الجميع بســبب الصحــارى الرهيبة 
حيــث اســتوطن البــدو الذيــن كانــوا يتمّتعــون 

بسمعٍة تخيف المسافر األكثر جسارة. ومع ذلك، 
فقد خاطر عدٌد من األشخاص بحياتهم وعبروا 
شــبه الجزيــرة العربيــة وعادوا بنصــوٍص وصوٍر 

نادرة تشّكل اليوم موضوع هذا المنشور.
مبينــة أنــه تــّم جمــع هــذه األعمــال، أو باألحــرى 
أكثرهــا ســحًرا ونجاًحــا مــن الناحيــة التاريخيــة 
مــن  “رؤى  فــي  والجماليــة،  واألنثروبولوجيــة 
الخــارج : طروحــات تاريخية ومعاصرة للمملكة 
العربيــة الســعودية” لتعــرض في عشــرة فصول 
مقّســمة بحســب الموضوع. حيــث يضم الكتاب 
صوًرا من مختلف وســائط اإلعام وأنواع الفّن، 
بمــا في ذلك الرســم والنحت والنقش والتصوير 
الفوتوغرافي وكذلك التنصيبّية وحتى الرســوم 
الهزليــة. فنجــد جنًبــا إلى جنــب أعمــال الفنانين 
الشــرقيين العظمــاء أمثــال ليــون بيلــي وجورج 
إيمانويــل أويــز وإميــل بريــس دافيــن وأعمــال 
كريمــون  المشــهورين  المعاصريــن  المصوريــن 
ســيلفيرا.  دا  وهامبرتــو  وعبــاس  ديبــاردون 
ا يأخذنا في رحلٍة  وبموازاة هذه الصور نقرأ نصًّ
عبر شبه الجزيرة العربية، وهي أرض كم صُعب 
النفــاذ إليهــا وفهــم لغزهــا؛ فنكتشــفها مــن خال 
عيــون المســافرين الذيــن وصفوها فــي األعمال 

التي تركوها لألجيال القادمة.
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وســط النجــوم وجميــات الفن في مصــر والعالم العربــي، انطلقت الــدورة الثالثة للمهرجان 
الســينمائي الكبيــر فــي الجونــة، فــي مســرح المارينــا فــي حفــل رائــع مــع مزيــد مــن األضواء 
والتنظيم الرائع وحضور عربي عالمي للحدث المهم في جدول المهرجانات العالمية شاطئ 

البحر األحمر الجميل من مصر الحبيبة.

هــذا  الســينمائي  الجونــة  مهرجــان  يحتفــل 
العام بعامه الثالث وســط كمٍّ كبير من النقاد 
الســينمائيين والفنانيــن والصحافة واإلعام 
مــن  الســينما  فــي  العاملــة  األســماء  وأســهر 
ومخرجيــن  وفنييــن  مهرجانــات  رؤســاء 
ومصورين وتستمر فعاليات دورته الجديدة 
حتــى 27 مــن شــهر ســبتمبر الجــاري، وشــهد 
حفــل االفتتــاح حضــور عدد كبيــر من نجوم 
الفن، منهم نيكول ســابا، شــريف منير، يسرا، 
منــى زكــي، ليلــى علــوي، إلهام شــاهين، صبا 
حامــد،  مــروان  درة،  حبيــب،  تامــر  مبــارك، 
شيكو، بســمة، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، 

صفية العمري، شيرين رضا، درة وغيرهم.
نجيــب  المهنــدس  االفتتــاح  فــي  وأعــرب 
بانطــاق  البالغــة  ســعادته  عــن  ســاويرس 
الدورة الثالثة من الجونة السينمائي، مؤكًدا 
بريقهــا،  الســينمائية  للمهرجانــات  أعــاد  أنــه 
وقــال إنــه يتــم تجهيــز مقــر دائــم للمهرجــان 
الســتضافة  العــام  طــوال  متاًحــا  وســيكون 

الفاعليات.
ومــن أبــرز نجــوم االفتتــاح هذا العــام الفنان 
المصــري مينــا مســعود والذي قدم لنــا رائعة 
فيلــم عــاء الديــن مؤخــًرا مــع ديزنــي وقال 
باللهجــة المصريــة: “شــكلكم فظيــع فرحــان 
أنــي رجعــت مصر أم الدنيا، عايز أشــكر أمير 
رمســيس وفريقــه أنهــم أتاحــوا لــي الفرصة 
علــى  ســاويرس  عائلــة  وأشــكر  بالتواجــد، 
ا زي  اهتمامهــم بإقامــة عمــل فنــي مهــم جــدًّ
ا بالتواجــد هنــا  المهرجــان، وأنــا ســعيد جــدًّ
وفخــور بهذه اللحظة وبالمهرجان”. ُيذكر أن 
مينــا يعــود ألول مرة منذ ســنوات إلى مصر، 
وأيًضــا مــن األحــداث المميــزة فــي االفتتاح 
غنــاء الفنانــة الســورية فايا يونــان في حفل 
“بنلــف”  بعنــوان  أغنيــة  وقدمــت  االفتتــاح 
للموســيقار بليغ حمدي فــي ريبورتاج جميل 
للنجــوم الذيــن رحلــوا عنــا فــي2019 أمثــال 
النجــوم عــزت أبــو عــوف، محمــود الجنــدي، 
الشــيخ،  عمــر  المخــرج  الفيشــاوي،  فــاروق 

حســن كامــي، محمــد نجــم، يوســف شــريف 
رزق هللا، محسنة توفيق”.

 ومــن المبــادرات الجميلــة هــذا العــام إعــان 
بيــن  اتفاقيــة  الفنانــة منــى زكــي عــن عقــد 
المهرجــان،  وإدارة  اليونيســيف  منظمــة 
مدتها خمس ســنوات هدفها مناقشــة قضايا 
األطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خال 
مهرجــان مهــم وداعــم لحقــوق الطفــل مثــل 

الجونة”.
وقالــت مــن خــال حديثهــا أمــام الجمهــور: 
فاتــن  الشاشــة  ســيدة  أدوار  ينســى  “ميــن 
حمامــة وجميلة الســينما ماجــدة، اللي كانوا 
كان  أفامنــا  وفــي  دايًمــا،  الطفــل  بيدعمــوا 
فيــه مســاحة للطفل، محدش ينســى الطفلة 
المعجــزة فيروز”، وأضافت “الســينما بتحيي 
األطفــال  لماييــن  وتــدي صــوت  اإلنســانية 
وترجعلنــا  مســموعة  مــش  لســه  أصواتهــم 

األمل في مستقبل أفضل”.
واســتمتعنا في حفــل االفتتاح بتقديم لجان 
التحكيــم فــي مختلف فئاته قدمهم انتشــال 
التميمــي المديــر الفنــي للجونــة الســينمائي 
الــذي اكــد فــي كلمتــه بأنــه ســعيد بانطــاق 
فعاليات المهرجان في نســخته الثالثة وقال 
مهرجــان  مــن  الثالثــة  الــدورة  إن  للحضــور 
الطموحــات  مــن  الكثيــر  تحمــل  الجونــة 
أيــام  واألهــداف وإن كل يــوم مــن التســعة 
هــي مدة المهرجان تحمــل الكثير من المتعة 
مســابقاته  فــي  األفــام  تقديــم  خــال  مــن 
الثاثــة هي أبــرز إنتاجــات الســينما العالمية 
وبرليــن  كان  مــن  جوائــز  علــى  والحاصلــة 
انتشــال  أكــد  وغيرهــا.  ولوكارنــو  وفينســيا 

التميمــى أن نجــاح منصــة الجونــة لــم يكــن 
ممكًنــا إال بدعــم العديــد مــن الجهــات التــي 
وجــه لهــا الشــكر إضافــة إلــى أن المهرجــان 
يشــمل فعاليــات حفــل موســيقى بمشــاركة 
70 عازف بقيادة المايســترو أحمد الصعيدى 
القــدوس  بمئويــة إحســان عبــد  واالحتفــال 

بتقديم مقتنياته ألول مرة.
 وشــكر التميمــي كل مــن وضــع حجــًرا فــي 
تســتضيف  التــي  الرائعــة  المدينــة  هــذه 
المهرجان وفي الدورة الُمقبلة سينضم مركز 

المؤتمــرات لألماكن التــي ُتقام فيها فعاليات 
الجونة السينمائي”.  وأيًضا تمتعنا مع الفرقة 
اللبنانيــة التــي قدمــت رقصــات ابداعيــة مع 
مــع  أم كلثــوم  مــن  رائعــة مكــس  موســيقى 
النغمــات الهنديــة والعالميــة وســط األلعــاب 

النارية التي صاحبت الفرقة االستعراضية.
 وشــهد حفــل االفتتــاح منــح جائــزة اإلنجاز 
اإلبداعــي للمخرجــة مــي مصــري وقــدم لهــا 
الجائــزة المخرج هاني أبو أســعد، فيما صعد 
أعضاء لجان تحكيم المهرجان علي المسرح 

وهــم رئيــس لجنــة تحكيــم مســابقة األفــام 
الروائيــة الطويلــة المخــرج المصــري خيــرى 
بشــارة، والمخرجــة والمنتجــة مــي مصــري، 
ســيدنى  مهرجــان  مديــر  مودلــى  وناشــين 
مهنــدس  بوكاتــى  ورســول  الســينمائى، 
الصوت األكثر شــهرة في آســيا والحائز على 
جائزة األوســكار ألفضل إنجاز فى ميكســاج 
الصوت، والناقد الســينمائى الروسى ستاس 
تيركيــن والمديــر الفنــى لمهرجــان دفيجنيى 
الســينمائى،  ســتريلكا  ومهرجــان  الوطنــى 

إصافــة إلــي رئيــس لجنــة تحكيــم مســابقة 
األفــام الوثائقية المخــرج والمنتج والممثل 
الســنغالي موســى توريــه مؤســس مهرجــان 
“موســى إنفايــت” الســينمائي فــي الســنغال، 
والمخرجــة والمنتجــة آن أجيــون، ولودميا 
فــي  مبرمجــة  عملــت  التــي  تشــفيكوفا، 
مهرجــان روتــردام الســينمائي الدولــي لمــدة 
15 عاًمــا، وطــال ديركــي المخــرج والمنتــج 
لجائــزة  ترشــح  الــذي  الســوري  الســينمائي 
األوســكار فــي عــام 2019، ومصممــة األزياء 
المصريــة المتميــزة ناهــد نصــر هللا، ورئيــس 
القصيــرة  األفــام  مســابقة  تحكيــم  لجنــة 
المخــرج المصــري مــروان حامــد، والمخرجة 
والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية 
خوانيتــا أونزاجــا، ومديــر مهرجــان تامبيري 
والمخــرج  الكســو،  بيــكا  يــوكا  الســينمائي 
والمنتج والكاتب الســينمائي العراقي محمد 
الدراجــي، الــذي مثلــت أفامه أكثــر من مرة 
دولة العراق في جوائز “األوســكار” والممثلة 

التونسية درة زروق.

افتتـاح كبيـر لمهـرجـان الجـونـة السينمـائـي 2019
عبدالقــدوس إحســان  بالراحــل  ونحتفــل  األفــام  أفضــل  اخترنــا  التميمــي: 

طارق البحار
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تقرير: 272 مليون مهاجر في أنحاء العالم
عــدد  أن  المتحــدة  لألمــم  تقريــر  ذكــر 
المهاجرين في العالم بلغ 272 مليوًنا في 
عام 2019، وهذا العدد مستمر باالرتفاع 
في جميع مناطق العالم. وهذا أكثر بـ51 

مليون شخص مقارنة بعام 2010. 
 ووفًقــا لتقريــر األمــم المتحــدة يشــكل 
ا 3.5 % من ســكان  عدد المهاجرين حاليًّ
العالم. وبلغ عدد المهاجرين الذي وصلوا 
أمريــكا  وإلــى  مليوًنــا   82 أوروبــا  إلــى 
الشــمالية 59 مليوًنا وإلى شمال إفريقيا 

وغرب آسيا 49 مليوًنا.
اســتقبلت الواليــات المتحــدة 51 مليون 
ألمانيــا  مــن  كل  واســتقبلت  مهاجــر، 
والمملكــة العربيــة الســعودية 13 مليوًنا، 
 10 وبريطانيــا  مليوًنــا   12 وروســيا 
مالييــن، واإلمــارات العربيــة المتحــدة 9 
ماليين، وكل من فرنسا وكندا وأستراليا 

نحو 8 ماليين وإيطاليا 6 ماليين.
دول   10 مــن  المهاجريــن  ثلــث  هاجــر 
تليهــا  مليوًنــا،   18 الهنــد  تتقدمهــا 
 11 والصيــن  مليوًنــا،  المكســيك12- 

مليوًنــا، وروســيا 10 ماليين، وســوريا 8 
مالييــن. يشــير تقريــر المنظمــة الدوليــة 
ازديــاد  فــي  المهاجريــن  أعــداد  أن  إلــى 
 2010-2017 أعــوام  فخــالل  مســتمر. 
عــن  والباحثيــن  المهاجريــن  عــدد  ازداد 

اللجوء بمقدار 13 مليون شخص.
والفتيــات  النســاء  عــدد  انخفــض 

المجمــوع  مــن   %  49 مــن  المهاجــرات 
الكلــي للمهاجرين عــام 2000 إلى 48 % 

في عام 2019.

من المالحظ أن ثالثة أرباع  «
المهاجرين هم من القادرين على 
العمل وتتراوح أعمارهم من -20

64 سنة.

المتظاهريــن  مــن  اآلالف  عشــرات  تجمــع 
حــول  احتجاجــات  فــي  الجمعــة  أمــس 
أســتراليا في يوم من المظاهرات العالمية 
الداعيــة إلى اتخاذ إجــراءات للحماية من 
التغيــر المناخــي، وذلــك قبــل قمــة لألمــم 

المتحدة في نيويورك.
بــدأت بعــض المســيرات فيمــا ُيطلــق عليه 
“اإلضــراب العالمــي مــن أجــل المنــاخ” فــي 
ســيدني وكانبيــرا.  وُنظمــت االحتجاجات 
بلــدات ومدينــة عبــر أســتراليا،   110 فــي 
حيــث طالب المنظمــون بالتــزام الحكومة 
وقطــاع األعمــال؛ بهــدف خفــض انبعاثات 

الكربون إلى الصفر بحلول العام 2030.

تم التخطيط لمسيرات مماثلة  «
في مدن حول العالم. ففي 

الواليات المتحدة، تم التخطيط 
ألكثر من 800 فعالية، بينما من 

المتوقع أن تخرج 400 مسيرة 
في ألمانيا. كانت هناك احتجاجات 

مماثلة في مارس، والتي جذبت 
حشودا في جميع أنحاء العالم.

تظاهرات حول 
العالم من أجل 

حماية المناخ
تزعــم امــرأة مــن واليــة تينيســي األميركيــة أنهــا كادت تفقــد أحــد ذراعيهــا بعــد 

إصابتها ببكتيريا تأكل اللحوم، بعد قيامها بزيارة إلى صالون تجميل.

ووفقا لتقرير صادر عن شبكة “فوكس نيوز” 
األميركيــة، أكــدت جين شــارب، مــن مدينة 
جراحــات  لعــدة  خضعــت  إنهــا  نوكســفيل، 
إلزالة أجزاء كبيرة من األنســجة في إحدى 
يديها، والتي تعرضت للتلف بسبب العدوى 
التي أصيبت بها. وأشارت “شارب” إلى أنها 
بــدأت في رؤيــة أعراض المــرض ألول مرة 

منــذ شــهر، بعد إصابتها فــي إبهامها األيمن، 
وذلــك بعــد خضوعهــا لجلســة مانيكيــر في 

صالون تجميل بنوكسفيل.
فــي  الباطنــي  الطــب  اختصاصــي  وأشــار 
مركــز مجموعة “ســوميت” الطبيــة، أوديت 
شــوداري، إلــى أن جيــن شــارب كانــت على 

وشك أن تفقد إصبعها وحتى ذراعها.

صــرح خبــراء أنــه فــي حــال كنــت تريــد أن تبقــي بشــرتك فــي حالــة جيــدة عليــك 
االستحمام ليال.

التجميــل  لشــركة  العــام  المديــر  قــال 
بوريــس  بريطانيــا،  فــي   ”Foreo“
راسبوديك: ال تزال هناك ثمة اختالفات 
في الرأي بما يتعلق في الموعد األفضل 
العنايــة  حيــث  مــن  لكــن  لالســتحمام، 
بالبشرة، فإن االستحمام في المساء هو 
الخيــار األفضــل، فحينهــا تزيــل المكياج 

والزيوت واألوســاخ التــي تراكمت أثناء 
اليــوم، وهــذا أمر واضح فلمــاذا تريد أن 

تذهب إلى الفراش متسخا؟
فــي  أجريــت  دراســة  نتائــج  أظهــرت 
المواطنيــن  مــن   %  61 أن  بريطانيــا 
يعــرض  ممــا  الصبــاح  فــي  يســتحمون 

صحة بشرتهم للخطر.

“تآكل لحم” امرأة بعد زيارة لصالون تجميل

خبراء يكشفون الموعد األمثل لالستحمام

من المظاهرات العالمية الداعية إلى اتخاذ إجراءات 
للحماية من التغير المناخي في العاصمة السويدية، 

ستوكهولم. )أ ف ب(

عثــر علــى نحــو 8 كيلوغرامــات مــن الكوكايين فــي غويانا الفرنســية فــي أميركا 
الجنوبية داخل سفينة شحن تنقل قطعا لصواريخ في مرفأ بارياكابو، بحسب ما 
كشفت النيابة العامة في كايين. وتعود هذه الحادثة إلى الخامس من أغسطس 
الماضــي عندمــا كانت ســفينة شــحن تنقل قطعا مــن صواريخ “ســويوز” و”فيغا”، 
تســتعّد لمغــادرة كــورو ومرفــأ بارياكابــو باتجاه فرنســا القارية. وفــي حين كانت 

السفينة تجري مناورة، سقط صندوق معّلق في الهيكل من الخلف في الماء.
وقال المدعي العام في كايين سامويل فينييلز “عثر على ما يناهز 8 كيلوغرامات 

من الكوكايين في الداخل”، مؤكدا معلومات تّم تداولها عبر “فيسبوك”.
وكّلفــت الســلطات اإلقليميــة فــي جزيــرة مارتينيــك الفرنســية بالتحقيــق “نظــرا 

لمواردها األكثر وفرة”، بحسب ما أوضح المدعي العام.
وقــال مصدر مطلع على التحقيق: “وســيلة النقــل المختارة فريدة من نوعها. وال 
نفهــم كيــف وضعــت المخــدرات في موقع يخضــع من حيث المبــدأ لحماية عالية 

مثل مرفأ بارياكابو التابع للمركز الفضائي في غويانا”.

كوكايين داخل سفينة 
تنقل “صواريخ فضائية”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الهند تحظر السجائر اإللكترونية
الصحفــي  الســكرتير  أعلــن 
فــي  الهنديــة،  للحكومــة 
موقعــه بشــبكة “تويتــر”، أن 
علــى  صادقــت  الســلطات 
قــرار منــع تدخيــن الســجائر 

اإللكترونية في البالد. 
ووفًقــا لصحيفة هندوســتان 
المنــع  هــذا  يشــمل  تايمــز، 
تصديــر،  اســتيراد،  إنتــاج، 
واإلعالنــات  تخزيــن،  نقــل، 

التجارية عن كل ما يتعلق بالســجائر اإللكترونية. وقد أشــارت وزيرة المالية وشــؤون 
الشــركات في الهند، نيرماال ســيترمان، إلى أن الحكومة ســتصدر قريًبا مرســوًما بهذا 

الشأن وترفعه لرئيس الدولة للمصادقة عليه.
وأكدت الوزيرة الهندية أنه ال توجد شركة واحدة في الهند تنتج السجائر اإللكترونية، 

ومع ذلك ينتشر في األسواق أكثر من 100 نوع منها للبيع.

تمّكن عمال الطوارئ من اصطياد حيوان 
غيــر عــادي كان يتســكع مترقًبــا فرائســه 
علــى أســطح المنــازل والمنشــآت في ليل 

الفرنسية، وهو نمر أسود.
والبيطريــون  اإلطفــاء  عمــال  وســارع 
لالستجابة بعدما أبلغ سكان أحد األحياء 
القريبة من ليل، عن قطة ضخمة رصدت 
“تتجــول فــوق مجاري الصرف الســكنية” 

ليل األربعاء.
فريــق  وصــول  بعــد  صــور  والتقطــت   
اإلطفــاء للنمــر وهو يحــاول تهيئــة مكان 
إلقامته في منزل ويجثم على حافة أحد 

المباني ويمر بسرعة أمام نافذة مغلقة.

وبعد أن انتهى عمال اإلطفاء من  «
تأمين محيط تسلل النمر اللص 

إلى داخل أحد المنازل حيث حاصره 
العمال هناك. تم تخدير النمر 

بسهم مخدر ووضع في قفص، ولم 
يتبين من أين أتى وال ما إذا كان فر 

من حديقة حيوان.

تعــرض صاحبــا قصــر مشــيد فــي القــرن 
باريــس  شــرق  شــمال  عشــر  الســابع 
لالحتجاز، ليــل األربعاء، على يد لصوص 
نجحــوا في االســتيالء على نحو مليوني 
يــورو )2.2 مليــون دوالر(، علــى ما أفادت 

النيابة العامة المحلية.
منطقــة  فــي  العامــة  النيابــة  وأوضحــت 
مــوالن، أن الوقائــع حصلــت قبيــل الفجــر 
فــي قصــر فــو لــو فيكونــت المشــيد فــي 

القرن السابع عشر.

ويبدو أن اللصوص لم يكونوا  «
مسلحين. وقد عمد 6 رجال ملثمين 

إلى تقييد يدي ورجلي صاحبي القصر، 
الكونت باتريس دو فوغ )90 عاما(، 

والكونتيسة كريستينا )78 عاما( 
باستخدام ربطات العنق الخاصة 

بالكونت، من دون أن يصابا بأي 
جروح، بحسب مصدر في الشرطة. 

وأشار المصدر إلى أن اللصوص 
فتحوا خزنة القصر وسرقوا خصوصا 

أحجارا كريمة بينها قطع زمرد.

اصطياد نمر أسود 
يتسّكع على أسطح 

المنازل

اقتحام أكبر قصر 
خاص بفرنسا وسرقة 

مليوني يورو
فــي قــرار مثــر للجدل، فرض رئيس بلدية مدينة صغيرة في فرنســا قراًرا يلزم الســكان 
أن يكونوا “فرحين” لمدة أسبوع كامل، مع منع الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي 

بشكل تعيس، وذلك بمناسبة مهرجان محلي.

بلديــة  رئيــس  ريفــو،  فريــدي  وأصــدر 
ســكانها  عــدد  البالــغ  إيســار-ان-بوكاج 
ا”  ــا رســميًّ 9 آالف نســمة، “مرســوًما بلديًّ
يتعلــق باألســبوع الممتــد مــن الخامــس 
إلــى 11من أكتوبر، حيث تشــهد المدينة 
الــدورة األولــى مــن مهرجــان موســيقى 
)مدينــة  جــوا”  أن  “فيــل  اســم  يحمــل 

فرحة(.
وقــال رئيــس البلديــة: “نظًرا إلى ســرعة 
انتشــار شــعور الحزن وأضراره المدمرة، 
للمــزاج  للتعــرض  الكبيــر  واالحتمــال 
العكــر مــع حلول الخريف وتراجع أشــعة 
الشمس )..( أطلب منع دخول أي شخص 
قد يشّكل عائًقا أمام التعبير عن الفرح”.

قرار يلزم سكان مدينة فرنسية بالسعادة

الممثلة المصرية ياسمين صبري تسير على السجادة الحمراء خالل حفل 
افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في منتجع الجونة 

المصري على البحر األحمر. )أ ف ب( كما أعرب رئيس البلدية عن أسفه “لوجود الكثير من الكآبة” في البالد، مؤكًدا أنه يحاول “بث روح 
مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانها، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ا 3.5 % من سكان العالم يشّكل عدد المهاجرين حاليًّ


