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تونس ـ وكاالت

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  ســجلت 
لالنتخابــات أمــس الجمعة تلقيها 98 
الرئاســية  ملــف ترشــح لالنتخابــات 
التونســية المبكــرة قبــل ســاعة مــن 
منتصــف  المهلــة، وســتجرى  انتهــاء 

سبتمبر المقبل.
وصباح أمس تلقت الهيئة ترشيحات 
كل مــن رئيــس البرلمــان بالنيابة عبد 
الفتــاح مــورو الــذي رشــحته “حركــة 
النهضــة”، ورئيــس الحكومة يوســف 
الشاهد مرشح حزبه “تحيا تونس”.

التونســي  الــوزراء  رئيــس  وقــدم 
وزعيــم حزب تحيا تونــس الليبرالي 
أوراق  أمــس،  الشــاهد،  يوســف 
التــي  الرئاســة  النتخابــات  ترشــحه 
ستجري الشهر المقبل، ليكون واحدا 
مــن أبــرز المنافســين علــى المنصــب 
فــي ســباق يتوقــع أن يشــهد تنافســا 

قويا.

بدأت قوافل الحجاج بالتوافد صباح أمس 
إلــى مشــعر منــى لقضــاء يــوم الترويــة فــي 
أول مناســك الحــج لھــذا العــام، اســتعدادا 

للصعود إلى مشعر عرفات اليوم.
وقال األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 
المكرمــة رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة في 
مؤتمــر صحافــي الجمعة، إن عــدد الحجاج 
وصــل إلــى مليونيــن و90 ألــف حــاج حتــى 

اآلن.

عدد ضخم 
لمرشحي الرئاسة 

اســتمرار االشــتباكات العنيفة في عدن لليوم الثالث على التواليالتونسية

اغتيال شقيق زعيم المتمردين الحوثيين

عواصم ـ وكاالت

اعترفــت ميليشــيات الحوثــي، أمــس، بمقتــل القيــادي إبراهيــم بــدر الديــن الحوثي، شــقيق زعيــم المتمردين عبــد الملــك الحوثي. وأصــدرت وزارة 
الداخلية في حكومة الحوثیین االنقالبية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفها.

وفــي حيــن لــم يشــر البيــان لتفاصيــل أخــرى 
عــن ظــروف مقتلــه، أكــدت الــوزارة أنهــا “لــن 
تتوانــى عــن مالحقــة وضبــط أدوات العدوان 

اإلجرامية التي نفذت جريمة االغتيال”.
زعيــم  شــقيق  أن  قبليــة،  مصــادر  ورجحــت 
ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين 
بكميــن مســلح اســتهدف موكبــه علــى مدخل 
إعالميــة  تقاريــر  وكانــت  الشــمالي.  صنعــاء 
عديــدة قــد تحدثــت عــن مقتــل إبراهيــم بــدر 

الدين الحوثي في غارة للتحالف.
أحــد  الحوثــي  الديــن  بــدر  إبراهيــم  ويعتبــر 
عبدالملــك  المتمرديــن  زعيــم  شــقيقه  أذرع 
الحوثــي، حيــث كان يعتمــد عليــه فــي العديد 
ال  الميــدان،  فــي  العســكرية  العمليــات  مــن 
ســيما العمليات التي تقع حــول صعدة باتجاه 

اشتباكات عنيفة في عدن لليوم الثالث على التوالي... وفي اإلطار إبراهيم بدر الدين الحوثيالحدود السعودية.

القاهرة ـ وكاالت

قضــت محكمة االســتئناف العليا الجنائية 
مــع  مــدان  مســتأنف  عقوبــة  بتخفيــف 
آخــر و3 فتيــات باالعتــداء علــى فتاتيــن 
أجنبيتيــن فــي الجفيــر إلــى الحبــس ســنة 
واحــدة بعدمــا تصالــح مــع المجنــي عليها 
األولــى، التــي تســبب لها بعاهة مســتديمة 

في الفك السفلي تقدر بنسبة 5 %.

وأمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس 
المقضي بها إلى خدمة المجتمع. 

المتهــم  أخــدت  أنهــا  المحكمــة  وذكــرت 
بقســط من الرأفة؛ لحداثة ســن المستأنف 
مــع  والتصالــح  العشــرين،  يبلــغ  لــم  الــذي 
حقوقهــا  عــن  وتنازلهــا  عليهــا  المجنــي 

المدنية.

أكــدت مصــادر أمنيــة مصريــة أن األمــن 
صعيــد  شــمال  المنيــا  بمحافظــة  العــام 
مصــر، تمكــن من ضبط شــحنة كبيرة من 

األسلحة.
الشــحنة  أن  أمــس،  المصــدر  وأوضــح 
مــن   2 حــاول  بندقيــة   100 عــن  عبــارة 
بــدو مطــروح تهريبهــا لصعيــد مصــر عبر 

الطريق الصحراوي الشرقي.
ووردت معلومــات لضبــاط اإلدارة العامة 
بفــرع  والذخائــر  األســلحة  لمكافحــة 
العناصــر  بعــض  اعتــزام  تفيــد  أســيوط، 
اإلجراميــة لتهريــب شــحنة من األســلحة 
النارية من إحدى الدول المجاورة ونقلها 

إلى محافظة أسيوط.

مصر تضبط أسلحة في طريقها للصعيداستبدال عقوبة شاب تسبب بعاهة ألجنبية

وزيرة الخارجية النرويجية تهنئ باعتماد مبادرة سمو رئيس الوزراء

“يوم الضمير” خطوة رائدة إلرساء السالم

أوسلو - بنا

اجتمع وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد المطوع وبحضور رئيس جائزة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
للتنمية المســتدامة الشــيخ حســام بن عيســى آل خليفة، أثناء زيارتهم العاصمة النرويجية أوســلو أمس مع وزيرة الخارجية بمملكة 

النرويج ان اريكسن سوريد.

وشــدد المطوع على أهميــة تعزيز التعاون 
البلديــن  بيــن  المواقــف  وتنســيق  الدولــي 
فــي مختلف المحافــل والمنظمات الدولية 
بمــا يدعــم مواقفهــا ويعــزر مــن ثقلهما في 
المســاعي  إلــى  العالمي.وأشــار  المحيــط 
المتواصلــة التــي تبذلهــا البحرين لترســيخ 
التنميــة  أســس الســالم وتحقيــق أهــداف 
اعتمــاد  آخرهــا  كان  والتــي  المســتدامة، 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لمبــادرة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة بإعالن 
عــام  كل  مــن  أبريــل  مــن  الخامــس  يــوم 
يومًادوليا للضميــر؛ بهدف تحفيز المجتمع 
بالطــرق  النزاعــات  حــل  علــى  الدولــي 

السلمية.

ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء الدعوة 
إلى وزيرة الخارجية النرويجية للمشــاركة 
فــي منتــدى البحريــن الدولي الذي ســيعقد 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

لألمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأعربــت الوزيــرة النرويجيــة عــن ترحيبها 
وقبولهــا للدعــوة، مشــيدة بمســاعي مملكة 
لتعزيــز  المتواصلــة؛  ومبادراتهــا  البحريــن 
القيم اإلنســانية المشــتركة التــي تدعو إلى 
التسامح والسالم.وهنأت البحرين باعتماد 
صاحــب  لمبــادرة  أخيــرا  المتحــدة  األمــم 
الســمو الملكي رئيس الوزراء بإعالن اليوم 
الدولــي للضميــر، معتبرة أنهــا خطوة رائدة 
إلرســاء  الدولــي  المجتمــع  جهــود  تدعــم 

سمو رئيس الوزراءالسالم واالستقرار في المنطقة.

العاهل يتلقى اتصاال من رئيس وزراء باكستان
تبادل وجهات النظر حيال القضايا اإلقليمية والدولية

المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة اتصاال 
هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية باكســتان اإلســالمية الشقيقة دولة الرئيس 

عمران خان.

وزراء  رئيــس  دولــة  وأطلــع 
اإلســالمية  باكســتان  جمهوريــة 
صاحــب الجاللــة الملــك علــى آخــر 
التطورات والمستجدات في إقليم 

كشمير.
االتصــال  فــي  التأكيــد  تــم  كمــا 
التاريخيــة  األخــوة  علــى عالقــات 
البحريــن وجمهوريــة  بيــن مملكــة 
باكســتان اإلسالمية الشــقيقة، وما 
يشهده مسار العالقات الثنائية من 
تطور ونماء على مختلف األصعدة 

بمــا يجســد ما تحظى بــه العالقات 
البلديــن  لــدى  كبيــرة  أهميــة  مــن 
وحرصهمــا على مواصلة التنســيق 
والتشــاور، وتطوير أوجــه التعاون 
أهميــة  وتأكيــد  وتنميتــه،  الثنائــي 
تعزيــز األمن والســالم واالســتقرار 
وحل جميع الخالفات وفقا لمبادئ 

حسن الجوار والقانون الدولي.
وجــرى تبادل وجهــات النظر حيال 
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة محل 

االهتمام المشترك.

بيروت ـ وكاالت

قــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي، ســعد الحريــري، أمــس، إن الحكومــة 
لتنهــي أســابيع مــن الشــلل  اليــوم الســبت  اللبنانيــة ســتجتمع صبــاح 

السياسي بعد مصالحة بين السياسيين الدروز المتنافسين.

وأوضح الحريــري في تصريحات 
بثها التلفزيون: “من اآلن ســتكون 
هنــاك صفحــة جديدة وســنتعاون 

جميعا من أجل مصالح لبنان”.
ويأتــي إعــالن الحريــري إثر نجاح 
فــي  عقــد  الــذي  المصالحــة  لقــاء 
رئيــس  بيــن  الجمهــوري  القصــر 
الحزب االشتراكي، وليد جنبالط، 
الديمقراطــي،  الحــزب  ورئيــس 
طــالل أرســالن، بحضور الرؤســاء 

الثالثة.
الحكومــة  جلســة  وســنكون 
هــي  الســبت،  اليــوم  اللبنانيــة، 
يونيــو  شــهر  أواخــر  منــذ  األولــى 

الماضــي بعــد تعطيــل تســببت بــه 
تداعيات حادثة قبرشمون.

الحريري: المصالحة تمت.. 
والحكومة اللبنانية تعود  

استقبال مميز ألبطال البحرين للسباحةالمطبخ أم الصالونات؟حكومة جديدة بموريتانياالنفط يرتفعصرف الدفعة الثانية من الزكاة
أعلن مدير الشؤون الدينية بوزارة  «

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
محمد القطان أن صندوق الزكاة 
والصدقات صرف مؤخرا الدفعة 

الثانية من الزكاة على األسر 
المستحقة بعد دراستها واستيفائها 

جميع االشتراطات والمعايير.

ارتفعت أسعار النفط أمس  «
في الوقت الذي تلقت فيه 

بعض الدعم من توقعات بزيادة 
تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم 

من أن المخاوف بشأن النزاع 
التجاري الطويل األمد بين الواليات 

المتحدة والصين تكبح المكاسب.

اختار رئيس الوزراء الموريتاني  «
إسماعيل ولد بده ولد الشيخ 

سيديا أعضاء حكومته وأبقى فيها 
وزراء سابقين من عهد محمد ولد 

عبد العزيز في حقائب أساسية، 
ومنح دوراً لشخصيات تكنوقراط 

قريبة من الحزب الحاكم.

الفتيات دائما ما يحرصن على  «
الخروج بأجمل طلة وأحلى 
المالبس خصوصا في أيام 

العيد، فهل يساعدن األمهات في 
إعداد وجبة الغداء والحلويات أم 
يحرصن على االهتمام بجمالهن 

وأناقتهن في الصالونات؟

حظي منتخبنا الوطني للسباحة  «
باستقبال مميز بمطار البحرين الدولي 

لدى وصوله مساء أمس األول، عائدا 
من الدار البيضاء بالمملكة المغربية، 

بعد مشاركة ناجحة ومشرفة بالبطولة 
العربية الرابعة عشرة، حاصدا 4 

ميداليات ملونة )ذهبية العرب، فضيتان، وميدالية برونزية(.
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والثــروة  والصناعــة  الطاقــة  وزارة  أعلنــت 
األكثــر  الســعر  الســعودية  تحقيــق  المعدنيــة 
تنافســية على مســتوى العالم في توليد طاقة 
الريــاح، حيــث حقــق الســعر الخــاص بتنفيــذ 
مشــروع محطــة دومــة الجنــدل لتوليــد طاقة 
قياســيا  رقمــا  ميجــاواط   400 بســعة  الريــاح 
عالميــا جديــدا لهــذا النــوع مــن المشــاريع عند 

إنتــاج  تكلفــة  ســعر  ســجل  المالــي.  اإلغــالق 
الكهربــاء البالــغ )1.99 ســنت/كيلواط/ ســاعة( 
رقمــا قياســيا جديــدا علــى مســتوى العالــم ما 
يعكس ثقة المســتثمرين المحليين والعالميين 
لتطويــر  كمركــز  المملكــة  إمكانــات  فــي 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة، وفــق مــا ورد في 

“االقتصادية” السعودية.

رقم قياسي للسعودية بتوليد طاقة الرياح
المحرر االقتصادي

)٠٦(

)02(

)05()١٢()٠٨(

)١٢(
)١٢()١٢(

سعد الحريري
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بديوي: حظينا بكل الترحيب والدعم من سموه إلصدار القانون الجديد

سمو رئيس الوزراء حريص على حل مشكالت المحامين

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر 
من رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين حســن أحمد بديوي، أعرب فيها عن موفور الشــكر 
واالمتنان لسموه على تفضله باستقبال رئيس ومجلس إدارة الجمعية والحفاوة والترحيب 
اللذين حظوا بهما من ســموه وحســن اســتماعه لمطالبهم القانونية، خصوصا الدعم إلصدار 

قانون المحاماة الجديد بكل رحابة صدر.

وأشــاد باهتمــام ســموه وحرصــه علــى 
حــل أي همــوم أو مشــكالت تواجههــم، 
ومناقشــة مقترحاتهــم التــي تصــب في 
ولتأديــة  القضائيــة  الســلطة  مصلحــة 
مبــادئ  لتحقيــق  لمهامهــم  المحاميــن 

الحق والعدالة للمواطنين والمقيمين.

المحاميــن  جمعيــة  رئيــس  وأكــد 
البحرينيــة أنهــم عهــدوا من ســموه هذا 
االهتمــام، متمنيــا لســموه دوام الصحــة 
والعافيــة، ســائال هللا أن يحفــظ ســموه 
والحــق  الخيــر  طريــق  علــى  ويســدد 

خطوات سموه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

عبداللطيف الزياني

local
@albiladpress.com

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه عضو 
مجلــس الشــورى درويــش المناعــي، حيــث رحب الوزيــر ميرزا في 

بداية اللقاء بالسيد المناعي.

التــي  الجهــود  علــى  الوزيــر  وأثنــى 
الشــورى،  مجلــس  أعضــاء  يبذلهــا 
العمليــة  تعزيــز  فــي  تصــب  والتــي 
التــي  والبرلمانيــة  التشــريعية 
تشــهدها مملكــة البحريــن فــي ظــل 
قيادتهــا الحكيمــة. كما تم في اللقاء 
مناقشة عدة مواضيع ذات االهتمام 

المشــترك. مــن جانبــه قــدم المناعي 
للوزيــر  وتقديــره  شــكره  خالــص 
والمؤوليــن بقطــاع الكهربــاء والماء 
كافــة  علــى  المتجــددة  والطاقــة 
الجهــود المبذولــة؛ مــن أجــل تطوير 
مملكــة  فــي  الحيــوي  القطــاع  هــذا 

البحرين.

ميرزا يشيد بجهود الشوريين

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ بـــعـــث عــــاهــــل الـ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رئيس جمهورية األكوادور لينين 
مورينو؛ بمناسبة ذكرى استقال 
بــــاده، أعــــرب جــالــتــه فــيــهــا عن 
أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 
ــادة، ولــشــعــب  ــعــ ــســ ــ الــصــحــة وال
جــمــهــوريــة األكــــــوادور الــصــديــق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
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جاللة الملك يهنئ 

األكوادور بذكرى 

االستقالل

02

العامر: توجيه سموه لحلحلة قضايا المحامين خطوة مهمة
أكــد النائــب أحمــد العامــر أهميــة توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، لوزارة العدل والشــؤون اإلســامية 
بدراســة مقترحــات ورؤى المحاميــن لتطويــر أداء مهنتهــم والعمل علــى تذليل أي عقبات تعترض عملهم، الفتا إلى أن ســموه مهتم دائما بكل ما يطرح من 

قضايا تهدف إلى التطوير ومن بينها المنظومة القانونية؛ نظرا ألهميتها وتأثيرها على الحقوق وإرساء العدالة لكافة أطراف التقاضي.

وذكــر العامــر أنــه عمــل مــع النائب يوســف زينــل وعدد مــن النواب علــى حلحلة 
قضايــا المحاميــن بالتعــاون مــع الجمعيــة التــي تمثلهــم، ومــا اســتقبال صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لجمعيــة المحاميــن إال خطــوة مهمــة وكبيــرة 
لالهتمام بما يطرحه المحامون من نقاط تســهل من أداء مهمتهم في التقاضي 

عن أطراف القضايا المرفوعة المحاكم.
وأكــد مواصلــة الســعي نحــو تقديــم مقترحــات لتطويــر التشــريعات لتواكب ما 
وصلــت إليــه بعــض الدول في هذا المجــال وتحديثها بما يتوافــق مع متطلبات 

العصر ويحقق المصلحة العامة.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة

عيد األضحى المبارك
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفّدى حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموّقر حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الّله ورعاه

وإلى الحكومة الرشيدة وشعب البحرين الوفي

الشركات التابعة:

www.bbkonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

الزيانــي: ســموه حريص على إطــاق المبــادرات لتعزيز الســام العالمي
سمو رئيس الوزراء يحظى بمكانة دولية رفيعة

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئة مــن األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لســموه 
بمناسبة اعتماد األمم المتحدة يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، استجابة لمبادرة سموه 

الكريمة التي اطلقها في شهر أبريل الماضي؛ بهدف حث المجتمع الدولي على حل النزاع بطرق سلمية.

وأعــرب الزيانــي عن بالــغ االعتزاز 
الــذي  األممــي  باإلنجــاز  والفخــر 
يــدل علــى مــا يحظــى بــه ســموه 
دوليــة  ومكانــة  كبيــر  تقديــر  مــن 
رفيعــة، ويعكــس اهتمــام وحرص 
المبــادرات  إطــالق  علــى  ســموه 

الســامية؛ لتعزيــز الســالم العالمــي 
أســس  وإرســاء  النزاعــات  وحــل 
التنمية المســتدامة لخير البشــرية 
جمعاء، سائال المولى العلي القدير 
أن يمتــع ســموه بموفــور الصحــة، 
والعافيــة، وأن يديــم علــى مملكــة 

واألمــان  األمــن  نعمــة  البحريــن 
واالستقرار والتقدم واالزدهار في 
ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات 
البــالد  عاهــل  لــدن  مــن  الســديدة 
جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.

المنامة -بنا
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جاللة الملك حريص على رعاية بيوت اهلل
ــع الــنــور ــام ــاء ج ــن ــي ب ــم ف ــاه ــن س ــل م ــدر دور ك ــق ــة”: ن ــي ــن ــس ــس “ال ــي رئ

افتتــح رئيــس مجلس األوقاف الســنية الشــيخ 
راشــد الهاجــري جامــع النــور، وذلــك فــي إطــار 
إلــى  الراميــة  الســنية  األوقــاف  إدارة  أهــداف 
االهتمــام ببنــاء وترميــم دور العبــادة في جميع 
أنحــاء مملكــة البحرين، بحضور جمــع كبير من 
أهالــي منطقــة بوكــواره بالرفاع الشــرقي وعدد 
األوقــاف  مجلــس  رئيــس  األعيان.ورفــع  مــن 
الســنية أسمى آيات الشــكر والتقدير إلى عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة على ما يوليه من رعاية واهتمام ودعم 
وتذليلــه  الســبل  وتهيئتــه  تعالــى،  هللا  لبيــوت 
العقبــات إلقامة مثل هذه الصروح المباركة في 
البــالد، ممــا فتــح المجــال للمتبرعين للمشــاركة 

في بناء هذه المساجد وتعميرها.
يذكــر أن الجامــع بنــي علــى مســاحة 600 متــر 
مربــع ويســع لـــ 1000 مصــل ومصليــة وســكن 

رئيس األوقاف السنية يفتتح جامع النور بالرفاع الشرقيللمؤذن ومكتبة.

المنامة - بنا

تطيــب التهانــي والتبريكات بمناســبة عيد األضحى المبارك إلــى البحرين، ملًكا 
وحكومــًة وشــعًبا، ســائلين المولــى العلــي القديــر أن ينعم على بالدنــا وكل بالد 
المســلمين الســالم والرخــاء والتقــدم، وأن يديــم علــى مملكتنــا الغالية في ظل 
العهــد الزاهــر لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وأن يديــم عليهــا الخيــرات 

والبركات، فتمضي في مسيرة البناء والنهضة والرقي.
هذا الوطن الكريم، كبير في مقامة ومكانته بقيادته وشعبه، ولعل أيام األعياد 
وفرحتهــا هي مناســبة للتعبير عــن الحب للوطن وللقيادة ولألســرة البحرينية، 
وتعود بي الذكريات دائًما إلى المنامة الغالية وفرجانها وأيام أعيادها التي هي 
في سماتها تحمل سمات كل مدن ومناطق البحرين، واستذكر مواقف عوائلها 
ورجالها الذين لهم مكانة كبيرة لدى القيادة الرشــيدة، فســجل الذكريات معطر 
الســيما حينما نســتذكر الروابط الوشــيجة التي تعبق بذكر المغفور له بإذن هللا 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة مع شــخصيات المنامة، خصوًصا في األعياد 
والمناســبات التــي تجمع ســموه رحمه هللا بأهل المنامة علــى وجه الخصوص، 
وتلــك اللقــاءات التــي كانــت تجمعهــم فــي مكتب ســموه فــي بــاب البحرين أو 
فــي زيــارات المجالــس، وهــذه المكانة هي ذاتها في علوها لدى صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي كان يرافق فيها والده، سواء 
ألهــل المنامة أو لســائر أهالي البحرين، وهــي ذات طابع بحريني مليء بالحب 
واألخوة وعالقة األسرة الواحدة، وال يزال سموه يحتفي بأبناء المنامة ويعبر 

عن االعتزاز بجهود عوائلها.
فــي كل زوايــا المنامــة وطرقاتها وأزقتها وحواريهــا وبيوتها ذكريات “العاصمة 
العزيــزة”، والــدور الــذي لعبتــه العوائــل العريقــة وال تــزال تقــدم العطــاء للوطن 
وقيادتــه حفظهــا هللا، وهــذه المكانــة كان له اإلســهام العابق فــي الذكرى بروح 
المنامــة الطيبــة األصيلة وإيمــان أهلها على مر الســنين بالتفافهم حول القيادة 
والعمل من أجل رفع راية الوطن، وهنا، ربما يكون من الجميل أن نقترح تخليد 
ذكرى هذه العوائل بأسماء شخصيات أبنائها الذين قدموا وال يزالون يقدمون 
البذل من أجل بالدهم، بتسمية بعض شوارعها وطرقاتها عرفاًنا بهذه الجهود.
ولعل هذا المقترح الذي يســعد أهل المنامة خصوًصا وأهل البحرين عموًما أن 
يتم تســمية شــوارع بأســماء شخصيات كرئيس مجلس الشــورى علي الصالح، 
والوجيــه واألديــب صــادق البحارنــة ورجــل األعمــال والوزير الســابق والكاتب 
عبدالنبــي الشــعلة، فــي طرقــات فريــج الحمــام والمخارقــة؛ تقديــًرا وعرفاًنــا 
بالدور الوطني الكبير، واإلســهام الكريم ألبناء عوائل العاصمة، وقد عهدنا من 
ســمو رئيــس الــوزراء االهتمــام الكبيــر بتخليــد ذكرى رجــال البلد فــي حياتهم، 
وتوجيهاتــه الكريمــة للجهات المعنية لكــي تحافظ المنامة على هوية بحرينية 

أصيلة في عراقتها عنوانها الحب والوفاء.

مكانة المنامة ورجالها 
في قلب خليفة بن سلمان

عادل عيسى المرزوق

خريجو ساندهيرست” البحرينيون يسعون للتمّيز
العسكرية العلوم  في  المعارف  بآخر  تزودهم  األكاديمية  سلمان:  بن  محمد 

أشــاد سمو الشــيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفــة بالــدور الــذي تقــوم بــه أكاديميــة 
فــي  الملكيــة  العســكرية  ساندهيرســت 
إعــداد منتســبيها وتزويدهــم بآخــر المعارف 
العســكرية،  العلــوم  مجــال  فــي  والمهــارات 
بهــا  يتمتــع  التــي  بالكفــاءة  ســموه  منوًهــا 
منتســبو األكاديميــة وخريجوهــا مــن أبنــاء 
علــى  المســتمر  البحريــن وحرصهــم  مملكــة 
تحقيــق التمّيــز علــى كل األصعــدة بمــا يعود 
بالخير والمنفعة على المملكة في ظل قيادة 
عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
جــاء ذلك لــدى حضور ســموه يرافقه رئيس 
ديــوان ولــي العهــد الشــيخ خليفة بــن دعيج 
لــدى  البحريــن  مملكــة  وســفير  خليفــة  آل 

المملكــة المتحــدة  الشــيخ فــواز بــن محمــد 
آل خليفــة حفــل تخريــج الشــيخ دعيــج بــن 
خليفة آل خليفة من أكاديمية ساندهيرست 
ســموه  شــهد  حيــث  الملكيــة،  العســكرية 
مراســم حفــل التخريج فــي مقــر األكاديمية 
اعتــزازه  عــن  معرًبــا  المتحــدة،  بالمملكــة 
يظهرونــه  بمــا  وفخــره  البحرينــي  بالشــباب 
التخصصــات  فــي  مــن مســتويات متقدمــة 

العسكرية المختلفة.
بــن خليفــة آل  الشــيخ دعيــج  وهّنــأ ســموه 
خليفــة بهــذه المناســبة وأثنــى علــى جهــوده 
ومثابرتــه التــي توجهــا بالنجــاح مــن أعــرق 
دراســية  مســيرة  بعــد  العســكرية  الكليــات 
والتدريبيــة،  العلميــة  بالمكتســبات  حافلــة 
متمنًيــا له دوام التوفيق والنجاح في خدمة 
فــي  تطلعاتهــا  وتحقيــق  البحريــن  مملكــة 

مختلف المجاالت.

وتخــرج فــي الدفعة ذاتها الشــيخ ســعود بن 
عبدهللا آل خليفة وعبدهللا عيســى النعيمي، 
حيــث تبادل ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة مع الخريجيــن من أبناء 
مملكــة البحرين التهاني وتمنياته لهم بدوام 

التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ محمد بن سلمان يشهد حفل تخريج أكاديمية ساندهيرست

 المنامة - بنا
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فــي إطــار تنفيــذ جانــب مــن مبــادرات الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيــم المواطنــة )بحريننا( وبهــدف الحفاظ على 
التراث البحريني والهوية الوطنية، أقامت شــعبة البرامج واألنشــطة بنادي ضباط األمن العام للعام الثامن على التوالي، فعالية “الحية 
بية” ألبناء أعضاء النادي وعوائلهم وبمشاركة متميزة من أبناء وعوائل شهداء الواجب األبرار، حيث بلغ عدد المشاركين 150 مشاركا.

مــن  العديــد  علــى  الفعاليــة  واشــتملت 
وبــدأت  والتراثيــة،  الترفيهيــة  الفقــرات 
باســتقبال األبنــاء فــي الصالــة الرياضيــة 
التــي  الشــعبية  الفرقــة  بتواجــد  بالنــادي 
قدمــت األهازيــج التراثيــة،، كمــا تضمنــت 
الفعالية، وورشة عمل الحية بية لألطفال 
وركنــا خاصــا بالتصويــر اللتقــاط الصــور 
التذكاريــة، إضافة إلــى توزيع “الحية بية” 
علــى المشــاركين، ومــن ثــم التوجــه فــي 
الحافالت التراثية إلى ســاحل الساية في 
منطقة البســيتين للمشــاركة فــي مهرجان 
يــوم التــراث )الحيــة بيــة(، والــذي نظمتــه 
فيــه  تعالــت  حيــث  المحــرق،  محافظــة 
أهازيــج “الحيــة بية” التــي رددها األطفال 
في أجــواء اجتماعية عائلية مميزة، ومن 

ثــم العودة للنــادي وتقديم وجبات خفيفة 
لألطفال.

وأثنــى الحضور مــن األعضاء على تنظيم 
الفعاليــة الــذي انعكــس مــن خــالل فرحــة 

فــي  االســتمرار  وتمنــوا  أبنائهــم،  ورضــا 
تنظيــم مثــل هــذه البرامــج خاصــة التــي 
الــذي  الشــعبي  المــوروث  مالمــح  تحمــل 

تتناقله األجيال.

وســط حضــور جماهيــري غفيــر، أقامــت 
محافظــة المحــرق مهرجــان يــوم التــراث 
)الحية بية( على شاطئ البسيتين المقابل 
لجزيــرة الســاية بمحافظــة المحرق تحت 
رعاية محافظ المحرق سلمان بن هندي.

مشــاركة  التــراث  يــوم  احتفــال  وتضمــن 
األســر المنتجــة وتميــز باألكالت الشــعبية 
واأللعاب الترفيهية والمسابقات المتنوعة 
التــي  التراثيــة  واألهازيــج  واألغانــي 
صاحبــت رمــي األطفــال للحيــة بيــه علــى 
ســاحل البســيتين، حيث قامــت محافظة 
علــى  نبتــة  ألــف  عــدد  بتوزيــع  المحــرق 
األطفــال والــزوار لتعيــد إلــى الذاكــرة هذا 

الموروث الشعبي الترفيهي.
المحافــظ  أدلــى  االحتفــال  ختــام  وفــي 
بتصريــح رفــع مــن خاللــه باســمه وباســم 
كافة أهالي المحافظة التهاني والتبريكات 
األضحــى  عيــد  بمناســبة  القيــادة  إلــى 
المبارك، مشــيرا إلى أن “محافظة المحرق 

برجالهــا ونســائها تثمــن لصاحــب الجاللــة 
الملك الدعم الالمحدود الحتفاالت أهالي 
وإحيــاء  الوطنيــة  بأعيادهــم  المحــرق 
تراثهــم األصيــل فــي فرحــة قلبيــة غامرة 
ملؤهــا الحــب والــوالء لقيادتنــا الحكيمــة، 
واالحتفاليــة  المهرجــان  هــذا  أن  مؤكــدا 
الســابقة  األعــوام  طــوال  حظيــت  التــي 
برعايــة كريمة مــن أنجال وكريمات عاهل 
البــالد، تؤكــد أهمية إحيــاء تراثنا األصيل 

والحفاظ عليه واالعتزاز به”.

وأشــار المحافــظ إلــى أن “الحيــة بيــه تعد 
نســعى  الــذي  األصيــل  تراثنــا  مــن  جــزءا 
إلــى الحفــاظ عليــه وإيصاله إلــى األجيال 
بماضيهــا  وتعتــز  تزهــو  لكــي  القادمــة 
العريــق وتراثها الممتد إلى مئات الســنين، 
إضافــة إلى كوننا نروج لســواحل المحرق 
الخالبة والسياحية، والتي ستشهد إقامة 
ممــاش  مــن  عليهــا  الســياحية  المشــاريع 
ومقــاه ومطاعــم لتكــون وجهــة الســياحة 

األولى للمواطنين والمقيمين والزوار”.

الواجــب أبنــاء وعوائــل شــهداء  مشــاركة متميــزة مــن  والمســابقات الشــعبية  بــاألكالت  وتميــز  المنتجــة  األســر  مشــاركة 

نادي الضباط يحتفل بفعالية “الحية بية” حضور جماهيري غفير لـ “الحية بية” في المحرق

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

المطوع: مساٍع متواصلة لترسيخ السالم
ـــر” ـــوم الضمي ـــان “ي ـــوزراء بإع ـــس ال ـــمو رئي ـــادرة س ـــاد مب ـــئ باعتم ـــة تهن ـــة النرويجي ـــرة الخارجي وزي

اجتمع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع وبحضور رئيس جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
للتنمية المســتدامة الشــيخ حســام بن عيسى آل خليفة، أثناء زيارتهم العاصمة النرويجية أوسلو أمس مع وزيرة الخارجية بمملكة 

النرويج ان اريكسن سوريد.

النرويجيــة  الخارجيــة  وزيــرة  ورحبــت 
الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  بزيــارة 
والوفــد المرافــق لــه، وأعربــت عــن تطلــع 
بالدها لتوثيق عالقات التعاون مع مملكة 

البحرين. 
وأثنــى الوزير المطــوع على تجربة مملكة 
النرويــج المتميــزة فــي مجــال الخدمــات 
فــي  وإســهاماتها  وجهودهــا  االجتماعيــة 
تعزيــز ثقافــة الســالم وإرســاء االســتقرار 
فــي العالم، مؤكــدا أن التجربة النرويجية 

تشكل نموذجا يستفاد منه.

وشــدد على أهمية تعزيــز التعاون الدولي 
فــي  البلديــن  بيــن  المواقــف  وتنســيق 
الدوليــة  والمنظمــات  المحافــل  مختلــف 
بمــا يدعــم مواقفهــا ويعزر مــن ثقلهما في 

المحيط العالمي.
وأشــار المطــوع إلى المســاعي المتواصلة 
أســس  لترســيخ  البحريــن  تبذلهــا  التــي 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  الســالم 
اعتمــاد  آخرهــا  كان  والتــي  المســتدامة، 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لمبــادرة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعالن 
عــام  كل  مــن  أبريــل  مــن  الخامــس  يــوم 
يومًادوليا للضمير؛ بهدف تحفيز المجتمع 
بالطــرق  النزاعــات  حــل  علــى  الدولــي 

السلمية.
ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء الدعوة 
إلى وزيرة الخارجية النرويجية للمشاركة 
فــي منتــدى البحرين الدولي الذي ســيعقد 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

لألمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأعربــت الوزيــرة النرويجية عــن ترحيبها 

وقبولهــا للدعوة، مشــيدة بمســاعي مملكة 
لتعزيــز  المتواصلــة؛  البحريــن ومبادراتهــا 
القيم اإلنســانية المشــتركة التي تدعو إلى 

التسامح والسالم.
وهنــأت البحريــن باعتمــاد األمــم المتحدة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  لمبــادرة  أخيــرا 
الدولــي  اليــوم  بإعــالن  الــوزراء  رئيــس 
للضميــر، معتبــرة أنهــا خطوة رائــدة تدعم 
جهــود المجتمــع الدولــي إلرســاء الســالم 

واالستقرار في المنطقة. 
البحريــن  لمملكــة  شــكرها  عــن  وأعربــت 
البلديــن  المتبــادل بيــن  فــي إطــار الدعــم 
فــي مختلــف المحافــل الدولية بمــا يحقق 

وزير شؤون مجلس الوزراء يجتمع مع وزيرة الخارجية النرويجية بحضور الشيخ حسام بن عيسى مصالحهما المشتركة.

أوسلو - بنا
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الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أمــرت 
محــام  بنــدب  ثانيــة  مــرة  األولــى 
لشــاب يعمــل فــي مؤسســة تجارية، 
بــاده  مــن  للمملكــة  حضــر  والــذي 
مــن  كميــة  أمتعتــه  فــي  وبحوزتــه 
األقــراص المؤثرة عقليــا، بلغ عددها 
تأجيــل  وقــررت  قرصــا،   2870
أغســطس   27 لجلســة  القضيــة 
لحيــن  وباســتمرار حبســه  الجــاري، 
تفاصيــل  المقبلة.وتتمثــل  الجلســة 
القضيــة فــي أن المتهــم - في أواخر 
العشــرينات مــن عمــره - ضبط حال 
وصولــه المطــار فــي مايــو الماضي، 
ولــدى تمريــر حقيبــة مابســه علــى 
الســينية،  باألشــعة  الكشــف  جهــاز 
لوحــظ وجود أجســام غريبــة داخل 

علبتين من الباستيك.
وأثنــاء تفتيــش حقيبتــه عثــر فيهــا 
على علبتين باســتيكيتين تحويان 
معجــون )آجــار المانجــو( ملفوفيــن 
وبشــريط الصــق  أزرق  “نايلــون”  بـــ 

شــفاف، وبفتحهما تبين احتواؤهما 
علــى 2870 قرصا طبيــا يعتقد أنهم 
مــن المؤثــرات العقليــة، بلــغ إجمالي 

وزنها 280.9 غراما.
وفي التحقيق مع الشاب اعترف بما 
نســب إليه من حيازة للعلبتين، لكنه 
أنكــر أيــة عاقة لــه بتلــك األقراص، 
إذ إنــه لــم يكــن يعلــم بمــا تحتويانه 
مــن أقــراص مؤثــرة علــى العقــل، إذ 
بــاده حضــر  إن أحــد جيرانــه فــي 
إليــه قبــل مغــادرة بــاده وحضــوره 
كيســا  ســلمه  مــن  وهــو  للبحريــن، 
يحتــوي على بعض األغــراض طالبا 
منــه توصيلهــم إلــى زوج ابنته الذي 
يعمــل فــي المملكــة، وعندمــا ســأله 
عــن محتويات الكيــس قال له جاره 
إن بــه مابــس عبــارة عــن “فانلتين” 
وأعطــاه  منــه،  فأخــذه  وســروالين، 
رقــم هاتف زوج ابنته، إال أنه عندما 
حــاول االتصال بالرقم تبين أنه غير 

مستعمل.

استبدال عقوبة شاب تسبب بعاهة ألجنبيةندب محام لوافد جلب مؤثرات عقلية
ــدات ــ ــواف ــ ــا دفـــاعـــا عـــن صــديــقــاتــه ال ــه ــع الـــشـــاب تــشــاجــر م

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة مستأنف مدان مع آخر و3 فتيات باالعتداء على فتاتين أجنبيتين بمنطقة الجفير 
إلى الحبس ســنة واحدة بعدما تصالح مع إحدى المجني عليها األولى، إذ تســبب لها بعاهة مســتديمة في الفك الســفلي تقدر بنســبة 5 %، 
كما أمرت باســتبدال عقوبة الحبس المقضي بها إلى خدمة المجتمع وبموافقته. وذكرت المحكمة أنه في مجال تقديرها للعقوبة، ولحداثة 
سن المستأنف كون أنه لم يبلغ العشرين، والتصالح مع المجني عليها وتنازلها عن حقوقها المدنية قبله، فالمحكمة أخدته بقسط من الرأفة 

وتقضي بتعديل عقوبة السجن بجعها الحبس سنة واحدة، وبشأن طلبه استبدال العقوبة المقضي بها، فالمحكمة تستجيب إلى طلبه. 

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وكانــت 
عاقبــت المتهــم األول )المســتأنف(، حضوريــا، 
بالســجن 3 ســنوات، وبتغريــم المتهميــن مــن 
الثانــي حتــى الخامســة 100 دينار لــكل منهم، 
للمحكمــة  بإحالتهــا  المدنيــة  الدعــوى  وفــي 

المدنية المختصة با مصاريف. 
بــه  أبلغــت  فيمــا  القضيــة  وقائــع  وتتحصــل 
المجنــي عليهمــا الشــابتان األجنبيتــان، اللتان 
ذكرتــا أنهما توجهتا إلحــدى الصيدليات فجرا 
في الجفير لشــراء دواء، كون إحداهما تعاني 
حينهــا مــن نوبــة بــرد، وعقــب خروجهمــا منها 
األخــرى،  ســيارة  توقــف  مــكان  إلــى  توجهتــا 
وأثناء سيرهما فوجئتا بثاث فتيات وافدات 
يتهكمن على لون بشرة المجني عليها األولى، 

مــن  لهــا  التعــرض  أســباب  لمعرفــة  فتوقفــت 
قبلهــن، إال أنهــن اعتــدوا عليهــا بالضــرب دون 

سبب وبمجرد أن اقتربت منهن.
ولفتــت المجنــي عليهــا األولى إلى أنــه وأثناء 
والمتهــم  المســتأنف  حضــر  عليهــا  اعتدائهــن 
الثانــي وعمــدا إلــى ضربهــا عــدة لكمــات علــى 
وجههــا، إلى أن ســقطت علــى األرض، وحينها 
توجهــوا ناحيــة صديقتهــا -المريضة- المجني 
عليهــا  اعتداءهــم  وواصلــوا  الثانيــة  عليهــا 
والذوا بالفــرار مــن الموقــع. وأفــادت األولــى 
بأنهــا تماســكت حتــى وصلت إلى المستشــفى 
لتلقــي العــاج، وتبيــن أن حالتهــا تســتوجب 

إجراء عملية جراحية لها في الفك السفلي.
وبإجــراء الشــرطة للتحريــات حــول الواقعــة، 

تمكنــوا مــن القبــض علــى المســتأنف والمتهــم 
الثانــي، واللذيــن قــررا أنهما وأثنــاء خروجهما 
الكافيهــات  ألحــد  الوافــدات  صديقاتهــم  مــع 
الثــاث  صديقاتهــم  شــاهدوا  الجفيــر،  فــي 
يتشــاجرن مــع المجنــي عليهمــا، وأنهما تدخا 
لفض الشــجار فقط، وال يتذكران أنهما اعتديا 
على المجني عليها بالضرب، في حين اعترف 
المســتأنف الحقــا أنــه بالفعــل صفــع المجنــي 
عليهــا األولــى علــى وجههــا بعدمــا تعرضت له 
بالسب والشتم، ونفى أن يكون قد لكمها على 

وجهها. 
جميعــا  أحالتهــم  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 10 ديسمبر 

2017، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهم األول: اعتدى على ســامة جســم 
المجنــي عليهــا األولــى وأحدث بهــا اإلصابات 
الموصوفــة بالتقرير الطبــي وأفضى االعتداء 
إلى تخلف عاهة مســتديمة لديها تقدر بنســبة 
5 % دون أن يقصــد إحداثهــا بعــد أن حدثــت 

بها قرقعة بمفصل الفك السفلي.
ثانيــا: المتهمــان األول والثانــي: اعتديــا علــى 
ســامة جســم المجني عليهما األولى والثانية 
وأحدثــا بهمــا اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر 

الطبي.
ثالثا: المتهمة الثالثة:

1 - اعتــدت على ســامة جســم المجني عليها 
األولــى ولــم يفــض االعتــداء إلــى مرضهــا أو 

عجزها عن أعمالها الشخصية.
2 - رمــت علنــا المجنــي عليهمــا بمــا يخــدش 
شــرفهما واعتبارهمــا دون أن يتضمــن إســناد 

وقائع معينة.
رابعــا: المتهمتــان الرابعــة والخامســة: اعتدتــا 
بهمــا  وأحدثتــا  الثانيــة  عليهــا  المجنــي  علــى 

اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

29 أغسطس الحكم على جماعة إرهابية
الـــعـــراقـــي اهلل”  ــزب  ــ ــ “ح مـــعـــســـكـــرات  ــي  ــ ف ــة  ــحـ ــلـ األسـ عـــلـــى  ــوا  ــ ــدرب ــ ت ــا  ــ ــرادهـ ــ أفـ

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر بقضية 9 متهمين باالنضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب والتدريب على استعمال مختلف أنواع 
األســلحة والمتفجرات في معســكرات تابعة إلى حزب هللا العراقي، إذ تدربوا على كيفية اســتعمال الهاون و”الكالشــينكوف” وPKC والقناصة و

RPG، وتم القبض على واحد منهم فقط حال عودته للبالد قادما من إيران؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة يوم 29 أغسطس الجاري.

بــأوراق  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
تلقتهــا  قــد  كانــت  أن معلومــات  إلــى  القضيــة 
إدارة المباحــث الجنائيــة مــن مصــادر ســرية، 
مفادهــا أن بعــض العناصر ســافروا إلــى العراق 
لتلقي التدريبات العسكرية على مختلف أنواع 
األســلحة والمتفجــرات؛ بهــدف القيــام بأعمــال 

إرهابية في مملكة البحرين.
وبالتحــري حــول تلــك المعلومــات تــم التوصل 
إلــى أن المتهــم الثانــي عمد إلى تجنيــد المتهم 

األول المقبــوض عليــه “28 عاما”، والذي ســافر 
إلى العراق في العام 2017 بتنســيق من الثاني 
ليتلقى تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة 

لما يسمى بكتائب حزب هللا العراقي.
كمــا تــم إدراج المتهــم األول تنظيميا تحت كل 
من الشــقيقين المتهميــن الثالث والرابع ليتلقى 
التعليمــات والتكليفــات منهمــا فــور عودته إلى 
المملكــة، وبمجرد وصوله الباد قادما من دولة 

أوروبية تم القبض عليه.

وبالتحقيــق مــع األول قــرر أنه ســافر فــي العام 
2017 إلى إيران بعد القبض على مجموعة من 
أصدقائــه، ورفــض العــودة خوفــا مــن اعتــراف 
أحدهــم عليــه؛ لــذا فقــد مكــث برفقــة المتهــم 
الثانــي الــذي عــرض عليــه فكــرة الســفر للعراق 
لتلقــي تدريبــات عســكرية فوافــق علــى ذلــك، 
وبالفعــل التقــى بــه فيهــا فــي مدينــة كربــاء، 
وهنــاك توجهــا إلــى شــقة ســكنية شــاهد فيهــا 

المتهمين الثالث والرابع.

وأضاف أنه بعد يومين من وصوله تواصل مع 
شــخص عراقي لبدء التدريبات النظرية لألمن 
الشــخصي والمعاينــة والمراقبــة وعلــى كيفيــة 
العبــوات  وتصنيــع  الهــاون  ســاح  اســتخدام 

المتفجرة.
وتابــع، كمــا أنــه باشــر التدريبــات العمليــة على 
أســلحة مثل “الكاشينكوف” وPKC والقناصة 
وRPG، كمــا صنع عبوتيــن متفجرتين من نوع 
“ســتايت ومخروطة” وقــام بتفجير إحداهما، 
إلــى  مجــددا  توجــه  التدريبــات  انتهــاء  وفــور 
إيــران، ومنهــا ســافر إلــى دولــة أوروبيــة قــرر 
العــودة منهــا إلــى المملكة، ومــا إن وصل الباد 

حتى ألقي القبض عليه.

التســعة  المتهميــن  العامــة  النيابــة  فأحالــت 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم في غضــون العام 

2017، ارتكبوا اآلتي:
وآخــرون  انضمــوا  جميعــا:  المتهمــون  أوال: 
مجهولــون إلــى جماعــة إرهابيــة بــأن انخرطوا 
أنشــطتها  معهــا  ومارســوا  عناصرهــا  ضمــن 
اإلرهابيــة وفــق المخطــط المحــدد لهــم، وقــد 
تولــى المتهــم الثانــي تجنيــد عناصــر الجماعة، 
إطــار  فــي  األول، وذلــك  المتهــم  مــن ضمنهــم 
تحقيــق أغراضهــا مــع علمهــم بتلــك األغــراض 

اإلرهابية.
ثانيا: المتهم األول:

-1 تدرب على اســتعمال األســلحة والمفرقعات 

في جمهورية العراق بمعسكر كتائب حزب هللا 
العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

-2 حــاز وأحــرز صــور ومقاطــع إباحيــة بداخل 
هاتفه النقال والقرص الصلب.

ثالثــا: المتهم الثاني: اشــترك بطــرق التحريض 
واالتفــاق والمســاعدة مــع المتهــم األول علــى 
تدريبــه علــى اســتعمال األســلحة والمفرقعــات 
في العراق، بمعسكر كتائب حزب هللا العراقي، 
بقصــد ارتــكاب جرائــم إرهابية، بــأن خلق لديه 
فكرة الســفر وســاعده بأن تكفل بتوفير تذكرة 
الســفر وســكنه وتنقاتــه والوصول إلــى أماكن 

التدريب.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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كوادر الحمالت: تخطيط.. تنافس.. و “ربع تعاونوا”..
تنفرد حمالت الحج البحرينية دون سائر الحمالت الخليجية والعربية اإلسالمية، بميزة التعاون 
الرائــع بيــن المســؤولين واإلداريين والكــوادر العاملة، ويظهر هذا التعاون فــي أوجه في الفترة 
التــي تســبق يــوم عرفــة، وهو التاســع مــن ذي الحجة، حيــث يتواصل العمــل ليال ونهــارا لتجهيز 
مخيمات “الموقف”، وال يتوقف التواصل بين إداريي الحمالت من باب “ربع تعاونوا”؛ لالستعانة 

ببعضهم البعض في استكمال العمل.

رسومات ومرافق

وحال اســتالم مســاحات المخيمات المخصصة 
لــكل حملــة، وهــذا ما جــرى قبل أســبوع مضى، 
تبــدأ فــرق العمــل فــي لجــان المخيمــات بتمهيد 
كــدورات  والمرافــق  الخيــام  وتشــييد  األرض 
الطعــام  إعــداد  وأماكــن  والمخــزن  الميــاه 
ولــكل حملــة  بالخيــام،  المحيطــة  والمســاحات 
خطــة عملهــا ورســوماتها الهندســية ومســتوى 
الحمــالت،  بيــن  التنافــس  تبــرز  التــي  خيامهــا 
الكبيــرة والصغيــرة منهــا، لتوفيــر أقصــى راحة 
فــي هذا اليوم العظيم للحجيــج، ويقول إداري 
حملــة “التزكيــة” عيســى إبراهيــم لـــ “البــالد” إنه 

عــادًة مــا تكــون الكــوادر جاهــزة فــي كل عــام 
لتجهيز المخيمــات في عرفات ومنى ومزدلفة، 
ولهــا خبرتهــا الطويلــة فــي هــذا األمــر، ناهيــك 
بالتعــاون  يتميــزون  البحرينييــن  كل  أن  عــن 
والتعاضــد ومد يد المســاعدة حتى لو احتجت 
مخيــم  عنــدك  فتجدهــا  التجهيــزات،  ألبســط 

“جيرانك”.

حركة مكوكية 

حركــة  المخيمــات  تجهيــز  عمليــات  وتشــهد 
مكوكيــة لفــرق العمل بيــن مكــة المكرمة وجبل 
عرفــات ذهاًبــا وإياًبا الســتكمال المرافــق كافة، 
األمــر  توكيــل  الحمــالت  بعــض  تفضــل  فيمــا 

إلــى متعهــد ليقــوم بكامــل العمــل، وفــي الوقت 
ذاتــه، تتواصــل زيــارات مســؤولي بعثــة الحــج 
علــى  االطمئنــان  بهــدف  للمشــاعر؛  البحرينيــة 
األميــن  زار  وقــد  معوقــات،  دون  العمــل  ســير 
قســم  رئيــس  البحرينيــة،  الحــج  لبعثــة  العــام 
شــؤون الحــج والعمرة بوزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقــاف خالــد المالــود فــي األيــام 
فــي عرفــة  البحريــن  الماضيــة موقــع حمــالت 
والتقــى المســؤولين عــن الحمــالت وتابع معهم 

سير العمل.

الجميع يتفانى

ويعبــر صاحــب حملة القصاص “عيســى عبدهللا 
القصــاص” عبر “البالد” عن االمتنان للمســؤولين 
ســواء فــي البعثــة أو فــي الحمــالت البحرينيــة 
جميعهــا علــى تفانيهــم فــي العمــل؛ مــن أجل أن 
تتميــز البحريــن فــي خدماتها للحجيج، ويشــير 
إلــى أن حملتــه اســتلمت مواقــع مخيماتــه فــي 
وقت مبكر، وحال استالمها نشطت الحركة في 
نقــل المســتلزمات واالحتياجات من مفروشــات 

الشــقيقة  الحمــالت  مــع  والتواصــل  وأجهــزة، 
لمساعدة بعضنا البعض.

ويــوم عرفــة له مكانته العظيمة فــي هذا الركن، 
وقــد اختلــف العلمــاء فــي ســبب تســمية جبــل 
عرفــات بهــذا االســم، حيــث وردت عّدة أســباب 
لتسميته، ومنها أن نبينا آدم وأمنا حواء عليهما 
السالم، حينما أنزلهما هللا من الجنة إلى األرض، 
أنزلهمــا في مكانيــن مختلفين، فكان موقع جبل 
عرفات هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا على 
بعضهمــا فيــه، كمــا ورد أن جبريــل كان يطــوف 

بنبينــا إبراهيــم عليــه الســالم ويعلمــه المناســك 
والمشــاهد، وكان يطــوف بــه في الجبــل، ويردد 
لــه قولــه : “أعرفــت، أعرفــت”، وكان يــرد عليــه 
بقولــه “عرفت، عرفت”، والوقوف بجبل عرفات 
هــو المشــعر األقصــى مــن مشــاعر الحــج، وهــو 
المشــعر الوحيــد الــذي يقع خارج حــدود الحرم، 
حيــث يقــف الحجاج عليه بعد صــالة الظهر في 
التاســع مــن ذي الحجــة، وقيــل ســمي بذلك ألن 
الناس يعترفون فيه بذنوبهم، ويطلبون من هللا 

أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم.

سعيد محمد

10 أغسطس 2019 السبت
9 ذو الحجة 1440
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يقــدم النائــب محمــد بوحمــود عبر صحيفــة البالد رســالة يومية عن موســم الحج، 
وتتضمن هذه الرسالة مجموعة مالحظات أو اقتراحات، وفيما يأتي رسالة اليوم:

يتوجه ضيوف الرحمن اليوم إلى  «
مشعر عرفات للوقوف به. لقد اكتمل 

وصول حجاج بيت الله الحرام وسط 
استعدادات مكثفة ومميزة من الدولة 

السعودية. ويرافق ضيوف الرحمن آالف 
من العيون األمنية الساهرة لمتابعة 

مسار الحجاج. تحية لحكومة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده 

األمين - حفظهما الله - على ما يقومون 
به من أجل إنجاح الموسم ككل عام.

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية  «
خدمة إلكترونية تتمثل بإعالن مسار 

إلكتروني لحجاج الداخل، ويتمثل 
الرابط في استعراض البرامج والباقات 
متضمنة مبلغا محددا ألداء الحج عبر 

190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل، 
والفئة األولى من الباقات باسم “برنامج 

الضيافة” وتتراوح كلفته من 683 إلى 
1551 دينارا، والفئة الثانية “البرنامج 

االقتصادي” وتتراوح كلفته من 382 
إلى 545 دينارا، والفئة الثالثة باسم 

“البرنامج االقتصادي 2” وكلفته ثابتة 
ولمن يرغبون بالمبيت خارج مشعر 

منى بعمائر سكنية معتمدة لدى الوزارة 
وبتسهيالت لقطار المشاعر وبسعر 

محدد في أيام التشريق فقط والكلفة 
363 دينارا. واقتراحي للبعثة االستفادة 

من التجربة السعودية بهذا المجال من 
أجل ضبط أسعار حمالت الحج بالبحرين.

من الواجب على الجميع اإلشادة بالدعم  «
الكبير من لدن حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وبمتابعة مستمرة من 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، لمختلف الجهات 

الرسمية والخاصة واألهلية من أجل 

إنجاح موسم الحج. وأنوه بالتعاون 
الملموس من قبل رئيس اللجنة العليا 

لشؤون الحج والعمرة وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 

خالد بن علي آل خليفة الذي يتقبل 
المالحظات بصدر رحب من أجل تطوير 

العمل.

تضطلع اللجنة األمنية المرافقة  «

ببعثة الحج بجهود كبيرة، وبخاصة 
مع قرب مرحلة التفويج. وأشير إلى 

تميز اإلجراءات التنظيمية للمطوف 
إيهاب يحيى عبدالرحمن بدر )مؤسسة 

مطوفي حجاج جنوب آسيا( بمشعر 
عرفات.

تقوم البعثة بتفقد كافة الحمالت  «
بمشعر عرفات لالطمئنان على حجاج 

البحرين. وكلما زاد حجم التواصل بين 
البعثة والحمالت والحجاج، فإن أكثر 

المالحظات والشكاوى السنوية المتكررة 
سيكون مصيرها الزوال واالنتهاء.

تجربة سعودية رائدة لضبط أسعار حمالت الحج بالبحرين
محمد بوحمود

جهود كبيرة للجنة 
األمنية وإجراءات 
مميزة للمطوف

الحـــــج عرفـــة
ـــم ـــوي كري ـــر نب ـــكينة أم ـــزام الس ـــرام: الت ـــجد الح ـــب المس ـــام وخطي إم

اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى. 
النقــل علــى مــدار  وتواصلــت عمليــات 
يــوم أمــس؛ اســتعدادا لعمليــة التصعيد 
وعمليــات النقــل للتصعيــد إلــى مشــعر 
عرفات التي تبدأ مع فجر اليوم السبت.

إلى ذلك، ووســط منظومة متكاملة من 
الخدمات وفي أجواء روحانية خاشعة 
الجمعــة  صــالة  المصليــن  جمــوع  أدى 
فــي المســجد الحرام، حيث شــهد أمس 
إقبــال وتوافــد المصليــن منذ الســاعات 

ســاحاته  بهــم  امتــأت  حيــث  األولــى، 
وأروقته وأدواره.

وأوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد 
الحــرام الشــيخ الدكتور ســعود الشــريم 
فــي  وجــل  عــز  هللا  بتقــوى  المســلمين 
الســر والعلــن، ابتغاًء لمرضاته ســبحانه 

وتعالى.
التــزام  أن  الجمعــة  خطبــة  فــي  وقــال 
الســكينة أمــر نبــوي كريــم، يــدل علــى 

خلق كريم.

محرر الشؤون المحلية

تعد كسوة الكعبة 
المشرفة من أهم مظاهر 

التبجيل والتشريف 
لبيت الله الحرام، وهي 

كساء من الحرير األسود 
المنقوش عليه آيات من 

القرآن من ماء الذهب، 
تكسى به الكعبة، ويتم 
تغييرها مرة في السنة 

صبيحة يوم عرفة.

الرميحي: السعودية توفر مرافق متطورة لخدمة الحجاج

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعالم رئيس مجلس أمنــاء معهد البحرين للتنمية السياســية علي 
الرميحي بالجهود المثالية التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود فــي رعايــة حجاج بيــت هللا الحرام، 
وُحسن ضيافتهم، وتسهيل أداء مناسكهم الدينية في أجواء روحانية تسودها الراحة 

واألمان والطمأنينة.
وأعــرب الرميحــي فــي تصريحات لجريدة )الشــرق األوســط( اللندنية عن شــكر وتقدير 
مملكة البحرين والعالم اإلســالمي أجمع لما تقدمه األجهزة الســعودية بجميع قطاعاتها 
األمنيــة والعســكرية واالجتماعيــة مــن خدمــات جليلــة لتأمين الحجيــج والحرص على 
راحتهــم وســالمتهم منــذ وصولهــم إلــى األراضــي المباركة، وتيســير تنقلهــم وإقامتهم، 

وتهيئــة كافــة المتطلبــات واالحتياجــات التــي تعينهــم على أداء شــعائرهم بكل ســهولة 
وأمان، مشيًدا بالتطورات النوعية الالفتة في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف 
والمشــاعر المقدســة، ومرافــق البنيــة التحتيــة مــن طــرق وجســور وأنفــاق ومواصالت، 

وتطوير خدمات الرعاية الصحية والعالجية.
وأضــاف أن هــذه الجهــود العظيمة أكســبت المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة مكانًة 
مرموقًة في قلوبنا جميًعا، ليس فقط لكونها مهد اإلســالم وقبلة المســلمين كافة، وإنما 
تقديًرا واعتزاًزا لما توفره الحكومة السعودية من مرافق متطورة وتجهيزات متكاملة 
ومتميــزة ومتجــددة ســنوًيا فــي خدمــة الحرميــن الشــريفين وحجاج بيــت هللا الحرام 
والمعتمريــن والــزوار، وتيســر أداء مناســكهم بهدوء وســكينة في أشــرف البقاع، وعدم 

السماح برفع أي شعارات سياسية أو طائفية أو حزبية من شأنها تعكير الصفو العام.

مدينة عيسى - وزارة شؤون اإلعالم

حضانات 
وروضات 
موسمية

بــدأت الحضانــات والروضــات الموســمية فــي مكــة المكرمــة باســتقبال 
أطفال حجاج بيت هللا.

8
حضانات وروضات 

موسمية

إعداد برنامج 
تربوي وصحي

تنمية مهارات األطفال اللغوية والحياتية 

إشراف حاضنات مدربات

177
طفال من حجاج 

الداخل

16
طفال من مختلف الجنسيات 
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صــدر حديثــًا عــن مؤسســة شــمس 
للنشــر واإلعــام فــي القاهــرة كتاب 
الخليــج  فــي  الشــعبية  “األهازيــج 
والجزيرة العربية” للباحث والشاعر 

اإلماراتي عبد الحكيم الزبيدي.
يقــع الكتــاب فــي 140 صفحــة مــن 
القطــع المتوســط، ويتناول بالشــرح 
والتفصيــل فــن األهازيــج الشــعبية 
والجزيــرة  الخليــج  منطقــة  فــي 
العربيــة. ويبيــن الزبيــدي أن العــرب 
والجزيــرة  الخليــج  منطقــة  فــي 
مثلهــم  األهازيــج،  عرفــوا  العربيــة 

مثل بقية شــعوب األرض، وتنوعت 
لديهــم لتعكــس الحــاالت اإلنســانية 
بتنوعاتهــا وتقلباتهــا كافــة، ومن ثم 

جرى توارثها جياً بعد جيل.
إلــى تمهيــد  الكتــاب  المؤلــف  ــم  قسَّ
وفصليــن وخاتمــة. التمهيد يتضمن 
ويبيــن  األهازيــج،  مصطلــح  شــرح 
لتاريــخ  ويعــرض  اللغــوي،  أصلــه 
العربــي  التــراث  فــي  األهزوجــة 
ومســمياتها المختلفــة، مــع التمثيــل 
التــي  الشــعرية  األشــكال  لمختلــف 

عرفها العرب.

األهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية

ينطلق كتاب “نشــأة اللوحة في الوطن 
العربــي” للناقد التونســي الدكتــور نزار 
عربيــا  اللوحــة  أهميــة  مــن  شــقرون، 
ومكانتهــا بيــن الفنــون األدبيــة، ويقــع 
القطــع  193 صفحــة مــن  الكتــاب فــي 

المتوسط.
الكتــاب جــاء مــرآة لما تطرحــه اللوحة 
المسندية في الوطن العربي من أسئلة 
عديــدة، ال ترتبــط بالســياق التاريخــي 

فقط، وإنما باإلشــكاليات التي رافقتها، 
مــا دفــع المؤلــف إلــى البحث في نشــأة 
اللوحــة، وما التبس بها من إشــكاليات، 
منها مــا يتصل بتلقي التصوير الغربي، 
وبنســق تأسيســه ولزومياتــه فــي تربة 
عربيــة اعتــادت على غيــره من صنوف 
الفــن. ويقــف الكتــاب عنــد جملــة مــن 
االصطاحات التي تبدو للوهلة األولى 

في سياق التداول.

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
التابعة لوزارة الثقافة، كتاب “اكتشــاف 
الممثل” للدكتور مدحت الكاشف أستاذ 
التمثيــل واإلخــراج. ويقــول الكاشــف، 
فــي مقدمــة كتابــه: من خــال تجربتي 
فــي تدريــس التمثيــل بالمعهــد العالــي 
للفنــون المســرحية وتدريب الهواة في 
ورش واســتديوهات متعــددة، وجدت 
لممارســة  المتدربيــن  ِقبــل  مــن  شــغفا 

التدريبــات بمنتهــى الطاقــة والحيويــة 
والتلقائيــة، مــا يعنــي أن التدريــب فــي 
حــد ذاتــه، يمثــل متعــة للممثــل ال تقــل 
عــن متعــة األداء أمــام المتفرجين، كما 
يشــكل من جانب آخر متعة االكتشــاف 
للمدرب والممثل على حد سواء” ويرى 
المؤلــف أن “التدريب هــو الباب الملكي 
نحــو االكتشــاف، اكتشــاف الممثــل، لما 

هو بداخله من مهارات.

احتفت قاعة “كاب” في الكويت بكتاب 
الناقــد والكاتــب فهــد الهنــدال “ضفــاف 
الكبيــر  الكاتــب  الراحــل  عــن  أخــرى” 
إســماعيل فهد إسماعيل، وجاء إطاق 
الكتــاب في ندوة تضمنت حوارات عن 
الكتــاب الــذي اســتعرض بعــض أعمــال 
وأفــكار الراحــل، وادار النــدوة الروائــي 

إبراهيم فرغلي.
فــي البدايــة قــال فرغلي: ان إســماعيل 

فهد إســماعيل الزالت ظاله تحيط بنا، 
والنــدوة فرصــة لتذكــر ســيرته الطيبة، 
وأيضا اســتدعاء وإعادة قــراءة أعماله 
كبيــرا  روائيــا  مشــروعا  أسســت  التــي 
ومهما في خارطة األدب العربي. وأشار 
الــى أن كتــاب” ضفــاف أخــرى” يحــوي 
أعمالــه،  ســمات  إلبــرز  مكثفــة  خارطــة 
ويشــتمل على مجموعة مــن الحوارات 

التي أجراها فهد الهندال معه.

نشأة اللوحة

اكتشاف الممثل

نشاط كاب الثقافي

فــي  المصريــة  الثقافــة  وزارة  نجحــت 
االستحواذ على مجموعة من المطبوعات 
والمخطوطــات النــادرة، التــي كانت ضمن 
حســن  الراحــل  الفنــان  مكتبــة  مقتنيــات 
اســتمرت  مفاوضــات  بعــد  وذلــك  كامــي، 
ســتة أشــهر مــع المالــك الجديــد، مــن أجل 

االتفاق على القيمة النقدية.
الدايــم،  عبــد  إينــاس  الدكتــورة  وقالــت 
إن مصــر تمتلــك موروثــًا حضاريــًا ثريــًا، 
باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مؤكدة 
أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة ومتواصلة 
الثــروات  وحمايــة  األمــة  ذاكــرة  لصــون 
الوطــن،  هويــة  مــن  جــزءًا  تشــكل  التــي 
مشــيرة إلــى أن المقتنيات التــي تم ضّمها 
التــراث القومــي المصــري،  إلــى ســجات 
نمــاذج تعكس مراحل زمنية من المســيرة 
الفكريــة لإلنســانية، مشــيرة إلى اســتمرار 
الخطــوات الجــادة لحفظ نفائــس المعرفة 
التي تمثل الروابط بين الماضي والحاضر 

والمستقبل.

الكتــب  دار  رئيــس  عزمــي،  هشــام  وأكــد 
الثقافــة  وزيــرة  أن  القوميــة،  والوثائــق 
لمعاينــة  لجنــة  بتشــكيل  قــرارًا  أصــدرت 
القاهــرة،  بوســط  المستشــرق،  مكتبــة 
المملوكة للفنان حسن كامي، فور اإلعان 

عن وفاته.

وتــرأس اللجنــة رئيــس مجلــس إدارة دار 
الكتب والوثائق القومية، باعتبارها الجهة 
المختصــة، دون غيرهــا، بتطبيــق أحــكام 
قانــون حمايــة المخطوطــات رقم 8 لســنة 
2009، بغيــة الحفــاظ علــى تــراث وتاريخ 

مصر.

ً نــــــــادرا ــاً  ــ ــوط ــ ــط ــ ــخ ــ وم عــــمــــاً   86 ــل  ــمـ ــشـ تـ

“الثقافة المصرية” تقتني مكتبة كامي

عندمــا نتحــدث عــن أرض الحضــارات فإن 
التاريــخ  هــو  الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  أول 
عنــد  نلمســه  مــا  وهــذا  والشــعر،  واالدب 
زيارة ســوق عكاظ، حيــث تبدأ الرحلة منذ 
الدخول عبر البوابة الرئيسية، المطلة على 
ســاحة الفرســان التــي يتــم تقديمهــا هــذا 
العام بحلة جديدة كليًا، شملت إنشاء قرية 
والمطاعــم  بالخدمــات  مجهــزة  متكاملــة 
ومناطــق  للخيــل  ومضمــار  والمقاهــي، 
لتدريب الفرسان، والمتاحة لتدريب الزوار 
والزائــرات بمختلف األعمــار، باإلضافة إلى 
الســعوديات  والفارســات  الخيــل  عــروض 

والمسابقات الشعرية واأللعاب النارية.
ومن ســاحة الفرســان إلى ســاحة الشــعراء 
بفصاحتهــم وحواراتهــم الممتعــة، وفتيــان 
وهــم  الشــهيرة  صخرتهــم  علــى  عــكاظ 
يرقبون بحماس دخول الزوار، وعبر جادة 
عــكاظ يتــم مشــاهدة القوافــل والمبارزات 
والمســرحيات الشــعرية التــي تقــدم ثاثــة 
فنــي  قالــب  فــي  وشــيقة  ممتعــة  صــور 

وترفيهــي وتعليمي في ذات الوقت، ومنها 
إلــى الســفر نحــو أغلــب الــدول العربية في 
ثقافتهــم  علــى  واالطــاع  العــرب”  “حــي 
وحضاراتهــم وأســواقهم وعروضهم الحية 

وأبرز المنتجات والمقاهي والمطاعم
ويجســد الســوق التراثــي، المتعة الحســية 
والبصريــة فــي تعايــش جميل مــع الماضي 

اجمــل  اقتنــاء  عبــر  والحاضــر  بعراقتــه 
والمصنوعــات  الفخــار  مــن  المنتوجــات، 
الزجاجيــة والملبوســات التراثية، مع متعة 
تعبــر  وهــي  والخيــول  الجمــال  مشــاهدة 
األســواق القديمة في تصوير حي ألسواق 
الحقبــة الزمنيــة لما قبل بعثــة النبي وفترة 

صدر اإلسام.

ــات الـــســـعـــوديـــات ــ ــارس ــ ــف ــ عــــــروض الـــخـــيـــل وال

رحلة إلى التراث في أجنحة سوق عكاظ

األديب الحق هو الذي 
يجعلك تدرك عمقًا جديدًا، 
كلما أعدت قراءة الكتاب.

توفيق الحكيم

آخــــــر إصــــــــــــدارات مـــــشـــــروع نـــقـــل الـــمـــعـــارف

الفكر في الصين اليوم.. زاوية اإلعجاب أو الذّم

األخيــرة  الثاثــة  القــرون  “خــال 
التي شــهدت تكّون الحداثة الغربية 
الصيــن  عــن  تكونــت  وســيطرتها، 
صاحبــِة  صيــٍن  صــورة  وترّســخت 
لمــوروث  خاضعــٍة  رمزيــة،  كتابــة 
اســتبدادي، معزولــٍة عــن ســائر بقاع 
العالــم، طــوال قرون، وهو ما يفســر 
والسياســي  الفلســفي  جمودهــا 
فــي  الغــرب  جــاء  الــذي  والعلمــي 
منــه.  إليقاظهــا  المناســب  الوقــت 
انظْر إلى كل هذه الّترهات، وســوف 
مختلفــة  بصيــغ  بالتأكيــد،  تجدهــا، 
وعلى مســتويات متفاوتــة التنميق، 
فــي عــدد ال بــأس بــه مــن المؤلفــات 
الرائجــة وعلينــا أن نضيــف أن هــذه 
المؤلفــات لــم ُتعدم، فــي المقابل، أن 
طريقــة  فــي  كبيــًرا  تأثيــًرا  تمــارس 
إلــى  بهــا  تنظــر  الصينيــة  النخــب 
ثقافتهــا الخاصــة، ســواء فــي انتقاد 
الذات أو، خاًفا لذلك كما هو الحال 
منــذ فتــرة وجيــزة، فــي مــدح هــذه 
الــذات مدحــا معــّززا بشــعور قومــي 

متزايد الّنخوة”.
“هناك مجموعة أفكار مسبقة تعّلقت 
بالصيــن وال تــزال ســائدة حتــى في 

بدايــة ألفيتنــا الثالثــة، وعلينــا أن 
ســائدة  كونهــا  عــن  نفصــح 
نخبنــا  بيــن  بالخصــوص 
الملقبــة ب”المســتنيرة”، وهي 
أفــكار يعود أغلبها، في واقع 
األنــوار  أوروبــا  إلــى  األمــر، 
ُولــدت  األفــكار  هــذه  وألن 
وترعــرت، تحديًدا، في بيئة 
منتقــاة، فإنهــا ترّكز، قبل كل 
شــيء، علــى طريقــة تفكيــر 
الطريقــة  وهــي  الصينييــن، 
التي تختلف، بالضرورة، عن 
اختاًفــا  الغربيــة  الطريقــة 
ــا، مهمــا كانــت النظرة  جذريًّ
زاويــة  مــن  ســواٌء  إليهــا، 

اإلعجاب أو الذّم”.
الّصيــن  فــي  “الفكــُر  كتــاب 
اليــوم” هــو االصــدار الواحد 
نقــل  لمشــروع  والثاثــون 
لهيئــة  التابــع  المعــارف 

البحريــن للثقافــة واآلثــار. وقــد كان 
الكتــب  الكتــاب  هــذا  قبــل  أصــدر 

المترجمة التالية:
“تفّكــر: مدخــل أّخــاذ إلــى الفلســفة” 
لســايمن باكبرن- “لغــات الفردوس” 
للمــؤرخ موريس أولندر- “هل اعتقد 
فــي  بحــث  بأســاطيرهم:  اإلغريــق 
الخيــال المكــّون” للكاتب بول فاين- 

وعاًجــا  علًمــا  النفســي:  “التحليــل 
النفســي  التحليــل  لعالــم  وقضّيــة” 
مصطفــى صفــوان- “الزمــن أطــااًل” 
لعالــم األنثروبولوجيــا مارك أوجيه- 
للمــؤرخ  اإلغريقــي”  الفكــر  “أصــول 
“األبجديــات  فرنــان-  بييــر  جــان 
الثاث: اللغة والعدد والرمز” للباحثة 
كاريــس هيرنشــميت- “نهاية العالم 
االجتمــاع  لعالــم  نعرفــه”  كمــا 
“قصــة  فالرشــتاين-  إيمانويــل 
الفن: مدخل استثنائي لتاريخ 
غومبرتــش-  إلرنســت  الفــن” 
المــكان  بيكاســو:  “أينشــتاين 
والزمــان والجمــال الذي ينشــر 
الفوضى” آلرثر ميلر- “محتوى 
الســردي  الخطــاب  الشــكل. 
لهايــدن  التاريخــي”  والتمثيــل 
وايت- “منطق الكتابة وتنظيم 
المجتمع” لجاك غودي- “تاريخ 
اجتماعــي لوســائط التواصــل” 
آلســا بريغز وبيتر ُبْرك- “الباب: 
لباســكال  إثنولوجّيــة”  مقاربــة 
مدخــل  “الاّأمكنــة،  ديبــي- 
الحداثــة  أنثروبولوجيــا  إلــى 
المفرطة” لمارك أوجيه- “عالمنا 
 : ضــي ا فتر ال ا
هــو؟  مــا 

ومــا عاقتــه بالواقــع” لبييــر ليفــي، 
تاريــخ  فــي  التفكيــر  يجــب  “هــل 
العالــم بطريقــة أخــرى” لكريســتيان 
تقطيــع  حّقــا  يجــب  “هــل  غراتالــو- 
لوغــوف-  لجــاك  شــرائح”  التاريــخ 
بروزاتيــن-  لماْنليــو  األلــوان”  “قصــة 
“قصــة الخطوط” لماْنليــو بروزاتين- 
االتصــال والميديــا”  “سوســيولوجيا 
إلريــك ميغــري- “المســتقبل مقدمــة 
غيدلــي-  م.  لجينيفــر  وجيــزة” 
“الحــب مقدمــة وجيــزة” لرونالد دي 
التواصــل،  “أنثروبولوجيــا  ســوزا- 
البحــث”  ميــدان  إلــى  النظريــة  مــن 
إليــف وينكين- “الكينونة والشاشــة. 
اإلدراك”  الرقمــي  ــر  يغيَّ كيــف 
الموَلــع  “الهنــدي  فيــال-  لســتيفان 
بالِحجــاج- كتابــات عن تاريــخ الهند 
وثقافتهــا وهوّيتهــا” آلمارتيــا ســْن- 
-مقاربــات  الّديــن  “سوســيولوجيا 
كاســيكّية” لدانيــال هيرفيــو ليجيه 
بــول ويــام- سوســيولوجيا  وجــان 
إلروان  منشــقة”  الدين-مقاربــات 
تحليــل  ُلــوِوي-  ومايــكل  ديانتايــل 
الِخطــاب: النظرّيــة والمنهج لماريان 
يورغنســن ولويز فيليبــس –الّتاريخ 
عنــد نهاية التاريخ العالمّي ومقاالت 

أخرى لرناجيت ُغها.
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شــهر فــي  دينــار  مليــون   6.2 تجــاوزت  أموالهــا  رؤوس 

تطلب تغيير أنشطتها في يوليو

تقدمت 136 شركة متنوعة األنشطة وتعمل بالسوق المحلية بطلبات إلى مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من 
أجل تغيير الشــكل القانوني لها، بتحويل أنشــطتها أو أنشــطة فروع تابعة إليها إلى مؤسســات قائمة بذاتها أو تابعة لمؤسســات أخرى، ونقل ملكية 

مؤسسة إلى أخرى بإجمالي رؤوس أموال بلغت 6.2 مليون دينار، في يوليو الماضي.

ووفًقــا لبيانــات رســمية، فــإن أبــرز 
بطلــب  تقدمــت  التــي  الشــركات 
مــن  القانونــي  شــكلها  لتحويــل 
ذات  شــركة  إلــى  فرديــة  مؤسســة 
شــركة  هــي  محــدودة،  مســؤولية 
“نــاز لمقاوالت البناء” برأســمال 2.5 
مليــون دينــار، لتكــون مملوكــة لــكل 
من مدثر إقبال محمد إقبال بركات 

علي محمد، وشاهد محمود.
البنــاء”  لمقــاوالت  “نــاز  وكانــت 
 ،2009 أبريــل   22 فــي  تأسســت 
تشــييد  مجــال  فــي  وتعمــل 
مدثــر  إلــى  ومملوكــة  المبانــي، 
إقبــال محمد إقبال بــركات محمد، 

بحســب البيانــات المنشــورة علــى 
لمركــز  التابــع  “ســجالت”  موقــع 

المستثمرين.
أن  الرســمية  البيانــات  وأظهــرت 
تقدمــت  التــي  الشــركات  أنشــطة 
القانونــي  شــكلها  لتغييــر  بطلبــات 
مؤسســة   36 كالتالــي:  توزعــت، 
مصنفــة “فرديــة” تقدمــت لتحويــل 
نشــاطها إلى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة بمــا نســبته 26.5 % مــن 
تقدمــت  التــي  الشــركات  إجمالــي 
المســتثمرين،  مركــز  إلــى  بطلبــات 
شــركة  مصنفــة  مؤسســة  و22 
شــركة  لتصبــح  الواحــد  الشــخص 

ذات مســؤولية محدودة بما نســبته 
فرديــة  مؤسســة  و12    ،%  16.2
طلبــت تحويــل فــرع تابع لــكل منها 
إلى شــركة ذات مسؤولية محدودة 
بمــا نســبته 8.8 %، و10 مؤسســات 
الشــخص  شــركة  لتصبــح  فرديــة 
كمــا   ،%  7.4 نســبته  بمــا  الواحــد 
تقدمت 7 مؤسســات مصنفة شركة 
الشخص الواحد لتصبح شركة ذات 
مســؤولية محــدودة بما نســبته 5.1 
شــركة  مصنفــة  مؤسســات  و5   ،%
لتصبــح  محــدودة  مســؤولية  ذات 
شــركة تضامــن بمــا نســبته 3.7 %، 
وكذلك طلبت 44 مؤسســة متنوعة 

األنشــطة بمــا نســبته 32.4 % مــن 
إجمالي الطلبات المقدمة.

وأبــرز الشــركات التــي أعلنــت عــن 
رؤوس أموالهــا الجديدة، هي: بيت 
مليــون  برأســمال  العقــاري  اإلنمــاء 
دينــار، أرجــون للعقــارات برأســمال 
مؤسســات   4 دينــار،  ألــف   320
رأســمال كل منهــا 250 ألــف دينــار 
)لوتــس للتطويــر العقــاري، كــي كــي 
تي بحرين، ناس للجرافة، العاصمة 
ســاس  “جلــف  المواشــي(،  لتجــارة 
و4  دينــار،  ألــف   150 بـــ  كونســلت” 
مؤسســات برأسمال 100 ألف دينار 

لكل منها.

انخفاض أسهم أوروبا بفعل 
اضطرابات بإيطاليا

أمــس  األوروبيــة  األســهم  انخفضــت 
لتتجــه صــوب تكبد خســائر لألســبوع 
الثانــي على التوالي، فــي الوقت الذي 
اســتقرار  بشــأن  القلــق  فيــه  تســببت 
اضطــراب  فــي  اإليطاليــة  الحكومــة 
المستثمرين واستمرت فيه المخاوف 
بشــأن التوترات التجاريــة بين الصين 

والواليات المتحدة.
ونــزل المؤشــر ميــب ببورصــة ميالنــو 
اإليطاليــة  البنــوك  تلقــي  مــع   %  1.6
الصدمــة األكبــر بعــد أن ســحب ماتيو 
ســالفيني زعيم حــزب الرابطة الحاكم 
الحاكــم  الحكومــي  لالئتــالف  دعمــه 

للبالد الخميس.

لندن - رويترز

لندن - رويترز

المهــم  المســتوى  فــوق  الذهــب  ارتفــع 
البالــغ 1500 دوالر أمــس الجمعة، متجها 
صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 
الــذي يشــهد  الوقــت  2016، فــي  أبريــل 
فيــه المعــدن األصفــر إقبــاال جديــدا على 
الشــراء باعتباره من أصول المالذ اآلمن 
بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين 
بشــأن  ومخــاوف  المتحــدة  والواليــات 

تباطؤ االقتصاد العالمي.
بتوقيــت   06:01 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، ارتفــع الذهب فــي المعامالت 
دوالر   1507.22 إلــى   %  0.5 الفوريــة 
لألوقية )األونصة(. وفي وقت سابق من 

األسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب 
مســتوى 1500 دوالر للمــرة األولــى منــذ 

أبريل نيسان 2013.
منــذ   %  4.6 الثميــن  المعــدن  وارتفــع 
بدايــة األســبوع الجــاري ويتجــه صــوب 
تحقيــق أفضــل أداء أســبوعي فــي أكثــر 
مــن 3 ســنوات. وزاد الذهــب فــي العقود 
 1519 إلــى   %  0.6 اآلجلــة  األميركيــة 

دوالرا لألوقية. 
وارتفــع الذهــب مــا يزيــد عــن 17 بالمئــة 
منذ بداية العام، وصعد ما يزيد عن 100 
دوالر علــى مدى األســبوع الفائت، بدعم 

من التوترات التجارية وتحول بنوك.

الذهب ألفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

10 أغسطس 2019 السبت
9 ذو الحجة 1440

تــداول أسهــم بقيمــة 21 مليــون دينــار بالبـورصــة
الــــمــــاضــــي األســـــــــبـــــــــوع  فـــــــي  شـــــــركـــــــات   8 أســــــهــــــم  ارتـــــــــفـــــــــاع 

بلغــت كميــة األســهم المتداولــة فــي “بورصــة البحريــن” فــي هــذا األســبوع 21 مليــون 
و167 ألفــا و969 ســهما بقيمــة إجماليــة قدرها 4 ماليين و820 ألفــا و301 دينار، نفذها 

الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 415 صفقة.

األســبوع  هــذا  فــي  المســتثمرون  تــداول 
أســهم 22 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 8 
شــركات، في حين انخفضت أســعار أســهم 
الشــركات  باقــي  واحتفظــت  شــركات،   8
بيانــات  بحســب  الســابق،  أقفالهــا  بأســعار 

البورصة.
متراجعــًا  العــام  البحريــن  مؤشــر  وأغلــق 
ســت نقــاط وبنســبة %0.39 ليســتقر عنــد 

1,543.55 نقطة

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية

واســتحوذ على المركز األول في تعامالت 
هذا األسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث 

مليونيــن  المتداولــة  أســهمه  قيمــة  بلغــت 
مــا  أو  بحرينــي  دينــار  و365  ألــف  و976 
نسبته 61.75 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 10 ماليين و986 
ألفــا و971 ســهما، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 

196 صفقة.
 أمــا المرتبــة الثانيــة فكانــت مــن نصيــب 
قطاع االســتثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه 
بنســبة  دينــارا  ألفــا و990   820 المتداولــة 
األســهم  قيمــة  إجمالــي  مــن   %  17.03
المتداولــة فــي البورصــة وبكميــة قدرها 7 
ماليين و236 ألفا و874 سهما، تم تنفيذها 

من خالل 101 صفقة.

أداء الشركات المسجلة في البورصة

أمــا علــى مســتوى الشــركات، فقــد جــاء 
البنــك األهلــي المتحــد فــي المركز األول 

مــن حيــث القيمــة إذ بلغت قيمة أســهمه 

مليونيــن و45 ألــف و957 دينار وبنســبة 

42.44 % مــن قيمــة األســهم المتداولــة 

ألفــا  و774  مالييــن   5 قدرهــا  وبكميــة 

و770 ســهما، تــم تنفيذهــا مــن خالل 77 

صفقة.

الثانــي مجموعــة  المركــز  فــي  وجــاءت 
جــي اف اتــش المالية بقيمة قدرها 559 
ألــف و241 دينارا وبنســبة %11.60 من 
قيمــة األســهم المتداولة وبكميــة قدرها 
6 مالييــن و110 أالف و580 ســهم، تــم 

تنفيذها من خالل 47 صفقة.

المتوسط اليومي في األسبوع

وبالعــودة إلــى معــدالت التــداول خــالل 
هــذا األســبوع مــن خــالل 5 أيــام عمــل، 
نجد أن المتوســط اليومي لقيمة األســهم 
المتداولــة بلــغ 964 ألفــا و60 دينــارا فــي 
لكميــة  اليومــي  المتوســط  كان  حيــن 
األســهم المتداولــة 4 مالييــن و233 ألفــا 
و594 ســهما أما متوســط عــدد الصفقات 

خالل هذا األسبوع فبلغ 83 صفقة.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحقيق الســعودية الســعر األكثر تنافســية على مســتوى العالم 
فــي توليــد طاقــة الريــاح، حيث حقق الســعر الخاص بتنفيذ مشــروع محطة دومــة الجندل لتوليــد طاقة الرياح 

بسعة 400 ميغاواط رقما قياسيا عالميا جديدا لهذا النوع من المشاريع عند اإلغالق المالي.

الكهربــاء  إنتــاج  كلفــة  ســعر  ســجل 
البالــغ )1.99 ســنت/ كيلواط/  ســاعة( 
رقمــا قياســيا جديــدا علــى مســتوى 
العالــم مــا يعكــس ثقــة المســتثمرين 
المحلييــن والعالمييــن فــي إمكانات 
مشــاريع  لتطويــر  كمركــز  المملكــة 
الطاقــة المتجددة، وفــق ما ورد في 

“االقتصادية” السعودية.
بمشــروع  الفائــز  االئتــالف  وكان 
الجنــدل  دومــة  محطــة  تطويــر 
إف  دي  “إي  شــركتي  يضــم  الــذي 
لطاقــة  أبوظبــي  وشــركة  رينوبلــز” 
المســتقبل “مصدرا” قد قدم العرض 

 2.13( والبالــغ  تنافســية  األكثــر 
ســنت/ كيلواط/  ســاعة( عنــد مرحلة 
تقديــم العطاءات فــي يوليو 2018، 
منطقــة  فــي  األقــل  الســعر  وهــو 
إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
ذلــك  فــي  الريــاح  طاقــة  لمشــاريع 
الوقــت، كما أعلن ائتالف الشــركتين 
محطــة  مشــروع  تمويــل  اكتمــال 
دومــة الجنــدل لطاقة الريــاح، بدعم 
مــن عــدد مــن المصــارف الســعودية 
المحطــة  كلفــة  تبلــغ  إذ  والعالميــة، 

500 مليون دوالر.
فــي  المالــي  اإلغــالق  وقــت  وفــي 

أواخر يوليو 2019، حقق المشــروع 
مكاســب بنســبة 6.5 % لســعر كلفــة 
إنتــاج الكهربــاء )LCOE(، وهو ســعر 
قياســي عالمــي لتوليــد الكهرباء من 

طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع 
قيــد التشــغيل بحلول عــام 2022م، 
وسيوفر المشــروع 800 وظيفة في 
مرحلــة البناء مع 150 وظيفة أخرى 
وســتولد  والصيانــة،  التشــغيل  فــي 
محطــة الريــاح طاقة كافيــة لتزويد 
بالطاقــة  ســعودي  منــزل  ألــف   70

الكهربائية.

السعودية تحقق رقما قياسيا عالميا بتوليد طاقة الرياح

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي
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ارتفعــت أســعار النفــط أمــس الجمعة فــي الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيــادة تخفيضات إنتاج أوبك، على 
الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل األمد بين الواليات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، 
القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  بلغــت 
للبرميــل  دوالر   57.54 برنــت  العالمــي 
مرتفعــة 16 ســنتا أو 0.3 % مقارنــة مــع 

سعر التسوية السابقة.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وســجلت 
 52.68 األمريكــي  الوســيط  تكســاس 
دوالر للبرميــل مرتفعــة 14 ســنتا أو 0.3 

% مقارنة مع سعر اإلغالق السابق.
وارتفعــت عقــود خام برنــت وخام غرب 
تكســاس الوســيط مــا يزيــد عــن اثنيــن 
بالمئــة يــوم الخميــس بفضــل تقارير عن 
أن الســعودية، أكبــر ُمصــدر للنفــط فــي 
لبحــث  آخريــن  منتجيــن  دعــت  العالــم، 
التراجــع فــي أســعار الخــام فــي اآلونــة 

األخيرة.

وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد 
عن 20 % من ذرى بلغتها في أبريل.

العالميــة  الماليــة  األســواق  واهتــزت 
علــى مــدى األســبوع الفائت بعــد أن قال 
إنــه  ترامــب  األميركــي دونالــد  الرئيــس 
علــى   %  10 بنســبة  رســوما  ســيفرض 
مزيــد مــن الســلع الصينيــة اعتبــارا مــن 
ســبتمبر أيلــول وفــي الوقــت الــذي أوقد 
بشــأن  مخــاوف  اليــوان  انخفــاض  فيــه 

حرب عمالت.
ترجــئ  واشــنطن  أن  بلومبــرج  وذكــرت 
للشــركات  تراخيــص  بشــأن  قــرارا 
األميركيــة الســتئناف العمــل مــع هواوي 

تكنولوجيز.
فــي غضون ذلك، قال مســؤول ســعودي 
للخــام  منتــج  أكبــر  المملكــة،  إن  نفطــي 

فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
)أوبــك(، تخطــط لإلبقــاء علــى صادراتها 
مــن النفــط الخام عند أقــل من 7 ماليين 
إلعــادة  أغســطس  فــي  يوميــا  برميــل 
فــي  والمســاهمة  الســوق  إلــى  التــوازن 

تقليص مخزونات النفط العالمية.
كمــا قال وزيــر الطاقــة اإلماراتي ســهيل 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  إن  المزروعــي 
إجــراءات  دعــم  ســتواصل  المتحــدة 

لتحقيق التوازن في سوق النفط.
الوزاريــة  المراقبــة  لجنــة  أن  وأضــاف 
غيــر  والمنتجيــن  ألوبــك  المشــتركة 
فــي  ســتجتمع  بالمنظمــة  األعضــاء 
أبوظبــي فــي الثانــي عشــر مــن ســبتمبر 
أيلول لمراجعة الوضع في سوق النفط.

سول - رويترز

النفط يرتفع بفعل توقعات مزيد من تخفيضات إنتاج “أوبك”
ــوازن فـــي الــســوق ــتـ ــم الـ ــدع ــارات ت ــ ــ ــة تــبــقــي عــلــى إنــتــاجــهــا واإلمـ ــودي ــع ــس ال

التضخم بمصر يسجل أدنى مستوياته في 4 سنوات
الماضية ــوات  ــســن ال ــي  ف ــه  ــواك ــف وال ــراوات  ــض ــخ ال ــار  ــع أس ــي  ف ــادة  ــ زي

المصــري  المركــزي  الجهــاز  بيانــات  أظهــرت 
أن  الخميــس  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة 
المســتهلكين  ألســعار  الســنوي  التضخــم 
بالمــدن المصريــة هبط إلى 8.7 % في يوليو 
مخالفــا لتوقعــات المحلليــن، ومســجال أدنــى 
مســتوياته منــذ أغســطس 2015 عندمــا بلــغ 
مــا  وفــي  يونيــو،  فــي   % 9.4 مــن   ،% 7.9
أوردته “رويترز”.ومقارنة مع الشــهر الســابق، 
زادت وتيــرة ارتفاع أســعار المســتهلكين في 
المدن المصرية 1.1 بالمئة في يوليو من 0.8 

% في يونيو.
بنــك  فــي  البحــوث  قســم  رئيســة  وقالــت 
االســتثمار فــاروس، رضوى الســويفيلرويترز 
”األرقــام جــاءت أقل من المتوقــع بكثير وقد 
يرجع ذلك إلى ســنة األســاس في المقارنة... 
هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في 
اجتمــاع البنــك المركزي 22 أغســطس أو في 

26 سبتمبر“.

ويقول طارق حسين موظف من كفر الشيخ 
الثبــات  مــن  الرغــم  ”علــى  القاهــرة  شــمالي 
النســبي فــي األســعار علــي مدار شــهر ســواء 
في أسعار الفاكهة أو الخضروات، ال نستطيع 
الموائمــة بيــن المتطلبــات والدخل... أســرتي 
تحتاج لنحو 4 آالف جنيه شهريا مصروفات 
علــى  نركــز  ولــذا  جنيــه  ألفــي  راتبــي  لكــن 
المصايــف  عــن  الضروريــات فقــط وابتعدنــا 

واللحوم“. 
للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  بيانــات  وأظهــرت 
اللحــوم  أســعار  أن  واإلحصــاء  العامــة 
والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 % ومجموعة 
األلبــان والجبن والبيض بنســبة 1.1 % بينما 

زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 %.
فــي  والفاكهــة  الخضــراوات  أســعار  وتشــهد 
الســنوات  فــي  متواصلــة  زيــادات  مصــر 
األخيــرة، مــا دفــع وزارة الداخليــة والجيــش 
للمواطنيــن  الغذائيــة  الســلع  بعــض  لطــرح 

بأســعار أقــل مــن ســعر الســوق فــي محاولــة 
لتخفيــف المعاناة عن كاهلهم. وجاءت أرقام 
التضخــم أقــل مــن توقعــات المحلليــن حيث 
كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد 
البتروليــة الذي نفذته الحكومة المصرية في 

يوليو على كل السلع والخدمات.
ببنــك  المصــري  االقتصــاد  محللــة  وقالــت 

لـــ  أحمــد  إســراء  كابيتــال  شــعاع  االســتثمار 
لكنهــا  بشــدة  مفاجــأة  ”األرقــام  “رويتــرز”: 
إيجابية للمشــهد العام وهو مــا يدفعنا لتوقع 
خفض الفائدة فــي االجتماع المقبل. ونفذت 
مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة 
التزامــا بشــروط برنامــج قرض مــن صندوق 

النقد الدولي”.

البالد - المحرر االقتصادي

لندن - رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إن الدالئل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي 
وتصاعــد الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحدة والصين تســببا في نمو الطلــب العالمي 

على النفط بأبطأ وتيرة منذ األزمة المالية العالمية في 2008.

وقالــت الوكالــة فــي تقريرهــا الشــهري 
”الوضــع يــزداد ضبابيــة... نمــو الطلــب 
العالمــي علــى النفــط كان بطيئــا للغايــة 

في النصف األول من 2019“.
وقالــت الوكالــة التي مقرهــا باريس إنه 
عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، 
 160 انخفــض  العالمــي  الطلــب  يكــون 
ألــف برميــل يوميــا فــي مايــو مســجال 
ثاني انخفاض على أســاس ســنوي في 

.2019
وفــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى مايــو أيار، 
ألــف   520 النفــط  علــى  الطلــب  ارتفــع 
برميــل يوميــا مســجال أقل زيــادة لتلك 

الفترة منذ 2008.
إلــى  التوصــل  ”آفــاق  الوكالــة  وقالــت 
اتفــاق سياســي بيــن الصيــن والواليات 
المتحــدة بشــأن التجــارة تدهــورت. قد 
يؤدي هذا إلى تقلص النشــاط التجاري 

ونمو أقل للطلب على النفط“.

وخفضت الوكالــة توقعاتها لنمو الطلب 
العالمــي للعامين 2019 و2020 إلى 1.1 
مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل 
يوميــا علــى الترتيــب، وأشــارت إلى أن 
الكبيــر  الوحيــد  المصــدر  هــي  الصيــن 
للنمو بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 

النصف األول من العام الجاري.
وقالــت إن نمــو الطلــب فــي الواليــات 
المتحــدة والهنــد بلــغ 100 ألــف برميــل 
يوميــا فقــط فــي الفتــرة مــن ينايــر إلى 

يونيو.
مــع  هشــة  ”التوقعــات  التقريــر  وقــال 
وجــود احتمــال أكبــر إلجــراء مراجعــة 

بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع“.
قيــود  تســبب  ذلــك،  غضــون  فــي 
اإلمدادات التي تفرضها منظمة البلدان 
وحلفاؤهــا  )أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة 
شــحا بالســوق وتلقى الدعم من تباطؤ 

اإلنتاج من خارج المنظمة.

نمو الطلب على النفط األدنى منذ 2018

ســجل االقتصــاد اليابانــي توســعا بوتيرة أســرع بكثير من المتوقع فــي الفترة بين 
أبريــل ويونيــو للربــع الثالــث علــى التوالــي، في الوقت الــذي طغى فيه االســتهالك 
القوي لألسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف 

الطلب العالمي.

وتوفر البيانات بعض االرتياح لبنك اليابان 
المركــزي الــذي يتعــرض لضغــوط لالقتداء 
التحفيــز  وتكثيــف  أخــرى  مركزيــة  ببنــوك 

للتصدي للمخاطر العالمية المتصاعدة.
وأظهــرت بيانــات أوليــة مــن مكتــب رئيس 

المحلــي  الناتــج  الجمعــة أن  يــوم  الــوزراء 
اإلجمالــي نمــا بوتيــرة ســنوية 1.8 % فــي 
الربــع الثانــي، ممــا يتجــاوز بكثير متوســط 
توقعات الســوق بارتفاع نســبته 0.4 بالمئة 
ويأتــي بعــد نمــو معــدل نســبته 2.8 % في 

الفترة بين يناير ومارس.
إن  للصحفييــن  حكومــي  مســؤول  وقــال 
االســتهالك الخــاص، الــذي يمثــل نحــو 60 
بالمئــة من االقتصاد، زاد 0.6 % مقارنة مع 
الفتــرة مــن يناير كانــون الثانــي إلى مارس 
ليســجل نمــوا للربــع الثالــث علــى التوالــي، 
بفضل طلب قوي على السيارات ومكيفات 

الهواء.
كمــا زاد اإلنفــاق الرأســمالي 1.5 %، ليرتفع 
بنحــو المثليــن مقارنــة مــع وتيــرة االرتفاع 
التــي توقعهــا محللــون وليســجل تســارعا 

مــن زيادة نســبتها 0.4 % فــي يناير وحتى 
مارس.

وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين 
الوافديــن والزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب 
قبــل دورة ألعــاب طوكيــو األوليمبيــة فــي 
2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشــآت 

الترفيه لالرتفاع.
وقــال محللــون إن بناء المكاتــب واألعمال 
العامة دعما اإلنفاق الرأســمالي، في مؤشــر 
الدعــم  تلقــت  االقتصــاد  متانــة  أن  علــى 
مــن هذيــن القطاعيــن األقــل تأثــرا بتباطــؤ 

التجارة العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي أضاف 
0.7 نقطــة مئويــة إلــى نمــو الناتــج المحلي 

اإلجمالي، ليفوق في أثره مســاهمة ســلبية 
نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجي.

الناتج المحلي الياباني يتجاوز التوقعات

أفاد 5 مســؤولين عراقيين أن العراق يقترب من إبرام اتفاق مع شــركتي النفط العالميتين 
بي.بــي وإيني بشــأن مشــروع خــط أنابيب ُمخصص للتصدير كان مــن المخطط في األصل 

أن يكون جزءا من صفقة ضخمة مع شركة النفط األمريكية العمالقة إكسون موبيل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها؛ 
إنــه  المناقشــات ليســت معلنــة لرويتــرز  ألن 
بموجــب اتفــاق مقتــرح بقيمــة 400 مليــون 
البريطانيــة  بي.بــي  شــركة  ســتقوم  دوالر، 
وإينــي اإليطالية بإدارة مخطــط لبناء خطي 
أنابيــب بحرييــن لتصديــر النفــط مــن جنوب 

العراق عبر الخليج.
خطــوط  أعمــال  إن  المســؤولون  وقــال 
األنابيــب كان مــن المخطــط أن تكــون جــزءا 
مــن مشــروع أكبــر بقيمــة 53 مليــار دوالر بدا 
أن إكســون تســتعد للمضــي فيــه قدمــا فــي 
وقــت ســابق مــن العــام الجــاري، لكــن اتفاقــا 
تعاقديــة  بفعــل خالفــات  توقــف  بغــداد  مــع 
ومخــاوف بشــأن األمــن. والمشــروع العمالق 

البالغ عمره 30 عاما هو محور خطط إكسون 
للتوســع فــي العراق ثاني أكبــر منتج بمنظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك( وتجزئــة 
المخططــات مــن الصفقــة قد يؤثر ســلبا على 

طموحات الشركة. 
تأتي محادثات بي.بي وإيني مع بغداد عقب 
إعالن مسؤولين عراقيين في يونيو حزيران 
والبنــاء  للهندســة  هيوانــدي  اختيــار  عــن 
الكوريــة الجنوبيــة لبنــاء منشــأة حقــن لميــاه 
البحــر بتكلفــة 2.4 مليــار دوالر، وذلــك جــزء 
آخــر مــن الصفقــة التي كانت تخضــع للنقاش 

مع إكسون.
وامتنعت إكســون موبيل وإيني عن التعليق، 

بينما لم تدل بي.بي بتعقيب حتى اآلن.

وفــي مايــو، بــدا أن الصفقــة الضخمــة التــي 
ســيبرمها العراق مع إكســون وشيكة. وبحث 
بومبيــو  مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
الصفقــة مــع رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل 
عبدالمهــدي مرتيــن فــي 3 أيــام بمــا فــي ذلك 

خالل زيارة مفاجئة لبغداد. 
إن  عبدالمهــدي  قــال  ذلــك،  غضــون  فــي 
مــع  االتفــاق  توقــع  مــن  يقتــرب  العــراق 
الشــركة األميركيــة وشــريكتها في المشــروع 
اســتغرقت  المفاوضــات  لكــن  بتروتشــاينا. 
وقتــا طويــال فيمــا بعــد بشــأن شــروط العقــد 
وبفعل تصاعد التوترات بين إيران المجاورة 
للعــراق والواليات المتحدة، والبلدان حليفان 

رئيسيان للعراق.
وتعطلــت المحادثــات الهادفــة للتوصــل إلــى 
اتفــاق أولي علــى األقل جراء عمليتي إجالء 
منفصلتيــن للموظفيــن األجانب بإكســون من 
العــراق، األولــى بعــد أن حذرت واشــنطن من 

تهديــدات إيرانيــة للمصالــح األمريكية هناك، 
والثانيــة جــاءت بفعــل هجــوم صاروخي بدا 
المســؤولون  وقــال  الشــركة.  يســتهدف  أنــه 
التأجيــالت  إن  الكبــار  الخمســة  العراقيــون 
العــراق علــى التفكيــر فــي شــركات  أجبــرت 
أخرى للمســاعدة في تشــييد البنيــة التحتية 

الخاصة بمرافئ التصدير البحرية لديه.

كسور وتسريبات

يشــمل المشــروع الذي يبحثه العراق مع 
بي.بــي وإينــي اســتبدال خطــي أنابيــب 
خــط  ذلــك  فــي  بمــا  قديميــن،  بحرييــن 
خــور  مرفــأ  إلــى  الخــام  ينقــل  متوقــف 

العمية.
وقــال مســؤولون نفطيــون إن عمليــات 
التحميــل توقفــت فــي خــور العميــة منذ 
2017 بعــد أن عانــى خــط األنابيــب مــن 
كسور وتسريبات وتعين إغالقه. ويعمل 
خط األنابيب اآلخر بطاقة جزئية لشحن 

النفط الخام إلى مرفأ البصرة البحري.
االتفــاق  بموجــب  إنــه  المصــادر  وقالــت 
المشــروع  بي.بــي  ســتمول  المقتــرح، 
المتعلقــة  الجوانــب  إينــي  وســتتولى 

بعطاء المشتريات والهندسة والبناء.
والمفاوضــات فــي مراحلهــا األخيرة بعد 
أن توصلــت األطــراف إلــى آليــة تســمح 
للشــركة البريطانية باستعادة مدفوعات 

التمويل التي ستقدمها.
وقــال أحــد المســؤولين العراقييــن ”مــن 
بمقــدور  أن  علــى  اتفقنــا  المبــدأ،  حيــث 
ســتقدمها  مدفوعــات  اســتعادة  بي.بــي 
عبــر الحصــول علــى شــحنات نفــط بــدال 
من النقد، مثل اآللية التي نتبعها للسداد 
للشركة التي تطور حقول نفط الرميلة“.

وقــال المســؤولون إن إينــي ســتتقاضى 
األموال مقابل عملها.

وكان مشــروع حقــن ميــاه البحــر، الــذي 
وقع االختيــار على هيونداي لتوليه، في 

األصــل جــزءا مــن اتفــاق مزمع إلكســون 
جنــوب  فــي  الطاقــة  منشــآت  لتطويــر 

العراق.
ويفتقــر العــراق إلى محطــة كبيرة لحقن 
الميــاه ويحتــاج إلــى واحــدة مــن أجــل 
الضغــط  بفقــدان  ســيخاطر  وإال  اآلبــار 
ويواجــه انخفاضــات حــادة فــي اإلنتــاج 
خصوصا في حقوله النفطية المتقادمة. 
وفــي ضــوء أن الميــاه العذبة مــورد نادر 
فــي العــراق، فــإن اســتخدام ميــاه البحر 

المعالجة أحد أفضل الخيارات.
النفطييــن إن  المســؤولين  مــن   3 وقــال 
إكســون قــدرت تكلفــة المشــروع بقيمــة 
تفــوق تلــك التي وضعتهــا هيونداي عند 
بقيــة  أن  وأضافــوا  دوالر.  مليــار   2.4
قــد  المقتــرح  إكســون  مشــروع  أجــزاء 
تذهــب إلــى شــركات أخــرى إذا عرضــت 
تكاليــف أقــل بمــا في ذلك مشــروع لبناء 

منشآت تخزين إضافية للخام.

بغداد - رويترز

العراق يقترب من إبرام اتفاق خط أنابيب

طوكيو- رويترز
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بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ريلكورب ذ.م.م
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مصر.. ضبط كمية أسلحة 
في طريقها للصعيد

أكدت مصادر أمنية مصرية أن األمن العام 
بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر، تمكن من 

ضبط شحنة كبيرة من األسلحة. وأوضح 
المصدر أمس الجمعة، أن الشحنة عبارة عن 

100 بندقية حاول 2 من بدو مطروح تهريبها 
لصعيد مصر عبر الطريق الصحراوي الشرقي. 

ووردت معلومات لضباط اإلدارة العامة 
لمكافحة األسلحة والذخائر بفرع أسيوط، 

تفيد اعتزام بعض العناصر اإلجرامية لتهريب 
شحنة من األسلحة النارية من إحدى الدول 
المجاورة ونقلها إلى محافظة أسيوط. وقام 
مجموعة من الضباط المصريين بعمل أكمنة، 

وتم ضبط المتهمين عند بوابة تحصيل رسوم 
أسيوط الجديدة من مستقلين سيارة نصف 

نقل وبحوزتهم 100 بندقية.

استمرار االشتباكات العنيفة في عدن لليوم الثالث على التوالي

اغتيال شقيق زعيم المتمردين الحوثيين

اعترفــت ميليشــيات الحوثــي، امــس الجمعة، بمقتــل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي، شــقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. وأصــدرت وزارة الداخلية في 
حكومة الحوثیین االنقالبية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفها.

وفــي حيــن لــم يشــر البيــان لتفاصيــل 
أخرى عن ظروف مقتله، أكدت الوزارة 
أنهــا “لــن تتوانــى عــن مالحقــة وضبــط 
أدوات العــدوان اإلجراميــة التي نفذت 

جريمة االغتيال”.
ورجحت مصادر قبلية، أن شقيق زعيم 
ميليشــيات الحوثي قد يكون قتل منذ 
يومين بكمين مســلح اســتهدف موكبه 

على مدخل صنعاء الشمالي.
قــد  عديــدة  إعالميــة  تقاريــر  وكانــت 
تحدثــت عن مقتــل إبراهيم بــدر الدين 

الحوثي في غارة للتحالف.
علــى  تتســتر  الميليشــيات  أن  يذكــر 
مصــرع قياداتهــا خوفــا علــى معنويات 
أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت  مقاتليهــا. 
بعمليــة  االغتيــال  نفــذوا  المســلحين 
لــم  أنــه  غيــر  بالفــرار،  والذوا  خاطفــة 
يعــرف هويــة القتيل، فيما كانت تشــير 
المعطيــات إلــى أنــه قيــادي كبيــر بعــد 
حضور مكثف لميليشــيات الحوثي إلى 

المنطقة وانتشارها.

من هو شقيق زعيم 
الحوثيين؟

ويعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد 
أذرع شــقيقه زعيــم المتمردين عبدالملك 
فــي  عليــه  يعتمــد  كان  حيــث  الحوثــي، 
فــي  العســكرية  العمليــات  مــن  العديــد 
الميدان، ال سيما العمليات التي تقع حول 

صعدة باتجاه الحدود السعودية.
اقتحــام  عمليــة  قــادة  أبــرز  مــن  وكان 
العاصمــة صنعــاء فــي 21 ســبتمبر 2014، 
حيــث شــارك بفاعليــة وبشــكل كبيــر فــي 
عمليــة االنقــالب على الشــرعية واقتحام 
دار الرئاســة ومحاصــرة الرئيــس عبد ربه 

منصور هادي في منزله آنذاك.
وتزايدت بشكل الفت وتيرة الصراع بين 
قيــادات ميليشــيات الحوثــي االنقالبيــة، 
جديــدة  أشــكاالً  تأخــذ  بــدأت  والتــي 
ومتعــددة، أبرزهــا التصفيــات الجســدية 
حــول  أســبابها  وتــدور  واالعتقــاالت، 

خالفات تقاسم األموال المنهوبة والنفوذ 
فيما تبقى من مناطق سيطرتها.

اشتباكات دموية في عدن

قتــل ســتة مدنييــن وأصيــب 12 شــخصا 
على األقل في اشــتباكات مســتمرة لليوم 
الجنــوب  فــي عــدن كبــرى مــدن  الثالــث 
اليمنــي، بيــن القــوات المواليــة للحكومــة 

وقوات “الحزام االمني”.
هــاون  قذيفــة  أن  أمنــي  مصــدر  وأكــد 
ســقطت على منزل في حي دار سعد في 
المدينــة، مــا أدى إلــى مقتــل 4 أفــراد مــن 

أسرة واحدة، واصابة 6 آخرين.
ولليــوم الثالــث، دارت اشــتباكات عنيفــة 
فــي عــدن بين القــوات المواليــة لحكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسّلحين 
بحســب  االمنــي”،  “الحــزام  قــوات  مــن 
مصــدر أمنــي. ووقعــت االشــتباكات فــي 
الرئاســي  القصــر  حيــث  كريتــر  مناطــق 
وخور مكســر والعريــش و كذلك في حي 
ريمــي. وامتدت االشــتباكات إلى مناطق 

شمالي حي دار سعد شمالي عدن.
المواجهــات  أن  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
شــهدت اســتخدام أســلحة الثقيلــة، مــن 
بينهــا الدبابــات.  مــن جهتهــا، دعت وزارة 
الخارجيــة األميركيــة إلــى وقــف العنــف 
إن  وقالــت  اليمنيــة،  عــدن  مدينــة  فــي 
التحريــض على الفرقة والعنف في اليمن 
ســيؤدي إلى مزيد مــن المعاناة لليمنيين. 

يمثــل  الحــوار  أن  الخارجيــة  وأضافــت 
والوحــدة  لالســتقرار  األوحــد  الطريــق 

واالزدهار في اليمن.
وتشــهد عــدن، منــذ األربعــاء، مواجهــات 
متقطعــة بيــن قــوات الحمايــة الرئاســية 
للمجلــس  تابعــة  مســلحة  ومجموعــات 
قتلــى  فيهــا  ســقط  الجنوبــي،  االنتقالــي 

وجرحى من الجانبين.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

اشتباكات عنيفة في عدن لليوم الثالث على التوالي

إبراهيم بدر الدين الحوثي 

نواكشوط ـ أ ف بإسالم أباد ـ وكاالتتونس ـ وكاالت

ترشــح  ملــف   88 تلقيهــا  الجمعــة  أمــس  لالنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  ســجلت 
لالنتخابات الرئاسية التونسية المبكرة قبل ساعة من انتهاء المهلة، وستجرى منتصف 

شهر سبتمبر المقبل.

الهيئــة  تلقــت  الجمعــة  أمــس  وصبــاح 
ترشــيحات كل مــن رئيس البرلمــان بالنيابة 
الــذي رشــحته “حركــة  الفتــاح مــورو  عبــد 
النهضة”، ورئيس الحكومة يوســف الشاهد 

مرشح حزبه “تحيا تونس”.
قدم رئيس الوزراء التونســي وزعيم حزب 
تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد، أمس 
الجمعة، أوراق ترشــحه النتخابات الرئاسة 
التي ســتجري الشــهر المقبل، ليكون واحدا 
فــي  المنصــب  علــى  المنافســين  أبــرز  مــن 
ســباق يتوقع أن يشــهد تنافســا قويا. وكان 
حزب “تحيا تونس” قد أعلن يوم الخميس 
االنتخابــات  لخــوض  الشــاهد  ترشــيح 
الرئاسية. وكان وزير الدفاع التونسي، عبد 
الكريــم الزبيــدي، قــد قــدم األربعــاء، أوراق 
ترشــحه لالنتخابــات الرئاســية المقررة في 

15 ســبتمبر المقبــل، ليكــون بذلــك أحد أبرز 
المنافســين علــى المنصب. وذكــرت مصادر 
إخباريــة في وقت ســابق أن حمة الهمامي، 
بــأوراق  تقــدم  الشــعبية،  الجبهــة  مرشــح 
وكذلــك  الرئاســية،  لالنتخابــات  ترشــحه 
حــال رئيــس الحكومــة التونســية األســبق 
حمادي الجبالي، فيما دفعت حركة النهضة 
اإلخوانية بنائب رئيسها عبد الفتاح مورو.

تبــادل مؤيــدون ألكبر حزب معارض في باكســتان اللكمات مع الشــرطة، أمس الجمعة، 
فيمــا أمــرت محكمــة بتجديــد حبــس القيادية فــي الحزب، مريــم نواز، علــى ذمة قضية 

يتهمها فيها مكتب المساءلة الوطني بالفساد.

رئيــس  ابنــة  وهــي  مريــم،  اعتقــال  وتــم 
الوزراء الســابق نواز شــريف وسليلة أسرة 
هيمنــت على الحيــاة السياســية على مدى 
3 عقــود، بتهــم تتعلق بمصنع للســكر تملكه 
أسرتها في واحدة من قضايا تقول األسرة 

إن دوافعها سياسية.
وقالــت مريــم للصحفييــن قبــل أن تظهــر 
اإلفــراج  رفضــت  التــي  المحكمــة،  أمــام 
 24 حتــى  بحبســها  وأمــرت  بكفالــة  عنهــا 
أغســطس فــي مدينــة الهور: “كنــت أعرف 
أن الوضع سيكون صعبا بالنسبة لي عندما 
أخــوض كفاحا سياســيا لكني لن أتزحزح”. 
الوطنــي  المســاءلة  مكتــب  أن  وأضافــت 

“أقام ضدي دعوى ال أساس لها”.
واعتقــل المكتــب أو يســعى العتقــال نحــو 
التــي تديــر  أفــراد أســرة شــريف،  12 مــن 

نــواز  جنــاح  اإلســالمية؛  الرابطــة  حــزب 
شريف، وهو أكبر حزب معارض في البالد.

ووفقــا لشــهود ومقاطع فيديــو، فقد تجمع 
مئــات من مؤيــدي الحزب خــارج المحكمة 
الشــرطة.  مــع  باأليــدي  بعضهــم  واشــتبك 
نطــاق  علــى  التعليــق  الشــرطة  ورفضــت 

االشتباكات.

اختــار رئيــس الــوزراء الموريتاني الجديد إســماعيل ولد بده ولد الشــيخ ســيديا أعضاء 
حكومتــه التــي أبقــى فيهــا وزراء ســابقين مــن عهــد محمــد ولــد عبــد العزيــز فــي حقائب 
أساسية، ومنح في الوقت نفسه دورًا لشخصيات تكنوقراط قريبة من الحزب الحاكم.

وبعد أسبوع من تكليفه، أعلن سيديا الئحة 
حكومته المؤلفة من 25 وزيرًا بينهم خمس 
نســاء مقابــل ســبع فــي الحكومــة الســابقة، 
ومــن مفوضيــن حكومييــن اثنيــن مكلفيــن 

بحقوق اإلنسان واألمن الغذائي.
وزراء   6 الحكومــة  هــذه  فــي  ويشــارك 
كانــوا فــي عــداد الحكومــة الســابقة، بينهــم 
بحســب  وهــم  علــى حقائبهــم،  4 حافظــوا 
إلــى  الخميــس  ليــل  نشــر  رئاســي  مرســوم 
ولــد  إســماعيل  الخارجيــة  وزيــر  الجمعــة: 
واالقتصــاد  الصيــد  وزيــر  أحمــد،  الشــيخ 
البحــري النانــي ولد اشــروقه، وزيــر التعليم 
البتــرول  وزيــر  ســالم،  ولــد  ســيدي  العالــي 

والطاقة محمد ولد عبد الفتاح.
وحافظ رئيس الوزراء الســابق محمد سالم 
ولد بشــير علــى موقع في الحكومــة، ولكّنه 

سيكون مرتبطًا مباشرة برئاسة الجمهورية 
إذ سيحتل منصب أمينها العام.

مــن  التكنوقــراط  الــوزراء  معظــم  ويأتــي 
منظمــات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة 

استثمار نهر السنغال.
ويعــرف عــن أعضــاء الحكومــة قربهــم مــن 
حزب االتحاد من اجل الجمهورية الحاكم.

حكومة جديدة في موريتانياباكستان تجدد حبس ابنة نواز شريفيوسف الشاهد يترشح للرئاسة

10 أغسطس 2019 السبت
9 ذو الحجة 1440

12

القدس المحتلة ـ وكاالت

الجزائر ـ أ ف ب

دعــت الهيئة اإلســالمية العليا، ومجلس 
ودار  اإلســالمية،  والشــؤون  األوقــاف 
اإلفتــاء بالقــدس، جميــع أئمــة مســاجد 
القدس إلغالقها وتأدية صالة العيد في 
المســجد األقصــى فقــط، ردا علــى بيــان 
مــن شــرطة االحتالل قالت فيــه إنها قد 
تســمح للمســتوطنين بدخــول المســجد 
بناء على تقييم أمني. وشددت الهيئات 
الثــالث فــي بيــان، أمــس الجمعــة، علــى 
ضــرورة الزحف أول أيــام عيد األضحى 

نحــو القــدس، مؤكدة جــواز تأجيل ذبح 
األضاحــي لليــوم الثاني مــن العيد حتى 

يعمر األقصى، بحسب البيان.
“الهيــكل”  يســمى  مــا  منظمــات  وكانــت 
االســتيطانية  والجمعيــات  المزعــوم 
دعــت أن يكــون أول أيــام عيد األضحى 
يســمى  مــا  ذكــرى  مــع  يتزامــن  الــذي 
“خــراب الهيــكل” يومــا لمشــاركة جمهور 
المستوطنين في االقتحامات الجماعية 

للمسجد األقصى.

فــي  الجمعــة  أمــس  مســيرة  انطلقــت 
العاصمــة الجزائرية لألســبوع الـ25 على 
المتظاهــرون  خاللهــا  أطلــق  التوالــي، 
هتافــات ضــد الحــوار الــذي دعــت اليــه 
بـ”العصيــان  لوحــوا  كمــا  الســلطات، 
المدنــي”، في تصعيد يأتي غداة خطاب 
جديد لرئيس أركان الجيش أكد فيه ان 

مطالب المحتجين قد تحققت.
ومباشرة بعد االنتهاء من صالة الجمعة 
امتألت ســاحتي موريس أودان والبريد 

انتشــار  وســط  بالمتظاهريــن  المركــزي 
أمنــي كثيــف وتحــت شــمس حارقــة، لم 
يخفف منها سوى المتطوعين ببخاخات 
المــاء وبائعــي المياه الباردة المنتشــرين 
في كل مكان. وفي ظل استحالة تقييم 
األعداد بســبب غياب تعداد رسمي، بقي 

الحشد كبيرًا رغم الحر.
ورفــض المحتجــون أي حــوار فــي ظــل 
بقــاء رمــوز النظــام وهتفــوا “ال حوار مع 

العصابات”.

إغالق مساجد القدس ودعوات لشد الرحال لألقصى

تظاهرات في الجزائر تلّوح بـ ”العصيان المدني”

باريس ـ أ ف ب بيروت ـ وكاالت

أعلــن وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان ايــف لودريان أمس الجمعة أن فرنســا “ال تحتاج إلــى أي إذن” لإلدالء بموقــف حيال إيران، 
وذلك ردا على انتقادات الرئيس األميركي دونالد ترامب الخميس.

وفي رد ضمني على ترامب الذي اعتبر الخميس أنه ال يحق 
للرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون التحــدث إلــى إيــران 

باســم الواليات المتحدة، قال لودريان “بالنسبة إلى 
إيران، فإن فرنسا تعبر عن موقفها بسيادة تامة. 

إنهــا تلتــزم بقوة الســالم واألمن فــي المنطقة 
وتعمل من اجل نزع فتيل التوتر وال تحتاج 

إلى أي إذن للقيام بذلك”.
ــاف لـــودريـــان فـــي بــيــان  ــ وأضـ

اتفاق  ملتزمة  فرنسا  “ان 
انتشار  يمنع  الــذي  فيينا 

انها  النووية.  األسلحة 
تحترم توقيعها، على 
غرار أطراف االتفاق 
باستثناء  اآلخــريــن 

الـــــــــــــــواليـــــــــــــــات 
الــمــتــحــدة، وهــي 

التي  بالتزاماتها”  الــوفــاء  تعاود  بــان  بشدة  إيــران  تطالب 
ينص عليها االتفاق.

وخلــص الوزيــر الفرنســي إلــى ان “تصاعــد التوتــر 
يســتوجب مبــادرات سياســية لضمــان شــروط 
ماكــرون  الرئيــس  يفعلــه  مــا  هــذا  الحــوار. 
مــع شــركائنا، وفــي مقدمتهــم  بــكل شــفافية 
انــه يبقــي  بالتأكيــد  الموقعــون.  األوروبيــون 
الســلطات األميركيــة على اطــالع. يجب بذل 
كل الجهــود لتفــادي ان يتحــول هــذا الوضــع 

النزاعي الى مواجهة خطيرة”.
ويتواصل ماكرون، الذي يدافع عن االتفاق 
 2015 عــام  المبــرم  االيرانــي  النــووي 
والذي انسحبت منه الواليات المتحدة، 
حســن  اإليرانــي  نظيــره  مــع  بانتظــام 
روحاني. وال يخفي أمله في اداء دور 

الوسيط في األزمة الحالية.

قال رئيس الوزراء اللبناني، ســعد الحريري، أمس الجمعة، إن الحكومة اللبنانية ســتجتمع صباح اليوم الســبت لتنهي أســابيع من 
الشــلل السياســي بعــد مصالحــة بيــن السياســيين الدروز المتنافســين. وأوضح الحريري فــي تصريحات بثها التلفزيــون: “من اآلن 

ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل مصالح لبنان”.

ويأتــي إعــالن الحريــري إثر نجــاح لقــاء المصالحة الذي 
الحــزب  رئيــس  بيــن  الجمهــوري  القصــر  فــي  عقــد 

الحــزب  ورئيــس  جنبــالط،  وليــد  االشــتراكي، 
بحضــور  أرســالن،  طــالل  الديمقراطــي، 

الرؤساء الثالثة.
وســنكون جلســة الحكومة اللبنانيــة، اليوم 
الســبت، هي األولى منذ أواخر شــهر يونيو 

بــه  تســببت  تعطيــل  بعــد  الماضــي 
تداعيات حادثة قبرشمون.

وكان الحريــري يتحــدث بعــد 
اجتماع بين كبار المسؤولين 
اللبنانييــن لمناقشــة الوضــع 
البــالد،  فــي  االقتصــادي 
المجتمعيــن  إن  وقــال 

اتفقــوا علــى “إقــرار 

وااللتــزام  الدســتورية،  مواعيدهــا  فــي   2020 موازنــة 
بتطبيــق دقيــق لموازنــة 2019” التــي تــم إقرارها الشــهر 

الماضي.
وكانــت مواجهــة اندلعــت بيــن حزبــي جنبــالط 
وأرســالن تطــورت إلــى إطــالق نــار فــي جبــل 
الشــوف فــي 30 يونيــو ُقتــل فيهــا مســاعدان 
للوزيــر بالحكومــة صالح الغريــب الحليف 

ألرسالن.
ونظرا لتمثيل الجانبين في حكومة 
الحريري، لم تتمكن الحكومة من 
الجهــود  عقــد  ممــا  االجتمــاع، 
المبذولــة إلجــراء إصالحات 
إليهــا  الحاجــة  تشــتد 
لتوجيــه البالد بعيدا 

عن األزمة المالية.
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

ترامــب تصريحــات  علــى  ضمنيــا  يــرد  لودريــان  المصالحــة تمــت.. والحكومــة اللبنانيــة تجتمــع اليــوم
فرنسا: موقفنا من إيران ال يحتاج إلذن الحريري يعلن انتهاء الشلل السياسي
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تحتفل األمتان العربية واإلســامية غدًا بحلول عيد األضحى المبارك أعاده هللا 
علينــا وعليكــم أعواما عديدة ونحن دائمًا أقرب إليه بالطاعات واإليمان، وكعادة 
األســر فــي البحريــن فــي العيــد تتوجــه جميعهــا في صبــاح أول يوم إلــى “البيت 
العــود”، حيــث تجتمــع األســرة فــي مظهــر ال يتكرر في أغلــب األحيــان إال مرتين 
فــي الســنة، يرجــع ذلك إلــى انشــغال الغالبيــة العظمــى بالعديد من المســؤوليات 
ســواء المهنية منها أو الشــخصية، فضغوط الحياة ومتطلباتها باتت حماً كبيرًا 
ُيثقــل كاهــل النــاس، مــا حــدا فئة كبيــرة إلى قصر هــذه الزيارة علــى األقارب من 
الدرجــة األولــى إن اســتطاع ذلــك، ورغــم ذلــك يتغيب الكثيــر عن حضــور “َيمَعة 
العيد”، فلربما يرتبطون بعمل بنظام النوبات أو آثروا النوم بعد سهر ليلة طويلة، 
متخليــن بذلــك عــن عــادة جميلة وحميدة نقلهــا لنا آباؤنا وأجدادنــا كما نقلها لهم 
آباؤهم وأجدادهم، فالزيارات العائلية تعتبر من الموروث الشــعبي الجميل الذي 
ال يجب التخلي عنه، لكننا لألســف انســلخنا شــيئًا فشــيئا عنها بحجة المسؤولية 
الزائــدة واألعمــال المتراكمــة، حتــى تخلينــا عــن أهم عاداتنــا وتقاليدنــا أي زيارة 

بعضنا في أهم المناسبات.
أفراحهــم  ومشــاركتهم  واألقربــاء  األهــل  زيــارة  كانــت  الســابقة  األجيــال  عنــد 
وأتراحهــم أقــرب إلــى الفــروض االجتماعيــة، ولم تكــن تقتصر على أيــام األعياد 
بــل كانــت يوميــة، ولم تقتصر علــى دائرة األقرباء من الدرجــة األولى بل امتدت 
إلى ما هو أبعد من ذلك كخالة األم أو عمة األب، كما أن حق الجيران كان كحق 
األقربــاء مــن الزيــارة والمشــاركة فــي األفراح أو المواســاة في األحــزان عما بما 

جاء في القرآن الكريم ووصايا السنة النبوية.
أمــا اليــوم ُيفضــل كثــر االســتعاضة برســائل التواصــل االجتماعــي عــن الزيارات 
الشخصية حيث يعتقدون أنهم يسجلون بذلك حضورا ويؤدون الواجب، وربما 
أصابوا هدفًا ولم يقطع الحبل الضعيف بينهم وبين أحبائهم، لكن المشكلة تكمن 
فــي أن الرســائل ال يمكــن أن تحمــل مشــاعر اللهفــة الموجودة فــي الكلمات أو أن 
تامس األحاســيس كاألحضان، ولن تســتطيع أبدًا أن تشرح االحترام، كما تفعل 

الُقُبات على جبين كبار السن. 

صلوا أحبتكم واقتطعوا من وقتكم القليل فدقائقكم هذه تبقى في  «
أذهانهم ردحًا من الدهر.

علــى طريــق البحث عن مخارج تفاوضية، تمضــي اإلدارة األميركية في 
نهــج العقوبــات الصارمــة، التــي طالــت مؤخــرًا وزيــر الخارجيــة اإليراني 
جــواد ظريــف، بعــد فــرض عقوبــات علــى الُمرشــد اإليرانــي األعلــى علي 
خامنئي، والرئيس حســن روحاني، وقادة الحرس الثوري، وعلى رأســهم 

اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.
فــي األخيــر، تبدو خطــوات اإلدارة األميركية غير واضحــة ولم ترق بعد 
إلــى أن تكون اســتراتيجية متكاملــة للتعاطي مع التهديد اإليراني، لكنها 
خطــوات محســوبة تمضــي وفق خطيــن متوازيين، أولهما كســب الوقت 
وإعطــاء نظــام المالــي الحبل الذي يشــنق به نفســه، وهــذا األمر يمضي 
بــدوره وفــق نهــج قائم علــى العقوبات القاســية غير المســبوقة، والرهان 
علــى عامــل الوقــت في إيقاع المالــي في األخطاء التي تســهم في بناء 
حشــد دولــي ضدهــم لحين مرور الفترة المتبقية على انتخابات الرئاســة 
األميركيــة المقبلــة، بحيــث يبقــى مــن الــوارد وقتــذاك ســيناريو توجيــه 
ضربة عســكرية قاصمة للنظام اإليراني بعد اســتنفاد كل فرص التســوية 
السياســية لألزمــة، وثانيهمــا مســار الســعي للتفــاوض مــع النظــام وفــق 
شــروط تحقــق هــدف الرئيس ترامب وهو نــزع مخالب النظــام اإليراني 
ولجــم قدرتــه علــى إنتــاج ســاح نــووي والحــد مــن قدراتــه الصاروخية 

ونفوذه اإلقليمي خصوصًا في سوريا، لطمأنة إسرائيل وضمان أمنها.

الترويج للقدرات اإليرانية في كسب الجوالت التفاوضية أكثر ما  «
يثير اهتمام الرئيس ترامب اآلن، وبحسب قناعتي فإن تغريدته 
بشأن مهارة اإليرانيين في التفاوض هي محاولة لتكريس فكرة 

االنتصار التفاوضي اإليراني في اتفاق عام 2015، الذي وقعه الماللي 
مع مجموعة “1+5”، بما يعني أن انتزاع أية بنود تفوق شروط 

هذا االتفاق بما يتماهى مع رغبة الرئيس ترامب، سيكون انتصاراً 
تفاوضيًا غير مسبوق على نظام الماللي من وجهة نظر اإلدارة 
األميركية، التي تسعى لتحقيق ذلك ثم تسويقه في االنتخابات 

الرئاسية األميركية باعتباره أحد إنجازات الرئيس ترامب في واليته 
الرئاسية األولى. “إيالف”.

هنئوهم شخصيا ال إلكترونيا

كيف يفكر ترامب في المسألة اإليرانية؟ )2(

أيهما يسبق اآلخر: رعاية االقتصاد أم التربية؟

تقرير دولي وتحرك إسالمي

تربــط االقتصــاد والتربيــة عاقــة قديمــة لــم تظهــر علــى 
خارطــة رســم السياســات بنفــس الوضــوح الــذي ظهــرت 
عليــه فــي العقود األربعة األخيــرة، فقلما تجد في خطاب 
ذات  وطنٍيــة  أوأجنــٍدة  إســتراتيجٍي،  أوتوٍجــه  سياســٍي 
خطة متوســطة، أو طويلة األمد، قد خلت من ربط النمو 
االقتصــادي بالتربيــة. ولذلــك ظهــرت توجهــات تربويــة 
عديدة مرتكزة في أساسها األولي على مبادئ النظريات 
االقتصاديــة الحديثــة، منهــا مفاهيم العائــد التربوي على 
االقتصــاد، واالســتثمار فــي العنصــر البشــري، والكفــاءة 

والفاعلية.
ومــن أبــرز المفاهيــم التــي تــؤدي دورا بــارزا فــي صياغة 
سياســات الــدول مفهــوم التأثيــر التبادلــي بيــن االقتصاد 
والتربيــة، حيــث إنــه فــي زمــن معيــن كانــت التربية ذات 
التأثيــر األكبــر علــى االقتصــاد، وفــي أزمنــة أخــرى يكون 
العكــس. ومــن أمثلة ذلــك كان المعلم واإلدارة المدرســية 
يقــررون الكثيــر مما يــدور في أركان المدرســة وتفاصيل 
هــذه  خريجــي  بــأن  توقعــات  وســط  الدراســي،  اليــوم 
المــدارس ســيكونون على مســتويات عالية مــن الكفاءة، 
وســد االحتيــاج المحلي من الموارد البشــرية الماهرة، إال 
أن تزايــد الفجــوة بين ســوق العمل ومهــارات الخريجين 
اســتدعى مناقشــة آليــات وأوجــه الصرف واإلنفــاق على 
التربيــة، فظهــرت مفاهيــم المســاءلة والجــودة والقيمــة 
المضافــة، وبدأت عمليات تقليــص الصرف واإلنفاق على 
التعليم، واســتحداث وظائف رقابية وتطويرية ومتابعة 

جديدة. 
إال أن المتأمــل فــي أثــار مســاهمة الفكر االقتصــادي على 
التربيــة فــي مختلــف األنظمــة العالميــة يجــد أن انعكاس 
األثــر لــم يكــن متســاوًيا، حيــث ال توجــد وصفــة واحــدة 

ناجحة لكل النظم.
كما ال يخفى على الجميع أن الدول المتقدمة تخصص من 
ميزانياتهــا مبالغ طائلة للتربية والتعليم والبحث العلمي، 
إال أنــه قــد يغيــب عــن الكثيريــن أن الــدول الخليجية قد 

تتفوق أحياًنا كثيرة في مستويات صرفها وإنفاقها على 
التربية والتعليم على هذه الدول المتقدمة؛ األمر الذي ال 
يتســق والمستويات التي يحققها الطلبة الخليجيون في 
االمتحانــات الدوليــة الخارجية، حيــث مازالت نتائج كل 
الدول الخليجية تقبع تحت خط متوسط األداء العالمي.
هذه الحقيقة تستدعي إعادة التفكير في توجيه أولويات 
الصــرف على التربيــة والتعليم والبحــث العلمي، وكبداية 
فإنــه البــد مــن إعــادة النظــر فــي آليــات تحقيق المســاواة 
الرأســية فــي النظــام التعليمــي، حيــث يتم إعــادة توجيه 
الدعم لشرائح الطلبة التي لم تبلغ أقصى إمكاناتها، والتي 
والمتفوقيــن  الهمــم،  وذوي  ا،  دراســيًّ المتأخريــن  تشــمل 
والمبدعيــن، فلــم يعد تقديم نفس مســتوى الصرف لكافة 
المدارس فاعا في أثره كما كان في العقود الســابقة. كما 
أن االســتثمار فــي التكنولوجيــا التعليميــة لــم يعــد خيــارا 
فــي ظــل التوجهــات الحديثــة فــي اقتصاديــات التربيــة، 
ولقــد تغلغلت آليات التكنولوجيــا في طرائق إدارة الصف 
وإســتراتيجيات التعلــم والتعليــم واإلدارة المدرســية، بل 
فــي تمهيــن المعلميــن بصــور غيــر تقليديــة. وال نغفــل في 
هــذا المجــال ضــرورة إعادة توجيــه الصرف علــى البحث 
برغبــة  المرتبــط  ال  البلــد،  باحتياجــات  المرتبــط  العلمــي 
وتوجهــات الباحــث، فابــد مــن رســم سياســة وطنية ألي 
دولــة تحــدد فيهــا الموضوعات ذات األولويــة، والتي البد 
أن تكون ناتجة عن االحتياجات المجتمعية واالقتصادية 
فــي الدولــة المعينــة. كما أن نتائــج الطلبــة المتراجعة في 
المــدارس الخليجيــة تحتــاج إلــى وقفة أكثر حزمــا لما لها 
مــن تداعيــات علــى المجتمــع الخليجــي مــن جهــة، وعلى 

االقتصادات المحلية من جهة أخرى. 

وختاما، فإن إعادة النظر في هندسة نظام تعليمي  «
يتيح إلدارات المدارس اإلبداع - بصورة أكبر - قد 

يكون من التوجهات التي تستحق الدراسة، وذلك 
في إطار محكم يضمن المساءلة عن األداء العام 

وتحسين النتائج.

كثيــرا مــا نتهــم المنظمات الدوليــة باالنحياز للكبــار والتعامي عن 
الحقائــق عندمــا تديــن هــؤالء في بعــض القضايــا وخصوصا تلك 
التــي تتعلــق بحقــوق اإلنســان، وتعــود إلــى ســوء فهــم أو عــدم 
احترام الفروقات بين الثقافات، ورغم ذلك نهتم كثيرا بالرد على 
هــذه المنظمــات والدفــاع عن مواقفنــا وهو أمر مطلــوب على كل 

حال.
إال أننــا ال نجــد االهتمــام نفســه إزاء التقاريــر التــي تنســجم مــع 
مواقفنــا وتحمــل قــدرا كبيرا من التفهم لقضايانــا، ومن بينها ذلك 
التقريــر الــذي صدر مؤخرا عن بعثــة لتقصي الحقائق تابعة لألمم 
المتحــدة، حيث دعت البعثة المجتمــع الدولي إلى قطع العاقات 
مــع كبريــات شــركات ميانمــار )بورمــا( التــي تمــول الجيــش فــي 
ارتــكاب أعمــال وحشــية ضــد مســلمي الروهينجــا، وذكــروا أن 7 
دول )إســرائيل، الصين، كوريا الشــمالية، الهند، الفيليبين، روســيا 
وأوكرانيــا( ال تــزال )منــذ ثاث ســنوات( تزود الجيش باألســلحة، 
مذكــرة هــذه الــدول بــأن هذه األســلحة تســهم في انتهــاك حقوق 
ميانمــار  جيــش  لعمليــات  الــازم  الدعــم  توفــر  حيــث  اإلنســان، 

“تاتمــاداو”، وتعــزز انفكاكــه عن الســلطة المدنيــة المنتخبة وتمنع 
خضوعــه لهــا وتــؤدي لزيــادة دوره وتحكمــه فــي اقتصــاد البــاد، 
مطالبة بالتحقيق مع مسؤولي هذه الشركات ومقاضاتهم جنائًيا.
هذا التقرير المهم يضع نقاطا كثيرة فوق الحروف ويعالج ثغرات 
مهمــة لكنــه يحتــاج إلــى مــن يتبناه ويؤمــن بأهدافــه ويعمل على 
تطبيــق مضمونــه، وهنــا تقــع مســؤولية على الــدول التي تحرص 
علــى ســمعتها ومكانتهــا ودورهــا العالمــي فــي الدفاع عــن حقوق 
اإلنســان ومنــع ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، إال أن المســؤولية 
األكبــر علــى الــدول اإلســامية لتجعــل هــذا التقريــر فــي صلــب 
اهتماماتهــا وتضــع بنوده ضمن توصيــات اجتماعاتها ومؤتمراتها 
ومحــوًرا للمناقشــات واالجتماعــات التــي تجريهــا مــع غيرهــا من 
ليكــون  الدوليــة  والمحافــل  بالمنظمــات  وفــي تحركاتهــا  الــدول 
ضمــن أجنــدة االهتمامــات الدوليــة وفــي مكانة متقدمــة تتوافق 
مــع خطــورة هــذا الملــف ومع ضــرورة بــذل جهود أكبر فــي نصرة 

مسلمي الروهينجا.
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بدور عدنان

سالم الكتبي

Ata2928@gmail.com

د. خالد الباكر

عطا الشعراوي

“المتأمل في أثار مساهمة  «
الفكر االقتصادي على التربية 
في مختلف األنظمة العالمية 

يجد أن انعكاس األثر لم يكن 
متساوًيا”.

“البد من قطع العالقات مع  «
شركات ميانمار )بورما( التي 

تمول الجيش في ارتكاب 
أعمال وحشية ضد مسلمي 

الروهينجا”.
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“انقطع أنياطهم وهم 
ينطرون الفّري”

من األمور المهمة جدا التي تشغل فكر البحريني وتأتي على رأس أولوياته 
فــي الوقــت الحاضــر ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة واالســتهاكية التــي 
يحتاجهــا فــي حياتــه اليوميــة، ومــع ذلــك بــات البحرينــي يصرخ مــن “قمة 
راســه” مــن تزاحم المناســبات الســنوية عليه، كشــهر رمضان وعيــدي الفطر 
واألضحــى ودخــول الطلبة المــدارس والجامعات وغيرها من المســتجدات 
“اللــي مــا تخلــص”، باإلضافة للضرائب والرســوم وضعف المدخول الشــهري 
والقروض البنكية وأقساط وزارة اإلسكان وقروض االستبدال، والجمعيات 

المالية الشهرية، “غير السلف من البرادة أو الخضار، ومن ذي وذاك”.
ومعظــم الخافــات والمشــاكل األســرية والزوجيــة التــي تحدث فــي بيوت 
تلبيــة  علــى  األســرة  قــدرة رب  عــدم  الرئيســية  أســبابها  أحــد  المواطنيــن 
احتياجات أفراد األســرة وتوفير طلبات المنزل، وكل ما ســبق ذكره يحتاج 
المزيد من المصاريف وزيادة األعباء المالية، ما يســبب هذا الوضع الصعب 
الذي ال يفارق مخيلة المواطن على مدار الساعة وانشغاله بكيفية الحصول 

على لقمة العيش له وألفراد أسرته.
اليــوم متطلبــات الحيــاة الضروريــة فــي البحرين تزداد وتتســع بشــكل غير 

مسبوق ولم يقتصر الغاء على منتج دون آخر، بل شمل كل ما هو معروض 
في الســوق المحلي وتضاعف ســعره أضعافا مضاعفة خال الفترة األخيرة 
وبالتالــي “كلكــد” هــذا االرتفــاع الفاحــش حيــاة البحرينــي وجعلــه “أمبرطم 
طول الوقت” وحالته يرثى لها والشــواهد على ذلك كثيرة ال تتســع الزاوية 

لذكرها.
إن أزمــة غــاء األســعار تحتــاج تدخا قويا ووقفة ســريعة من قبــل الدولة 
والحكومــة معــا بدعــم المواطــن الذي ال حــول له وال قوة وانتشــاله مما يئن 
ويعانــي منه، والتخفيف عــن كاهله، ولتكن البداية مضاعفة عاوات الغاء 
والمعيشــة والمتقاعديــن فالبحريــن تشــهد اآلن تراجعــا فــي العجــز الفعلــي 
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري بنســبة 37.8 بالمئــة مقارنــة بالعجز 
نصف السنوي للسنة المالية المنتهية 2018، باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات 
الفعلية بنسبة 18.8 بالمئة وذلك كي تتناسب مع موجات الغاء المتاحقة.

“زبدة الحجي نسموا على الناس أشوي، تره أنقطع أنياطهم وهم  «
ينطرون الفّري”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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رغم الخسارة التي تكبدها في 
الرمق األخير، إال أن فريق الحالة 

يبشر بالخير في الموسم الرياضي لكرة 
السلة بخالف السنوات السابقة.

الفريق قدم مستوى عاليا بالعبيه 
المحليين ومحترفه العمالق، وهذا 

يعطي داللة على عودة البرتقالي لدائرة 
المنافسة.

األرقام المئوية التي 
حققتها فرق المنامة والمحرق 
واألهلي في كرة السلة ليست 

مقياسا على قوتهم ونواياهم 
البطولية كما ُيقال؛ ألنها 

تحققت في أولى مباريات الدوري 
وعلى حساب فرق أقل شأنا منها 

بكثير!

التقى رئيس اتحاد الجودو يوسف عبدالمجيد الكوهجي، رئيس االتحاد الرياضي باألمن 
العام العقيد خالد عبدالعزيز الخياط خالل الزيارة التي قام بها لالتحاد الرياضي باألمن 

العام؛ لبحث سبل دعم وتطوير رياضة الجودو البحرينية.

وفــي مســتهل اللقــاء، رحب رئيــس االتحاد 
الرياضــي باألمن العــام العقيد خالد الخياط 
يوســف  الجــودو  اتحــاد  رئيــس  بزيــارة 
الكوهجــي، مؤكــدا أن هــذه الزيــارة تعكــس 
حرص رئيس اتحاد الجودو على فتح آفاق 

من التعاون بين االتحادين.
مــن جانبــه، نقــل رئيــس اتحاد الجــودو إلى 
العــام  باألمــن  الرياضــي  االتحــاد  رئيــس 
تحيــات رئيس المجلــس البحريني لأللعاب 
محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  القتاليــة 
لــه بالتوفيــق  آل خليفــة، وتمنيــات ســموه 

والنجاح.
مــع  الكوهجــي  اســتعرض  اللقــاء،  وخــال 
اتحــاد  بيــن  التعــاون  مجــاالت  الخيــاط 
الجــودو واالتحــاد الرياضــي لألمــن العــام، 
والبرامج والخطط التي تعزز من التنســيق 
بين االتحادين في ســبيل دعم انتشــار هذه 
الرياضة فــي المجتمع الرياضــي البحريني، 
ومنتخبــات  فــرق  تشــكيل  نحــو  والســعي 

لتأكيــد  األعمــار،  مختلــف  فــي  وطنيــة 
حضورها على المستوى القاري والدولي.

يوســف  الجــودو  اتحــاد  رئيــس  وقــال 
الكوهجــي: “بدايــة، أتقــدم لرئيــس االتحــاد 
الرياضــي باألمن العــام العقيد خالد الخياط 
بالشــكر والتقديــر، علــى ما أبــداه من تعاون 
كبير لدعم اتحاد الجودو؛ من أجل النهوض 
برياضــة الجــودو البحرينيــة. وممــا الشــك 
فيــه، أن هذا اللقاء يأتــي تنفيذا لتوجيهات 
رئيــس المجلس البحرينــي لأللعاب القتالية 
ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفة، 
والتــي ترتكز على فتح جســور من التعاون 
بيــن الجهــات ذات العاقــة لدعــم الرياضــة 
بمــا  وارتقائهــا،  تطويرهــا  فــي  للمســاهمة 
يخــدم تطلعــات المجلس فــي تكوين فريق 
المشــرفة  المشــاركة  علــى  قــادر  وطنــي 
والمنافسة في مختلف البطوالت القادمة”.

مــن جانبه، أعــرب رئيس االتحــاد الرياضي 
عــن  الخيــاط  خالــد  العقيــد  العــام  باألمــن 

اعتــزازه بالتعــاون بيــن االتحاديــن، مؤكــدا 
أن االتحــاد الرياضــي باألمــن العــام يســعى 
لتنفيــذ توجيهــات وزيــر الداخليــة ورئيــس 
األمــن العــام، ليكــون جــزءا مــن المنظومــة 
الرياضية، التي تســاهم فــي تنمية وتطوير 
أن  مضيفــا  الرياضيــة،  األلعــاب  مختلــف 
االتحــاد الرياضــي يزخــر بوجــود رياضيين 
يتمتعون بقدرات وإمكانات رياضية كبيرة، 
التــي  األهــداف  مــن  ذلــك  أن  إلــى  مشــيرا 
ترتكــز  والتــي  الرياضــي،  االتحــاد  وضعهــا 
علــى احتضــان المواهــب الرياضيــة وتهيئة 

األجــواء المائمــة؛ لصقــل وإبــراز قدراتهــا، 
تلــك  تطويــر  يخــدم  الــذي  الشــكل  علــى 
الرياضــات ودفعها لتكون جاهزة للمشــاركة 
مــع المنتخبــات الوطنيــة والظهــور بصــورة 
المختلفــة، متطلعــا  البطــوالت  فــي  مميــزة 
لنجــاح عمــل المجلــس البحرينــي لأللعــاب 
القتاليــة برئاســة ســمو الشــيخ ســلمان بــن 
محمد آل خليفة، في رســم اإلستراتيجيات 
التــي ترفع من مســتوى وكفــاءة االتحادات 
المنضويــة تحت مظلتــه، متمنيا في الوقت 

ذاته التوفيق التحاد الجودو.

زار رئيــس اتحــاد التايكوانــدو عبــدهللا عيســى الدوي، مديــر االتحاد الرياضي العســكري 
العميــد الركــن محمــد عبداللطيــف بن جــالل، وذلك في مقــر االتحاد الرياضي العســكري؛ 

لبحث لتعزيز التعاون بين االتحادين لدعم رياضة التايكواندو البحرينية.
وفــي بداية الزيارة، رحب مدير االتحاد الرياضي 
العســكري العميــد محمــد بن جال برئيــس اتحاد 
مهنئــا  الــدوي،  عيســى  عبــدهللا  التايكوانــدو 
بحصولــه على ثقة النائــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
لــه  متمنيــا  التايكوانــدو،  التحــاد  رئيســا  بتعينــه 
التوفيق والنجاح لتطوير وارتقاء هذه الرياضة.

مــن جانبه، نقل رئيــس اتحاد التايكواندو عبدهللا 
العســكري  الرياضــي  االتحــاد  مديــر  إلــى  الــدوي 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  رئيــس  تحيــات 

القتالية ســمو الشــيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
وتمنيــات ســموه له بالتوفيــق والنجاح في مجال 

عمله، بما يسهم في خدمة الرياضة البحرينية.
وخــال الزيــارة، بحث رئيــس اتحــاد التايكواندو 
مع مدير االتحاد الرياضي العســكري السبل لدعم 
بمــا  االتحاديــن،  بيــن  الثنائيــة  التعــاون  عاقــات 
يخــدم دعــم الجهــود لمواصلــة البنــاء والتطويــر 
فــي رياضة التايكواندو، على الشــكل الذي يحقق 
التطلعــات بتكويــن الفــرق الوطنيــة القــادرة علــى 
المشــاركة والمنافســة في البطوالت القادمة. وقد 
االتحــاد  التايكوانــدو مديــر  اتحــاد  رئيــس  شــكر 

الرياضــي العســكري، علــى مــا أبــداه مــن تعــاون 
مثمــر؛ بهــدف فتــح آفــاق مــع التعــاون المشــترك 
لدعــم وتنفيــذ اآلليات والخطط التي تســاهم في 

رفع مســتوى اللعبة، بما يترجم تطلعات المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية للنهوض بهذه الرياضة 

نحو مزيد النجاحات.

رئيس اتحاد الجودو مع رئيس االتحاد الرياضي باألمن العام 

رئيس اتحاد التايكواندو مع مدير االتحاد الرياضي العسكري 

ــة فـــي الــبــحــريــن ــاض ــري ــر ال ــوي ــط بــحــث ســبــل دعـــم وت

بحث ســبل دعم عالقــات التعــاون الثنائية بيــن االتحادين

رئيس اتحاد الجودو يلتقي الخياط

الدوي يزور مدير “الرياضي العسكري”
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أكــد رجــل األعمــال ومالك شــركة “مونتريال للســيارات” إبراهيم عبدهللا الشــيخ أن “توجيهات عاهل البــالد جاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة، بإيجاد الحلول المناســبة لحل الملفات العالقة بالمســتحقات المالية 
لالعبيــن والفنييــن واإلدارييــن وديــون األنديــة، تســهم بشــكل مباشــر وواضح وجلــي في تحفيز الشــباب؛ لتحقيــق المزيد من 

اإلنجازات النوعية والمتميزة في مختلف األلعاب الرياضية الفردية أو الجماعية”.

حضــرة  “توجيهــات  أن  علــى  الشــيخ  وشــدد 
صاحــب الجالــة عاهــل البــاد الفــدى تنعكــس 
بشــكل إيجابي على مختلف األلعاب الرياضية”، 
الســامية  الملكيــة  “التوجيهــات  أن  إلــى  مشــيرا 
ســيكون لهــا أثــر كبير وفعــال في تعزيز مســيرة 

الرياضة البحرينية”.
“مونتريــال  شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل 
للســيارات”، أكــد أن “تلــك التوجيهــات الملكيــة 
الســامية تجســد الرعايــة الكبيــرة التــي يوليهــا 
جالتــه للقطــاع الرياضــي والشــبابي، حيــث إن 
تلك الرعاية الملكية الســامية أدت بشكل مباشر 
إلى تحقيق مملكة البحرين قفزات نوعية كبيرة 

وجعلــت  والمســتويات،  األصعــدة  كافــة  علــى 
البحرين في مصاف الدول المتقدمة رياضيا”.

وقــال إن “تلــك الخطوة الكبيرة تعد مصدر فخر 
واعتــزاز للقطــاع الرياضــي في مملكــة البحرين، 
صاحــب  حضــرة  حــرص  مــدى  تؤكــد  وهــي 
الجالــة عاهل الباد المفدى علــى دعم الرياضة 
البحرينيــة ممــا يدفعهــا للتطــور وتحقيق نقات 

نوعية على المستوى اإلقليمي والدولي”.
حضــرة  توجيهــات  “تنفيــذ  أن  الشــيخ  ورأى 
تؤكــد  المفــدى  البــاد  عاهــل  الجالــة  صاحــب 
مواصلــة البحريــن المبــادرة التــي أطلقــت فــي 
لتحظــى  الذهــب”  “عــام  بتســمية   2018 العــام 

الرياضة البحرينية بمسمى “العصر الذهبي”.
وأشــاد رجــل األعمــال ومالــك شــركة “مونتريال 
الملــك  جالــة  ممثــل  “بتوجيهــات  للســيارات” 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لــدى ترؤســه جلســة 
الجديــد  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
وذلــك بحضــور النائــب األول لرئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، والتــي أكدت علــى متابعة توجيهات 
حضــرة صاحــب الجالــة عاهــل البــاد المفــدى، 

بحــل ملــف مســتحقات الرياضييــن واإلدارييــن 
وحمايــة  األنديــة،  وديــون  العالقــة  والفنييــن 

حقوقهم”.
ولفــت الشــيخ إلــى أن “تنفيذ توجيهــات حضرة 
تكمــل  المفــدى  البــاد  عاهــل  الجالــة  صاحــب 
والرياضيــة،  الشــبابية  للحركــة  الخيــر  مســيرة 
مــن  الكثيــر  جالتــه  عهــد  فــي  حققــت  والتــي 
األصعــدة  مختلــف  علــى  المتميــزة  اإلنجــازات 

الرياضية”.

وأعرب الشــيخ عن “ثقته في قدرة ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة علــى علــى االرتقــاء بالرياضــة 
خــال  مــن  المســتويات  أعلــى  إلــى  البحرينيــة 
ومدروســة،  واضحــة  إســتراتيجيات  تطبيــق 
تحقــق آمال وتطلعات قطاع الشــباب والرياضة 

في البحرين”.
وتوقــع الشــيخ أن “تــؤدي التوجيهــات الملكيــة 
الســامية دورا كبيــرا ومميــزا فــي دعــم األنديــة 
والمنتخبــات الوطنيــة؛ األمــر الــذي من شــأنه أن 
يرقــى بمســتوى وأداء الرياضــة البحرينيــة فــي 

المجاالت كافة وفي مختلف األلعاب”.
وثمــن رجــل األعمــال ومالــك شــركة “مونتريــال 
للســيارات” “توصيــة المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة بإنشــاء صنــدوق رياضــي “صنــدوق 
طمــوح” بموجــب مرســوم والبــدء باإلجــراءات 
بــإدارة  ويعنــى  الصنــدوق،  إلنشــاء  الرســمية 
واستثمار األصول الرياضية في البحرين وزيادة 
اإليرادات لدعم الحركة والعمل الرياضي بشــكل 
مستديم يضمن مستقبل الرياضة”، مشددا على 
أن “تلك التوصية تصب بشكل مباشر في صالح 
األندية الرياضة؛ األمر الذي ينعكس إيجابا على 

الحركة الشبابية والرياضية في البحرين”.

اللجنة اإلعالمية

الشيخ: توجيهات الملك تعزز مسيرة الرياضة البحرينية

إبراهيم الشيخ

الرفاع - اتحاد الطاولة

أشــادت رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنــت 
عبدالعزيز آل خليفة بتوجيهات عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة؛ 
إليجــاد الحلــول المناســبة لحــل ملــف مســتحقات الرياضييــن واإلدارييــن والفنييــن 

العالقة وديون األندية.

وأوضحت الشــيخة حيــاة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة أن الرعاية الكبيرة والفائقة التي 
يوليها جالته للقطاع الرياضي والشــبابي 
هــو أمر يدعــو للفخر واالعتزاز لــدى أبناء 
الوطــن الرياضيين وكافة المنتســبين لهذا 
القطــاع الحيــوي المهم، وأن هــذه الرعاية 
إلــى  البحرينيــة  الرياضــة  تقــود  الكريمــة 
المزيد من التطور واالزدهار، حيث حققت 
الرياضة البحرينيــة العديد من االنجازات 
علــى الخارطة االقليميــة والدولية بفضل 
رعايــة ودعــم جالتــه، إذ إنهــا تســير وفق 
رؤيــة حكيمــة، معربــة عــن خالــص الشــكر 
وعظيــم االمتنــان لهــذه الرعايــة واللفتــة 
الكريمــة تجــاه كافــة األنديــة ومنتســبيها، 

وسيكون لها المردود االيجابي.
وأشــارت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
آل خليفــة إلــى أن الرعايــة والدعــم الــذي 
تحظــى بــه الرياضة البحرينيــة من جالة 
الملــك هو دعم للجهود الســخية المتميزة 
جالــة  ممثــل  يبذلهــا  التــي  والمتواصلــة 
الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
والنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة تجــاه فتــح المزيــد مــن اآلفاق؛ 
البحريــن  لمواصلــة تعزيــز مكانــة مملكــة 

الرياضيــة على الخارطــة الدولية، متمنية 
ومنتســبيها  واألنديــة  االتحــادات  لكافــة 

دوام التقدم واالزدهار كل في مجاله.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

إيجاد الحلول المناســبة لملف مســتحقات الرياضييــن وديون األندية
حياة بنت عبدالعزيز: رعاية ودعم الملك وسام فخر واعتزاز

اللجنة اإلعالمية

أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى اسحاقي عن خالص شكره وعظيم امتنانه الى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لما يوليه جاللته من رعاية واهتمام للقطاع الرياضي في البالد.

اهتمــام  أن  اليــد  اتحــاد  رئيــس  وأكــد 
جالــة الملــك بأبنائــه الرياضييــن كان لــه 
الرياضــة  اليــه  وصلــت  لمــا  الكبيــر  األثــر 
البحرينيــة من مكانة متميزة وبما حققته 
مــن إنجــازات بــارزة علــى كافــة األصعدة 
والمســتويات، مشيرًا الى أن دعم جالته 
يمثــل المرتكــز األساســي والدافــع األول 
للرياضــة  المشــرفة  اإلنجــازات  لمواصلــة 

البحرينية.
وأشــاد اســحاقي بالجهود المتميــزة التي 
يبذلها ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس األعلى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة، فــي قيــادة الرياضة 
النجاحــات،  مــن  مزيــد  نحــو  البحرينيــة 
مــن  الصــادرة  التوجيهــات  أن  مؤكــدًا 
ســموه الى وزيــر الشــباب والرياضة أيمن 

المؤيــد لحل ملف مســتحقات الرياضيين 
األنديــة  وديــون  والفنييــن  واإلدارييــن 
تأكيــد  هــو  الملــك،  جالــة  مــن  بتوجيــه 
لرعايــة جالــة الملــك واهتمامــه بالقطــاع 
الرياضــي، ما يبعث باالعتزاز والفخر لدى 

األسرة الرياضية في المملكة. 
ثقتــه  عــن  اليــد  اتحــاد  رئيــس  وأعــرب 
التامــة في عمل المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة فــي تشــكيله الجديــد بقيــادة 
ووضــع  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
التطويريــة  واألفــكار  اإلســتراتيجيات 
لمواصلــة مســيرة النجاحــات واإلنجازات 
بالــدور  منوهــًا  البحرينيــة،  للرياضــة 
المجلــس  لرئيــس  األول  للنائــب  البــارز 
األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمد آل خليفة والجهود المبذولة من 

ســموه والتــي تصب فــي دعــم الحركتين 
الشــبابية والرياضيــة من أجــل المحافظة 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  المكاســب  علــى 

النجاحات.

علي اسحاقي

حمــد بــن  وخالــد  لناصــر  المتميــزة  الجهــود  تقديــر 
إسحاقي: توجيهات جاللة الملك محل اعتزاز وتقدير

أحمد مهدي

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة 
القــدم اليــوم ثالــث مبارياتــه فــي بطولة 
غرب آسيا المقامة حاليا بالعراق، حينما 
الكويــت، علــى ملعــب  ياقــي منتخــب 
عنــد  أربيــل،  بمدينــة  حريــري  فرانســو 
10.30 مســاء، ضمــن مباريــات الجولــة 

الثالثة للمجموعة الثانية للمسابقة.
ذات  علــى  مســاء   7.30 عنــد  ويلتقــي 
الملعب منتخبا األردن والسعودية ضمن 
المجموعــة الثانية أيضا، في مباراة غير 
مؤثــرة علــى تحديــد المتصــدر؛ كونهمــا 
المبــاراة  إلــى  الوصــول  فرصــة  فقــدا 

النهائية للبطولة.
والكويــت  منتخبنــا  بيــن  اليــوم  مبــاراة 
متصــدر  هويــة  لتحديــد  حاســمة 
المجموعــة الــذي ســيتأهل إلــى المبــاراة 

النهائية للبطولة.

يدخــل منتخبنا المبــاراة برصيد 4 نقاط 
يملــك  األزرق  لكــن  للكويــت،  وبذاتهــا 
بفرصتــي  يلعــب  كونــه  فــي  أفضليــة 
التعــادل أو الفــوز، فــي حيــن ال مجــال 
أمــام منتخبنا ســوى الفــوز للوصول إلى 

النهائي.
ويقود منتخبنا المدرب البرتغالي هيليو 

سوزا.
وكان “األحمــر” نجــح فــي تحقيــق فــوز 
حســاب  علــى  ومســتحق  ومهــم  ثميــن 
األردن فــي تدشــين مبارياتــه بالبطولــة، 
إذ ســجل هدف الفــوز نجم خط الهجوم 
الاعب إســماعيل عبداللطيف، ليكســب 
منتخبنــا أول 3 نقــاط لــه فــي البطولــة، 
في حين تعادل في الجولة الثانية أمام 

المنتخب السعودي سلبيا دون أهداف.

األحمر يالقي الكويت في لقاء الحسم

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

واثقون بقدرة ناصر 
وخالد بن حمد على 

االرتقاء بقطاع 
الشباب والرياضة



خســر منتخبنــا لكــرة الطائــرة لفئــة الشــباب، أمــام نظيــره 
الفيتنامــي بنتيجــة )0-3(، فــي اللقــاء الــذي جمعهما، أمس، 
ضمن المباريات الترتيبية في البطولة اآلســيوية تحت 23 
عاًمــا، والمقامــة حاليــا فــي ميانمار وتســتمر حتــى يوم غد 

األحد الموافق 11 أغسطس الجاري.
وجــاءت تفاصيــل األشــواط كاآلتــي: )18-25(، )21-25( و 

.)25-19(
وانتقل المنتخب للعب مباراة تحديد المركزين 11 و12، إذ 
سيالقي اليوم الخاسر من اللقاء الذي جمع منتخبي تايلند 

وميانمار، وأقيم أمس بعد كتابة هذه السطور.
وســتكون مبــاراة اليوم هي األخيــرة للمنتخب في البطولة 

اآلسيوية.
يشــار إلــى أن منتخــب الشــباب للكــرة الطائــرة حــل ثالثــا 
فــي المجموعــة الثالثــة بالــدور التمهيــدي التــي ضمــت إلى 
جانبــه الصين تايبيه وباكســتان وقطر، حيــث انتقل بعدها 

لمباريات تحديد المراكز.

حظي منتخبنا الوطني للســباحة باستقبال 
مميــز بمطــار البحريــن الدولي لــدى وصوله 
مســاء أمس األول، عائدا من الدار البيضاء 
ناجحــة  بعــد مشــاركة  المغربيــة،  بالمملكــة 
ومشــرفة بالبطولــة العربيــة الرابعة عشــرة، 
حاصدا أربع ميداليات ملونة )ذهبية العرب، 
فــي  وكان  برونزيــة(.  وميداليــة  فضيتــان، 
اســتقبال أبطــال البحريــن رئيــس وأعضــاء 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للســباحة 
وأهالي السباحين وذووهم وأقاربهم وعدد 

من محبي السباحة.

استقبال مميز ألبطال البحرين للسباحةخسارة شباب األحمر من فيتنام

يســدل الســتار في الســاعة الثامنة من مســاء اليوم الســبت عن بطل مونديال بوري العاشــر لكرة القدم عندما يلتقي فريقا بلودان 
للمقاوالت والزعيم في المباراة النهائية على ملعب نادي بوري.

النهائيــة  للمبــاراة  الفريقــان  تأهــل  وجــاء 
مــن المونديــال بعــد مشــوار صعــب تخللتــه 
والزعيــم  بلــودان  اجتازهــا  قويــة  مباريــات 
متصــدري  علــى  تفوقهمــا  الســيما  بنجــاح 

المجموعتين في الدور النصف النهائي.
للمبــاراة  التأهــل  الزعيــم  فريــق  واســتطاع 
األولــى  المجموعــة  اجتيــازه  بعــد  النهائيــة 
الصعبة بنجاح وانتزاعه بطاقة التأهل للدور 
النصــف النهائــي فــي المبــاراة األخيــرة فــي 
المجموعــة. وتعــادل الفريــق فــي المباراتين 
والحجيــري  النفــق  مطعــم  أمــام  األولييــن 
أن  قبــل  التوالــي  علــى  لألرقــام ٠-٠ و ١-١ 
ليواجــه   ٣-١ للتصويــر  بــدور  فريــق  يهــزم 
وجــدان  مركــز  الثانيــة  المجموعــة  متصــدر 
الطبــي ويفــوز بــركالت الترجيح بعــد انتهاء 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
ويمتــاز فريــق الزعيــم بقدرته علــى الخروج 
مــن كل مبــاراة بمــا يريــد وذلــك عــن طريــق 

اللعــب وفــق تطبيــق الخطــة المالئمــة لــكل 
مبــاراة علــى حــدة بحســب إمكانــات الفريق 
مجموعــة  الفريــق  ويمتلــك  المنافــس. 
والخبــرة  الشــباب  العبــي  مــن  متجانســة 
يبــرز منهــم الســيد محمــد باقــر ورضــا أحمد 

والمهاجم جعفر صباح.
فقــد  للمقــاوالت  بلــودان  فريــق  فريــق  أمــا 
تأهــل للــدور النصــف النهائــي بحلولــه ثانيــا 
فــي المجموعة الثانية بعد خســارته المباراة 
وجــدان  مركــز  المتصــدر  أمــام  االفتتاحيــة 
 cool فريــق  علــى  الكبيــر  وفــوزه  بثنائيــة 
vape بأربعــة أهــداف دون مقابــل، ليتأهــل 
للــدور النصف النهائي الــذي واجه من خالله 
متصــدر المجموعــة األولى فريــق الحجيري 
الترجيــح  بضربــات  عليــه  وتفــوق  لألرقــام 
بعــد انتهاء الوقــت األصلي للمباراة بالتعادل 

اإليجابي ١-١.
ويتميــز فريــق بلــودان باســلوبه الســلس في 

التعامــل مــع مجريــات المباريــات، من خالل 
الظــروف  مــع  التأقلــم  علــى  العبيــه  قــدرة 
العبيــن  بوجــود  بذلــك  مســتعينا  المختلفــة 
مــن ذوي الخبــرة مثــل حســين عبدالرســول 

والسيد عبدهللا محمد وبقيادة علي ميرزا.

برنامج خاص للنهائي

بــوري  لمونديــال  المنظمــة  اللجنــة  أعــدت 
العاشــر برنامجــا مميــزا في ختــام البطولة 
يشتمل على تتويج الفريق الفائز بالبطولة 
وتكريــم وصيفه، إضافــة إلى تكريم الفرق 
الفائــزة فــي مســابقات الفئــات العمرية في 

المونديال.
واســتعانت اللجنة المنظمة بالمعلق المميز 
حســين األحمــد ليكون معلقا علــى أحداث 
المبــاراة الختاميــة للمونديــال، والتــي مــن 
المتوقع أن تشــهد حضورا جماهيريا كبيرا 

أعدت لهم اللجنة العديد من الجوائز.

جانب من منافسات البطولة

ــر ــي ــاه ــم ــج ــل ــا... وجـــــوائـــــز ل ــ ــًق ــ ــل ــ ــع ــ ــج خــــــــــاص... واألحـــــمـــــد م ــ ــام ــ ــرن ــ ب

الزعيم يواجه بلودان في نهائي مونديال بوري

جانب من منافسات البطولة
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منتخب الشباب للكرة الطائرة

من عودة أبطال البحرين للسباحة

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالميأحمد مهدي

علي مجيد

أعلنــت إدارة نــادي الشــباب عــن تعاقدهــا مع 
المــدرب العراقــي حامد كاظــم ليتولى قيادة 
تدريب حراس مرمى فريقي الشباب واألول 
لكــرة القــدم فــي الموســم الرياضــي الجديــد 

.2020/2019
أمــس  يــوم  العقــد  توقيــع  مراســم  وجــرت 
الجمعــة فــي مقــر النــادي بالشــباب بحضــور 
نائــب رئيس النادي عبدهللا الموالني ورئيس 
جهــاز كــرة القدم بالنادي كفاح جاســم. ليحل 
نايــف  أحمــد  الســوري  بــدل  العراقــي  بذلــك 
الماضــي  بالموســم  معــه  التعاقــد  تــم  الــذي 
الفريــق األول هيثــم  مــدرب  رفقــة مواطنــه 

جطــل الــذي تــم االســتغناء عنــه بعدما قضى 
5 سنوات تباعا.

ويتولــى قيادة الفريق الماروني في الموســم 
الجديــد ابــن النــادي الدولــي الســابق حســين 
الميدانيــة  الخبــرة  علــى  بنــاًء  “بيليــه”  علــي 
التــي يمتلكهــا ومعرفتــه التامة بأمــور فريقه 
ويســاعده فــي الســلك الفنــي محمد ســلمان. 
ودشــن المارني تحضيراته للموسم الرياضي 
فــي منتصــف الشــهر الماضــي موزعــة علــى 
التدريبــات اللبدينــة واللياقيــة، وقــد خــاض 
وفــاز  االتحــاد،  أمــام  وديــة  مبــاراة  الفريــق 

بثالثة أهداف لهدف.

العراقي كاظم مدربا لحراس الماروني

ألقت السلطات البريطانية القبض على صاحب التغريدة العنصرية بحق نجم ليفربول اإلنجليزي محمد صالح، حسبما كشفت 
شــبكة “ســكاي ســبورتس”.ويخضع الرجل صاحب الـ32 عاما، وهو مشــجع إليفرتون غريم ليفربول في المدينة الشــمالية، إلى 

االستجواب، لالشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية وعرقلة عمل أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

واعتقــل الرجل بناء علــى تحقيق، عقب 
تتضمــن  “تويتــر”،  موقــع  علــى  تغريــدة 
رســما مســيئا إلــى المهاجم المصــري، تم 

حذفها في وقت الحق.
وقال متحدث باســم شرطة مرسيسايد، 
علــم  “علــى  القانــون  إنفــاذ  ســلطات  إن 
العبــي  أحــد  بحــق  مهينــة  بتغريــدة 
ليفربــول، تــم تشــاركها مــن قبــل آخرين، 

وتحقق في الموضوع”.
وأضــاف: “لــن يتــم التســامح مــع جريمة 
ومــن  كان،  غطــاء  أي  تحــت  الكراهيــة 
الســتهداف  اإلنترنــت  يســتخدمون 
اآلخريــن ويرتبكــون جنايــات مــن خالل 
الكراهيــة،  جريمــة  مثــل  بذلــك  القيــام 

فــوق  ليســوا  أنهــم  يفهمــوا  أن  عليهــم 
القانون”.

وحظيــت الواقعة بإدانة من جانب نادي 
إعــالم  وســائل  نقلــت  حيــث  إيفرتــون، 
عــن متحــدث باســم “التوفيــز”، قولــه إن 
“النادي يدين بأشــد العبارات أي نوع من 

العنصرية”.
تشــاركنا  “لقــد  المتحــدث:  وأوضــح 
المختصــة  الســلطات  مــع  المحتــوى 
ونبحــث في المســألة لمعرفة مــا إذا كان 
مســتخدم تويتر المشــتبه به )الذي نشــر 
التغريدة(، معروفا لدى النادي بأي شــكل 

من األشكال”.
وكان صــالح، أفضــل العــب فــي الدوري 

اإلنجليزي لموســم 2018-2017 وهدافه 
مــع  أمضاهمــا  اللذيــن  الموســمين  فــي 
ليفربــول، ضحية تصرفــات عنصرية من 
مشــجعي تشلســي في الموسم الماضي، 
يظهــرون  مصــور  شــريط  انتشــار  بعــد 
يــؤدون أغنيــة مهينــة بحــق  فيــه وهــم 
العبهــم الســابق، نعتوه خاللهــا بـ”المفجر 

اإلرهابي”.
كلــوب  يورغــن  األلمانــي  علــق  ووقتهــا 
لليفربــول، بقولــه: “األمــر  الفنــي  المديــر 
يثيــر القــرف. مثال آخر علــى ما ال يجب 
أن يحصــل. ال يجــب أن ننظــر الــى األمر 

على أنه بين تشلسي وليفربول”

وكاالت

“كاره صالح” في قبضة الشرطة

محمد صالح

أسطورة مان يونايتد “يهين” لوكاكو
انتقل البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشســتر يونايتد اإلنجليزي إلى نادي إنتر ميالن 
اإليطالــي بشــكل رســمي، بعــد فتــرة طويلــة من الشــد والجذب بيــن البلجيكــي الدولي 

والنادي اإلنجليزي.

وحط البلجيكي لوكاكو الرحال في مدينة 
ميــالن، الخميــس، وســط حضــور كبير في 

المطار من مشجعي “النيراتزوري”.
لكــن فــي مانشســتر يونايتــد، فــإن رحيــل 
لوكاكو قابله أجواء سعيدة، حيث لم يقدم 
الالعــب الــذي انتقــل إلــى “أولــد ترافــورد” 
قادمــا من نادي إيفرتــون في صيف 2017 

األداء المنتظر منه.
يونايتــد،  مانشســتر  فــي  موســمين  وبعــد 
ومع رحيله عن “الشــياطين الحمر” ظهرت 
لرحيــل  المؤيــدة  األصــوات  مــن  العديــد 

المهاجم البلجيكي.
ومــن بيــن المعلقيــن علــى رحيــل لوكاكــو 
أســطورة النادي جــاري نيفيل، الــذي انتقد 
عبــر  الدولــي  للبلجيكــي  البدنيــة  الحالــة 
مــا  وفــق  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 

ذكرت صحيفة “آس” اإلسبانية.

وعلــق نيفيــل علــى الحالــة البدنيــة لالعب 
البلجيكي عبر حسابه في تويتر، من خالل 
رده على تغريدة للصحفي اإلنجليزي أندي 
ميتن الذ قال إنه كان ينتظر من لوكاكو أن 
يكــون العبا عظيما في مانشســتر يونايتد، 
لكنه لم يلعب مع فريق عظيم في النادي.

ميتــن:  تغريــدة  علــى  ردا  نيفيــل  وقــال 
“لقــد اعتــرف أن وزنــه كان زائــدا، إنــه يزن 
أكثــر مــن 100 كيلــو غــرام! إنــه العــب فــي 
مانشســتر يونايتــد! ســوف يســجل الكثيــر 
مــن األهــداف فــي إنتــر ميــالن، لكــن عــدم 

االحترافية أمر معدي”.
ولعب نيفيل في صفوف مانشستر يونايتد 
 1992 فــي  بــدأت  التــي  مســيرته  طــوال 
وانتهــت فــي 2011، إبــان الفتــرة الذهبيــة 
للنادي في عهد المدرب اإلسكتلندي السير 

أليكس فيرغسون.

وانتشرت تعليقات نيفيل عن حالة لوكاكو 
كالنــار فــي الهشــيم عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، ليقــوم مشــجعو إنتــر ميــالن 

بالدفاع عن البلجيكي الدولي.

وكان لوكاكو من أبرز مطالب مشجعي إنتر 
ميــالن فــي ســوق االنتقــاالت، والــذي كلف 
إدارة النادي 65 مليون يورو باإلضافة إلى 

مكافآت بقيمة 10 مليون يورو.

روميلو لوكاكو

وكاالت



في المزاد
استحوذ النجم البرازيلي نيمار بحيز واسع من االهتمام في الصحف اإلسبانية الجمعة 
التــي اعتبــرت بــأن مــزادا علنيــا انطلــق بيــن عماقــي الكرة فــي البــاد برشــلونة وريال 

مدريد للظفر بخدماته.

وقالــت صحيفــة “مــاركا” الرياضيــة تحــت 
عنــوان عريض “نيمــار في األفق”، وأضافت 
“اقتنــع ريــال مدريــد بــان فكــرة التعاقــد مع 
الفرنســي بــول بوغبــا أصبحــت مســتحيلة 
وقــد عــاد البرازيلــي )نيمــار( الــى الواجهــة 

مجددا”.
وشــرحت “مــاركا” فــي صفحاتهــا الرياضية 
الداخليــة بــان رحيــل بوغبــا عــن مانشســتر 
يونايتــد بــات غيــر محتمــل ألن مانشســتر 
يونايتد لم يتعاقد مع اي العب وســط قبل 

اقفال فترة االنتقاالت في انكلترا الخميس 
لكنهــا ال زالــت مفتوحــة حتــى الثانــي مــن 

سبتمبر في إسبانيا وفرنسا”.
وكان العــب الوســط الفرنســي بطــل العالــم 
زيــن  مدريــد  ريــال  لمــدرب  األول  الخيــار 

الدين زيدان.
عــن  التخلــي  ان  الــى  الصحيفــة  واشــارت 
فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد 
“باستعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد 

مع أحد النجوم الكبار”.

وجــود  الــى  فأشــارت  “أس”،  أمــا صحيفــة 
مــزاد بيــن ريــال مدريــد وبرشــلونة لجلــب 
النجــم البرازيلــي الراغــب فــي تــرك باريس 
ســان جرمــان بعــد موســمين فــي صفوفــه 
العاصمــة  الــى صفــوف فريــق  انتقالــه  إثــر 
الفرنســية مقابل صفقة قياســية بلغت 222 

مليون يورو صيف عام 2017.
الــى أي  وكشــفت “أس” مــن دون االشــارة 
مصــدر بانــه “تم عرض الالعــب على النادي 

الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن”.
وذَكــرت كل مــن “مــاركا” و”أس” بــان عالقة 
باريــس ســان جرمــان بريــال مدريــد أفضل 

بكثير منها مع برشلونة.
فــان  الكاتالونيــة  الصحــف  الــى  وبالنســبة 
تهديــد مدريــد جــدي جــدا وقالــت صحيفة 
“ســبورت”: “برشــلونة يقــوم بهجــوم مضــاد 
باتجــاه نيمار” مشــيرة الــى امكانيــة التقدم 
البرازيلــي  انتقــال  يتضمــن  جديــد  بعــرض 

فيليبي كوتينيو في االتجاه المعاكس.
وأضافــت “طلــب برشــلونة مــن نيمــار بــأن 
يفرمل عملية انتقاله الى ريال مدريد وبان 
يقــوم باتخــاذ موقــف مــن أجل العــودة الى 

برشلونة”.
“مونــدو  صحيفــة  اعتبــرت  جانبهــا،  مــن 
الــى  بالنســبة  “األولويــة”  بــأن  ديبورتيفــو” 
نيمار هي العودة الى برشــلونة حيث يلعب 

صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.
واضافــت الصحيفة “حــدد البرازيلي تاريخ 
20 أغســطس لكــي يعــرف جديــة برشــلونة 
في الحصول على خدماته” مشــيرة الى ان 
نيمــار قد يــدرس “وجهات أخــرى” في حال 

العكس.

التكنولوجيا لن تقتل المتعة

وكاالت

يملــك هــاورد ويــب خبــرة كبيــرة فــي إدارة مباريــات كــرة القــدم، وتركتــه فترتــه في 
الدوري األمريكي، مقتنًعا بأن حكم الفيديو المســاعد سيســاهم في تحســين الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.

بحكــم  اإلنجليــزي  الــدوري  ويســتعين 
الفيديــو ألول مــرة، لكن يطــرح الكثيرون 
عالمات استفهام بشأن تأثير التكنولوجيا 
علــى كــرة القــدم. ويشــكك منتقــدو تقنية 
حكــم الفيديــو فــي ســرعة اتخــاذ القــرار، 
وأن ســعادة تســجيل األهــداف ســتتراجع 
بســبب هــذا األمــر، لكن ويب الــذي أمضى 
اســتخدام  إدارة  فــي  العاميــن األخيريــن 
هــذه التكنولوجيــا فــي الــدوري األمريكي 

يرى أن المخاوف في غير محلها.
وقال ويب “الدوري اإلنجليزي لن يتعطل 
فهي بطولة دوري تنافســية يتم تحكيمها 
بشــكل جيــد، لكــن بســبب ســرعة اللعــب 
يرتكــب الحــكام األخطاء، وهنــا يأتي دور 

حكم الفيديو لمساعدتهم”.
وتابع “الدوري األمريكي شهد 1299 هدفا 
4 أهــداف  فــي الموســم الماضــي وهنــاك 

فقــط تــم احتســابها كان يجــب أن ُتلغــى. 
كل تلك األهداف تمت مراجعتها بواسطة 
حكــم الفيديــو، وفــي 4 حــاالت فقــط لــم 
يقــم حكــم الفيديــو بــدوره الصحيــح ولم 

يحتسب تسلال أو لمسة يد”.
الــدوري  أهــداف  مــن   %  98“ وأضــاف 
أغلــب  احتســابها.  تأكيــد  تــم  األمريكــي 
هــذه الحــاالت تــم مراجعتهــا دون تعطــل 
اســتئناف اللعــب. الجماهيــر تتذكــر فقــط 

األهداف التي تم إلغائها”.
وتابــع “نقــول للجماهيــر والفــرق احتفلوا. 
ســيتم  الهــدف  أن  كبيــرة  فرصــة  فهنــاك 
تأكيــد احتســابه، تقنيــة الفيديو لــن تقتل 

متعة البريميرليج”.
كل  أشــاهد  إدارة  “كفريــق  ويــب  ونــوه 
واقعــة في كل أســبوع. يــوم اإلثنين نضع 
كل المراجعــات المتاحة في موقع داخلي 

ونسبة دقة حكم الفيديو المساعد”.
تقييــم  علــى  يحصــل  حكــم  “كل  وأردف 
فــي كل مبــاراة. هذا يؤثر علــى المباريات 
نهايــة  وفــي  لهــم،  إســنادها  يتــم  التــي 
المطــاف علــى عملهــم”. ويؤمــن ويب بأن 
الحكام يســعون التخــاذ كل قرار صحيح، 
وأنــه كان ســيرحب بوجود حكــم الفيديو 

المســاعد عندمــا وقــع في خطــأ عدم طرد 
الهولندي نايجل دي يونج بعد تدخله ضد 
اإلســباني تشابي ألونســو في نهائي كأس 
العالــم 2010. وقــال “حتــى يومنــا هذا، ما 
زال البعــض يتحــدث عــن تدخــل نايجــل 
دي يونــج. كان طردا واضحا لو كان هناك 

حكم الفيديو المساعد”.

وكاالت

وكاالت وكاالت

مدد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم عقد العب وسطه األلماني إيلكاي غوندوغان لثاث سنوات حتى 
2023، بحسب ما ذكر “سيتيزنز” الجمعة. ولعب الدولي االلماني البالغ 28 عاما دورا هاما في احراز فريقه ثاثية محلية تاريخية 

الموسم الماضي.

تشــيكي  اإلســباني  ســيتي  مديــر  وقــال 
نبــأ  ايلــكاي  عقــد  “تجديــد  بيغيرســتاين 

ممتاز بالنسبة لنادينا”.
تابــع “أظهــر مــدى أهميتــه للنــادي ولعــب 
دورا كبيــرا فــي كل ما حققنــاه حتى االن. 
نحــن ســعداء اللتزامــه الطويــل االمــد مع 
مانشســتر ســيتي”. وكان غوندوغــان أول 
العــب يتعاقد معه المدرب اإلســباني الفذ 
بيــب غوراديــوال فــور قدومــه الى ســيتي 
عــام 2016. قال الالعب الذي كلف النادي 
االزرق 20 مليــون جنيــه اســترليني قادما 
من بوروســيا دورتموند “اســتمتعت كثيرا 
فــي آخــر ثــالث ســنوات أمضيتهــا هنا مع 
ســيتي، والجميع في النادي ســاعدني كي 

اشعر اني في بيتي منذ اليوم األول”.
تابــع “أعتقــد اننــا قدمنــا كــرة جميلــة فــي 
المواســم القليلــة الماضية وحققنــا الكثير 

من النجاحات”.

أبدى لوكاس هيرنانديز، الذي يعد أغلى العب في تاريخ الدوري األلماني، أمله في تســجيل المشــاركة الرســمية األولى مع فريقه 
بايرن ميونخ، عبر المباراة المقررة اإلثنين المقبل في كأس ألمانيا، بعد تعافيه من اإلصابة.

وقــال هيرنانديــز “أعمــل مــن أجــل ذلــك، 
أتمنى تسجيل ظهوري الرسمي األول في 

مباراة اإلثنين “.
ويستهل بايرن ميونخ، مشوار الدفاع عن 
لقب بطولة الكأس، الذي توج به في مايو 
الماضــي، بمواجهــة فريق الدرجــة الرابعة 

إنرجي كوتبوس.
بايــرن  إلــى  انضــم  قــد  هيرنانديــز  وكان 
ميونخ قادما من أتلتيكو مدريد اإلسباني 

في صفقة قيمتها 80 مليون يورو.
وكان هيرنانديــز قــد خضــع لجراحــة فــي 
بــات  لكنــه  الماضــي،  مــارس  فــي  الركبــة 

بصدد التعافي واستعادة اللياقة.

وأثنى حسن صالح حميديتش مدير  «
الكرة بنادي بايرن على هيرنانديز 
قائال “إنه العب من الطراز األول، 

ليس فقط من خالل عقليته 
وأسلوبه، وإنما قدرته أيًضا على 

إيلكاي غوندوغانقيادة الفريق”. لوكاس هيرنانديز

سيتي يمدد عقد غوندوغان الظــهـــور األول

وكاالت

زادت إدارة إنتــر ميــالن مــن حــدة التوتــر فــي 
العالقــة التي تجمعهــا مع المهاجــم األرجنتيني 
ماورو إيكاردي. ووفًقا للحســاب الرســمي إلنتر 
ميالن على موقع التواصل االجتماعي )تويتر(، 
فإنــه تــم منح القميص رقم 9 الخاص بإيكاردي 
المنضــم  لوكاكــو  روميلــو  البلجيكــي  لصالــح 

حديًثا للنيراتزوري.
إنتــر  وإدارة  إيــكاردي  بيــن  العالقــة  وتتســم 

بالتوتــر منــذ تجريــد الالعــب مــن حمــل شــارة 
رفضــه  عقــب  الماضــي،  الموســم  فــي  القيــادة 

التوقيع على عقد جديد مع النادي اإليطالي.
وكان لوكاكــو انضــم رســمًيا إلــى إنتــر ميــالن، 
الخميس، وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة 
بلغــت 75 مليــون يــورو. يذكــر أن إنتــر ميــالن 
يعــرض إيــكاردي للبيــع، ويعــد يوفنتــوس هــو 

الوجهة األقرب لالعب في الموسم الجديد.

ايكاردي في خطر

sports@albiladpress.com
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أكد تقرير صحفي إســباني، أن الفرنســي 
عثمــان ديمبلــي، نجم برشــلونة، يخشــى 
التعرض لصدمة جديدة في “كامب نو”.
وقالت صحيفة “ســبورت” اإلسبانية، إنه 
رغــم انتقــال ديمبلــي إلــى برشــلونة فــي 
صفقة ضخمة خالل صيف 2017، ولكن 
اإلصابات حرمته من الظهور بشكل جيد 

مع الفريق خالل الموسمين الماضيين.
أن ديمبلــي كان يخشــى  إلــى  وأشــارت 
وصــول أنطــوان جريزمــان أو نيمــار دا 
ســيلفا إلى برشلونة في الصيف الحالي، 
للمشــاركة  مســاحة  لنفســه  يجــد  حتــى 
فــي التشــكيل األساســي خــالل الموســم 

المقبل.
األغلــب  علــى  ديمبلــي  أن  وأوضحــت 
الجديــد،  الموســم  فــي  بديــاًل  ســيكون 
مبكــًرا  العــودة  الالعــب  قــرر  ولذلــك 
للتدريــب هــذا الصيــف إلثبــات قدراتــه 
للجميــع وأنــه جديــر بمقعــد أساســي مــع 

الفريق.

وكاالت

أحالم مهددة

هاورد ويب
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نـادال نحــو رقــم قيــاســـي
اقترب االســباني رافايل نادال من احراز لقبه القياســي الـ35 في بطوالت الماســترز، بعد 
تأهله الى ربع نهائي دورة مونتريال الكندية على حساب االرجنتيني غيدو بيا 3-6 و6-4.

وبــات المصنــف ثانيــا عالميــا واالول فــي 
الدورة االكثر فوزا في بطوالت الماسترز، 
رافعــا رصيــده الــى 379 فــوزا ومتخطيــا 

السويسري االسطوري روجيه فيدرر.
دورة   18 لقــب  حامــل  نــادال،  وســيكون 
كبرى، قادرا على اضافة لقب جديد بحال 
نجاحــه بالدفاع عــن لقبه في كندا، لينفرد 

بالرقم القياسي.
وانهــى مباراتــه امــام بيــا بارســال ســاحق 
ليبلــغ ربــع النهائي للمرة التاســعة في كندا 
حيث توج الموسم الماضي للمرة الرابعة.

ويلتقــي نــادال في ربــع النهائــي اإليطالي 
علــى  والفائــز  الســابع  فونيينــي  فابيــو 

الفرنسي ادريان مانارينو 2-6 و7-5.
واقيمــت المباراة في احوال جوية صعبة 

لــم تزعــج نــادال كثيــرا “كان يومــا قاســيا 
علــى صعيــد الريــاح، لكننا معتــادون على 
اللعــب  جميــال  يكــون  قــد  هكــذا.  اللعــب 
فــي ظــروف مماثلــة. الالعــب الــذي يملك 
اوفــر  حظــه  يكــون  إضافيــة  خيــارات 

للتفوق”.
وفــك النمســوي دومينيــك تييــم المصنف 
ثانيــا، النحــس الــذي يالحقــه منذ خمســة 
علــى  فــوزه  بعــد  كنــدا  دورة  فــي  أعــوام 
 )9-7(  7-6 تشــيليتش  ماريــن  الكرواتــي 

و4-6 في الدور الثالث.
وقــال تييــم بعدمــا حقــق فوزه الـــ 31 هذا 
الموسم “إنه انتصار عظيم جديد بالنسبة 
لــي )...( كنــت محظوظــا جــدا لتمكني من 

إنقاذ تسع كرات لكسر إرسالي”.

وكاالت

رافايل نادال 



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

اإلدارة  مجلــس  عضــو  قــام 
المنتــدب بشــركة الخليــج لصناّعة 
آل  ســمير  البتروكيماويــات، 
عبدربــه، وبحضــور رئيس الشــركة 
وأعضــاء  جواهــري  عبدالرحمــن 
رئيــس  ونائــب  التنفيذيــة  اإلدارة 
الشــهادة  بتســليم  العمــال،  نقابــة 
أحمــد  إلــى  التقديريــة  والجائــزة 
نــاس مــن دائــرة المــوارد البشــرية 
والعالقــات العامــة الذي فــاز بلقب 

الموظف المثالي. 
والتحــق أحمد بالشــركة فــي العام 
مســؤول  منصــب  ويشــغل   2000
إدارة الوقــت، وهــو مــن الموظفين 
المتميزين الذين أسهموا في نجاح 
الشــركة مــن خــالل أداء المهمــات 
المنوطــة به على أكمل وجه طوال 
ســنوات عملــه، وقــد حضــر العديد 

داخــل  التدريبيــة  الــدورات  مــن 
وخارج المملكة.

يذكــر أن هــدف هــذا التكريــم هــو 
تشــجيع العامليــن بالشــركة وذلــك 

لتحســين وتطويــر الشــركة وأداء 
الموظف على حد سواء.

التحق بالشركة في 2000 ويشغل منصب مسؤول إدارة الوقت

ناس موظف الشهر في “البتروكيماويات”

كارلتــون،   - “الريتــز  منتجــع  أعلــن 
البحريــن” عــن دعــوة ضيوفــه المميزين 
مــن العائــالت إلى زيــارة المنتجع الفاخر 
مــن  واســعة  تشــكيلة  يحتضــن  الــذي 
خــالل  والممتعــة  الترفيهيــة  التجــارب 
أيــام عيد األضحى المبارك التي تجســد 
روح االنسجام واأللفة. ويضمن “الريتز-
قضــاء  للعائــالت  البحريــن”  كارلتــون، 
الذكريــات  تملؤهــا  اســتثنائية  إجــازة 
إطــالق  خــالل  مــن  وذلــك  المميــزة، 
خصومات تصل حتى 20 % على ليالي 
اإلقامــة، وتوفيــر عالجــات ســبا مميــزة 

وأنشطة ترفيهية للصغار.

وتتعدد أســباب االحتفال بعيد األضحى 
بالنســبة  المميــزة  الوجهــة  هــذه  فــي 
للعائــالت القادمة إلى المملكة والســكان 
مــن  سيســتفيدون  الذيــن  المحلييــن 
إذ  بهــم؛  خاصــة  حصريــة  خصومــات 
يحظى المقيمون في البحرين والمملكة 
بمزايــا  والكويــت  الســعودية  العربيــة 
إضافيــة تتضمن خصومــات تصل حتى 
10 - 20 % علــى أســعار اإلقامــة التــي 
تبــدأ من 160 دينارا، فضــالً عن إمكانية 
بيتــش  “رويــال  نــادي  إلــى  الدخــول 
كلوب” الشــاطئي ومرافق ســبا “الريتز - 

كارلتون”. 

“الريتز - كارلتون” يحتفي 
بالعيد مع باقة تجارب فاخرة

احتّلــت شــركة ســايك موتــور المرتبــة 39 
علــى القائمــة العريقــة Fortune 500 لعام 
2019، وحــازت على المرتبة الســابعة بين 
ممــا  الســيارات،  صناعــة  شــركات  جميــع 
يمّثل ظهورها الخامس عشر على التوالي 
في المؤشــر المرموق. سجلت شركة “سايك 
موتور” )SAIC Motor( في عام 2018 مبيعات 
إجماليــة بلغــت 136.39 مليــار دوالر ومبيعات 
ســيارات جديــدة بلغــت 7.052 مليون ســيارة، 
مما أدى إلى زيادة بنســبة 1.8 بالمئة عن العام 
السابق وزيادة ريادتها في االسواق المحلية. 

في العام الماضي قامت شركة “سايك موتور” 
بتصديــر وبيــع 277,000 ســيارة إلى األســواق 

الخارجية بزيادة سنوية قدرها 62.5 بالمئة.
فــي الوقــت الــذي يشــهد فيه ســوق الســيارات 
الصينــي مناخــًا محفوفــًا بالتحديــات، تســعى 
شــركة “ســايك موتــور” )SAIC Motor( لتعزيــز 
حصتها في السوق من خالل مواكبة التغيرات 
الســيارات  صناعــة  مجــال  فــي  المســتمرة 
الســيارات  مجــاالت  ضمنهــا  ومــن  العالميــة، 

الكهربائية واالتصاالت الذكية والعولمة.
موتــور”  “ســايك  شــركة  مبيعــات  وصلــت 
للســيارات المعتمــدة علــى الطاقــة الكهربائيــة 
النصــف  فــي  وحــدة   82,000 إلــى  الجديــدة 
األول مــن العــام 2019، بزيادة 42 % عن العام 

السابق. 
وقــال المدير التنفيذي لســايك موتور بالشــرق 
قائمــة  علــى  “إن حضورنــا  لــي  تــوم  األوســط 
علــى  عشــر  الخامســة  للمــرة   Fortune 500
فــي  الشــركة  دور  علــى  تأكيــد  هــو  التوالــي 
مجــال الســيارات على المســتوى العالمي، وإن 
أهمية ســوق الشــرق األوسط بالنســبة لنا على 
ازديــاد وذلك بفضل زيــادة الصادرات المتعلقة 
اســتثماراتنا  نمــو  نتابــع  ســوف  بالمبيعــات. 
علــى  المعتمــدة  الســيارات  لتطويــر  وجهودنــا 
الحديثــة  واالتصــاالت  الجديــدة،  الطاقــة 
والذكيــة، والقيــادة اآللية وذلك لنعزز حضورنا 
على المســتوى المحلي والدولــي ونصبح رّواد 

في التطوير واإلبداع”.

أعربــت جمعيــة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوسطة عن بالغ شكرها واعتزازها 
بمــا تقــوم بــه غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن مــن دعم لبرامج المؤسســات 
الصغيــرة فــي البحريــن ممــا يدعمهــم 
ويحــث  تطويرهــم  فــي  ويســاهم 
اآلخرين على بدء مشــروعهم الخاص، 
حيــث إن الغرفة تســاهم في التواصل 
مــع المؤسســات وزرع الثقة في برامج 
الحكومة من خالل التوعية المستمرة.
واشــارت الــى “ان تلك الجهــود لم تأت 
مــن فــراغ إنمــا جــاء نتيجة للدراســات 
والمعطيــات  الغرفــة  بهــا  تقــوم  التــي 
التــي تــم استشــعارها مــن خــالل عمل 
اللجان، وعلى ســبيل المثــال ال الحصر 
ما تناولته ورشة العمل بعنوان )إقالع( 
فــي جلســة عملهــا والمعــرض  مؤخــًرا 
للمؤسســات  دعــم  مــن  لــه  المصاحــب 
مــع  التواصــل  جعلــت  التــي  الصغيــرة 
مباشــرًة،  الصلــة  ذات  المؤسســات 

الناجحــة  القصــص  بعــض  وعرضــت 
يلهــم  الفتيــه ممــا  المؤسســات  لصغــار 
اآلخريــن لالقتــداء بهــم والســير علــى 
نهجهم واالستفادة من تجاربهم، وهذا 
نحــو  والموجــه  الصحــي  العمــل  يعــد 
تحقيــق األهداف والرؤيــة االقتصادية 
التوفيــق  راجيــن كل  لمملكتنــا،   2030
للقائمين على هذه البرامج واالستمرار 
للوصول إلى النجاح المشــترك والدائم 

للجميع”.

ـــة ـــواق الخارجي ـــى األس ـــيارة إل ـــف س ـــع 277 أل ـــر وبي تصدي  تساهم في التواصل مع المؤسسات وزرع الثقة في برامج الحكومة

Fortune 500 سايك موتور” على قائمة“ “الصغيرة والمتوسطة” تشيد بدعم “الغرفة”
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يأتــي تطويــر الكــوادر البشــرية مــن ضمــن 
تســعى  مؤسســة  كل  فــي  األهــداف  أهــم 
للنجاح باعتبار العنصر البشــري هو الركيزة 
المؤسســات  عليــه  تقــوم  التــي  األساســية 
الناجحــة وذلــك مــن خــالل صقــل مهــارات 
هــذه الكــوادر وطاقاتهــم المبدعــة وتنميــة 
قدراتهــم وإعدادهــم على درجــة عالية من 
الكفاءة والمســئولية بالشــكل الذي يؤهلهم 

إلى تبؤ مناصب عليا. 
وفــي هــذا الصــدد وضمــن خطتهــا الراميــة 
ودعــم  موظفيهــا  وتأهيــل  إعــداد  إلــى 
مهاراتهــم القياديــة بالشــكل الــذي يعكــس 
غــاز  شــركة  قامــت  المســتقبلية،  رؤيتهــا 
مــع  بالتعــاون  )بناغــاز(  الوطنيــة  البحريــن 
بتصميــم  إيســت  ميــدل  أورينــت  شــركة 
مســمى  تحــت  القيــادات  إعــداد  برنامــج 
“إعداد” يهدف إلى تنمية قدرات الموظفين 
اإلداريــة والقياديــة، حيــث اســتغرقت مدة 

هــذا البرنامــج حوالــي 6 شــهور وذلــك عــن 
المحاضــرات  مــن  سلســلة  تقديــم  طريــق 
وورش العمل لموظفي الشركة من مختلف 

الدوائر. 
 وبمناســبة ختــام برنامــج إعــداد القيــادات 
رعايــة  وتحــت  الشــركة  أقامــت  “إعــداد”، 
بــن  محمــد  الشــيخ  التنفيــذي  الرئيــس 

خليفــة آل خليفــة وحضــور أعضــاء اإلدارة 
القائمــة  الشــركة  وممثلــي  التنفيذيــة 
الموظفيــن  لتكريــم  حفــال  البرنامــج  علــى 
المشــاركين في البرنامج ومنحهم شهادات 

إتمام هذا البرنامج القيادي. 
وبــدأ الحفل بكلمــة الرئيس التنفيذي حيث 
المشــاركين  للموظفيــن  تهانيــه  فيهــا  قــدم 

وعلــى  بنجــاح  البرنامــج  اجتيازهــم  علــى 
شــكره  قــدم  كمــا  وتفاعلهــم.  مشــاركتهم 
لشــركة أورينت ميدل إيست على تعاونهم 
مــن خالل تصميم هذا البرنامج مما ســاهم 
البرنامــج  هــذا  مخرجــات  تحســين  فــي 
كل  المشــاركين  لجميــع  متمنيــا  التدريبــي 

التوفيق والنجاح.

ــم الـــمـــبـــدعـــة ــ ــه ــ ــات ــ ــاق ــ ــارات الــــــكــــــوادر وط ــ ــ ــه ــ ــ صـــقـــل م

موظفو “بناغاز” يجتازون “إعداد” بنجاح

يحــرص  التــي  الــدورات  سلســلة  ضمــن 
علــى  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
تنظيمهــا مؤخــًرا، اخُتتمت فعاليــات الدورة 
إجــراءات  فــي  الخامســة  التأسيســية 
المناقصــات والمزايــدات والتــي شــارك فيها 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن  كل  موظفــو 
ووزارة شــؤون اإلعــالم المعنيــون بشــؤون 
مــن  عــدًدا  الــدورة  وتناولــت  المشــتريات، 
المناقصــات  بعمليــات  المتعلقــة  المواضيــع 
والمزايــدات واإلجــراءات القانونية وكيفية 
اإللكترونــي  المناقصــة  نظــام  اســتخدام 
لالرتقاء بممارسات المشتريات في الجهات 

الحكومية. 
المناقصــات  لمجلــس  العــام  األميــن  وأكــد 
والمزايــدات محمد بهزاد أن الهدف من هذه 
الــدورات هــو تقليــص الفجــوة بيــن غايــات 
الفعليــة  والممارســات  المناقصــات  نظــام 

علــى أرض الواقــع بنــاًء علــى نتائــج تحليل 
أداء الجهــات المشــاركة فــي هــذه الدورات. 
وأشــار أن مــن شــأن هــذه الــدورات االرتقاء 
المشــتريات  عمليــات  بكفــاءة  التدريجــي 
بمــا ينعكــس علــى االســتغالل األمثــل للمال 
العــام وتحقيق مســتويات أعلــى من العدالة 

والشفافية. 

واســتطرد قائاًل: “يحرص المجلس وبشــكل 
الخدمــات  مســتوى  تحســين  علــى  مســتمر 
التــي يقدمها لألطــراف ذات العالقة، وتمثل 
مبــادرات  حزمــة  مــن  جــزًءا  الــدورة  هــذه 
الجهــات  جميــع  مــع  التواصــل  لتعزيــز 
المتصرفــة من جهــة، والموردين والمقاولين 

من جهة أخرى”.

أعلنــت شــركة سامســونج الخليــج لإللكترونيــات، عــن إطــالق عمليــة 
الطلــب المســبق علــى هاتف Galaxy Note10 اعتبارًا من 8 أغســطس 
إلى 23 أغســطس عبر جميع متاجرها في البحرين إضافة إلى متاجر 
التجزئة الرئيســة. ســيكون العمــالء الذين يطلبون الجهاز مســبقًا أول 
مــن يختبــر الميزات الجديدة في قلــم S-Pen المعاد تصميمه، إضافة 
إلــى شاشــة العــرض المذهلــة والممتــدة من الحافــة إلــى الحافة فضالً 
عــن واجهة االســتخدام السلســة والكاميرا المتطــورة ذات الخصائص 
االحترافيــة فــي التصويــر وغيرها من الميزات المبتكــرة األخرى التي 
أدخلتهــا سامســونج علــى جهازهــا الجديــد للمــرة األولــى. وســيحصل 

 Note10 Galaxy العمــالء الذيــن يطلبــون هاتــف
 .Galaxy Buds بشكل مسبق على سماعات

ونظرًا ألن الكمية محدودة، ســيتم تلبية الطلبات 
المســبقة علــى الهاتف وفق مبدأ “مــن يأتي أوالً 

تتم خدمته أوالً”.
المعلومــات  تكنولوجيــا  قســم  رئيــس  وقــال 
شــركة سامســونج  فــي  المتنقلــة  واألجهــزة 
الخليــج لإللكترونيــات طــارق صبــاغ “لقــد 

ألهمــت هواتــف Galaxy Note علــى مــدار الســنوات الماضيــة مالييــن 
المستخدمين في جميع أنحاء العالم ومكنتهم من إرضاء شغفهم في 
جميع جوانب حياتهم ليكونوا أكثر إنتاجية ويطلقوا العنان لقدراتهم 
وأفكارهم اإلبداعاية. ويسعدنا في سامسونج أن نعلن لمحبي هواتف 
هــذه السلســلة عن هاتفنــا الجديد Galaxy Note10، الــذي يمّثل جيالً 
جديــدًا مــن القــوة، والــذي تــم تصميمــه بدقة وعنايــة فائقة ليتناســب 
مــع متطلبــات المســتخدمين وأهدافهــم المتعــددة لتحويــل أفكارهــم 
المبدعة إلى واقع ملموس من خالل األداء القوي والتصميم المذهل”.
حجميــن  فــي   Galaxy Note10 يأتــي  اإلطــالق،  علــى  مــرة  وألول 
اثنيــن، بحيــث يمكــن للمســتهلكين اختيــار الحجــم 
Gal-  الــذي يتناســب مع متطلباتهم. ويفتــح هاتف
axy Note10 الجديــد إمكانــات ال حصــر لهــا أمــام 
المســتخدمين الذيــن يرغبــون باالســتمتاع بمزايــا 
قلــم S Pen والقــدرات العمليــة المتعــددة في جهاز 
واحــد أنيــق يحتوي على شاشــة عــرض قياس 6.3 
بوصة في أكثر هواتف سلســلة Note نحافًة حتى 

اآلن. 

الحكومية الجهات  في  المشتريات  بممارسات  أوالً”االرتقاء  خــدمــتــه  تــتــم  أوالً  ــي  ــأت ي ــن  “مـ ــدأ  ــب م ــق  وفـ

طرح الطلب المسبق على “Galaxy Note 10”اختتام الدورة التأسيسية في إجراءات المناقصات
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أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يالحظ أحد.

يفيدك أن تظل مستعًدا لمساعدة ودعم 
اآلخرين.

يريد أحباؤك دعمك أيًضا في الوقت الحالي.

لقد انتهى وقت الكسل فطاقتك ال تعرف 
الحدود. 

في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكالت 
في تزايد.

سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

ال تخف من قبول المساعدة في حالة عرضها.
 

أنت متفق مع ذاتك، واثق بنفسك وتظهر سالًما.
 

ال تتقدم خطوة واحدة إال قبل االستعداد.

خذ وقتا للراحة واخرج في نزهة أسبوعية.

قد يؤدي السلوك األناني إلى اإلضرار بعالقاتك.

مشاريع كثيرة في رأسك ولكن ال تتردد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 افتتاح متحف اللوفر 

في العاصمة الفرنسية 
باريس بعد عام 

من اقتحام 
الثورة الفرنسية 
له وكان يعرف قبل 

ذلك بقصر التوى لرى وكان 
مقرا إلقامة ملوك فرنسا.

تستعد الفنانة السورية 
أصالة نصري إلصدار 

أغنيتها الجديدة “نكتة 
بايخة”، غدا األربعاء 
على قناتها الرسمية 

على يوتيوب. األغنية 
من كلمات عبد الحميد 

حباك، وألحان إيهاب عبد 
الواحد، وتوزيع فهد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

من المعتقدات الهندية بتقديم القرابين والهدايا إلى آلهتهم

“الحية بية” تزين عيد األضحى في البحرين

مــن اجمــل العادات البحرينيــة التي تقاوم الحداثة اليوم هي االحتفال بـ”الحية بية” عند 
األطفــال فــي البحريــن، وتعتبــر هــذه العادة الجميلة المنتشــرة فــي دول الخليــج العربي 
قديمــة جــدا وهــي عبــارة عــن زرع األطفــال لســنابل أو نباتــات ثــم اإللقــاء بها فــي البحر 
يــوم عرفة مع أناشــيد شــعبية بســيطة كعــادة شــعبية توارثها الخليجيون مــن أجدادهم 

واستمرت حتى يومنا هذا.

وتشهد في كل عام معظم شواطئ المملكة 
احتفــاالت “الحيــة بية” التي هــي عبارة عن 
قفــة صغيــرة الحجــم، مصنوعــة من ســعف 
النخيــل، ويتــم زرعها بالحبــوب مثل القمح 
والشــعير، وتعلق بعد ذلك في المنازل حتى 
تكبــر وتنمــو. ويقــوم األطفــال بإلقائهــا فــي 
البحــر يــوم وقفة عرفــات، وهم يدعون هللا 
أن يجعــل عيدهم ســرورا ويعيــد حجاجهم 
الحــرام ســالمين ومحّمليــن  بيــت هللا  مــن 
فهــي  الكلمــة  اصــل  عــن  امــا  بالهدايــا  لهــم 
“الحجــي بيجــي” كمــا فــي اللهجــة العاميــة 
المجــاورة  الــدول  وبعــض  البحريــن  ألهــل 
وتعنــي الحاج ســيعود أو إنهــا تعني الحجة 
يقــوم  التــي  الصغيــرة  القفــة  والمقصــود 

األطفال بزرع البذور فيها.
وبالعــودة الــى تاريــخ هــذه العادة الشــعبية 
الجميلــة يقــول الباحثــون المختصــون فــي 
التــراث، لمعرفة أصلها يجــب علينا الرجوع 
التــي  إلــى األســاطير والخرافــات القديمــة 
القديمــة  الحضــارات  فــي  ســائدة  كانــت 
كحضــارة مصر والهنــد وغيرهما، فقد كانت 
الســائدة  معتقداتهــا  وفــق  الشــعوب  تلــك 
آنــذاك تخــاف مــن آلهتهــم التي تنــزل عليها 
العــذاب والدمــار كالريــاح والبــرق والخوف 

فــي  الشــعوب  تلــك  أنــاس  وفكــر  والهلــع، 
كيفيــة إرضاء آلهتهــم والتقرب إليها فكانوا 
يقّدمــون القرابين والهدايا إليها حتى ينالوا 
رضاهــا ومحبتهــا حتــى ال تغضــب عليهــم 
وتدمــر قراهم ومســاكنهم وتقتــل أبناءهم، 
فاعتــادوا أن يقومــوا فــي كل عــام بجلــب 
ويقومــون  القريــة  فــي  شــابة  فتــاه  أجمــل 
بتجميلها وتزينها ويلبسونها أحلى المالبس 
والحلي حتى تصبح كالعروس ليلة زفافها، 
ثــم يضعونها في قارب لوحدها ويرســلونها 
إلــي البحــر أو النهر لتذهب مــع األمواج إلى 
اآللهــة  إلــى  تصــل  وتختفــي حتــى  البعيــد 

وبذلك ينالوا رضى آلهتهم.
وقــد وصلت مثل هذه القصص واألســاطير 
كانــت  حيــث  العربــي  الخليــج  دول  إلــى 
التجــارة بيــن الهنــد ودول الخليــج نشــطة، 
مــن  البعــض  تتبــادل  الشــعوب  وكانــت 
الخليــج  أهالــي  ابتكــر  هنــا  مــن  العــادات، 
عــادة “الحيــة بيــة” والتي تشــابهت مع تلك 
القصــص، لكنهــم اســتبدلوا رمــي الفتاة في 
النهر أو البحر بالحية )الحشائش الخضراء( 
إرضــاء للبحــر، وتبقــى العــروس بمالبســها 
الجميلة على الشاطئ، وهكذا انتشرت هذه 

العادة التراثية في البحرين والخليج.

ويذكــر الباحــث البحرينــي محمــد جمــال، 
العربــي أخــذوا  الخليــج  أهــل  “إن معظــم 
هــذه العــادة المحببــة منــذ قديــم الزمــان، 
ودول  الهنــد  بيــن  التجــارة  كانــت  حيــث 
الخليج نشطة وأدى هذا التقارب الثقافي 
والفكــري إلــى تشــابه البعــض مــن العادات 

والتقاليد”.
ويضيف، “أن ســكان الخليج ابتكروا عادة 

الحية بية انطالقا من معتقدات الحضارة 
الهندية الســائدة بتقديم القرابين والهدايا 
إلــى آلهتهــم لينالوا رضاهــا ومحبتها حتى 
ال تغضب عليهم وتدمر قراهم ومساكنهم 
بيــة  الحيــة  تطــورت  أبناءهــم”.  وتقتــل 
مــع الســنين، مــن خــالل إدخــال إضافــات 
فأصبــح  عليهــا،  اللمســات  مــن  والبعــض 
الناس يتنافسون من تكون حيته األجمل.

يســتعد عــدد كبيــر مــن نجــوم الوطــن 
العربــي، لاللتقاء بجمهورهم من خالل 
حفالتهــم التي ســتنطلق األيام المقبلة 
ضمــن حفــالت موســم عيــد األضحــى 

المقبل، بجميع انحاء الوطن العربي.
 يســتعد النجــم تامــر حســني، ألحيــاء 
حفل غنائي، يوم 15 أغسطس الجاري 
ضمن فعاليــات مهرجان صاللة 2019، 

في سلطنة ُعمان. 
أغســطس  شــهر  فــي  يــارا  وتحيــي 
الموافــق  الســبت  يــوم  حفــال  المقبــل 

فعاليــات  الجــاري ضمــن  أغســطس   3
بلبنــان،  الشــوير”  “ضهــور  مهرجــان 
وتســتعد كارول سماحة، ألحياء حفالً 
ضخمــًا ضمــن حفــالت مهرجــان أهمج 
الجــاري،  أغســطس   16 الجمعــة  يــوم 
ألحيــاء  كــرم،  نجــوى  تســتعد  فيمــا 
حفليــن غنائييــن ضمــن حفــالت العيــد 
األول يــوم 14 اغســطس بقلعــة كنعان 
بســوريا، والثانــي بمهرجــان الفحيص، 
أغســطس   16 الجمعــة  يــوم  بــاألردن 

المقبل.

حفالت عيد األضحى

10 أغسطس 2019 السبت
9 ذو الحجة 1440

 1821
والية ميزوري تصبح الوالية 24 من الواليات المكونة للواليات المتحدة األميركية.

 1914
فرنسا تعلن الحرب على اإلمبراطورية النمساوية المجرية خالل الحرب العالمية األول.

 1920
الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف باالنتداب البريطاني عليها.

 1989
 تعين الجنرال كولن باول رئيًسا لهيئة األركان المشتركة األميركية.

 2015
 شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابت لتصبح شركة قابضة لها.
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علقــت الفنانــة نــوال الزغبي علــى الضجة التــي أثيرت حول 
شبهها بالفنانة نانسي عجرم بأحدث كليباتها خاصًة بإحدى 
اللقطــات التــي دفعــت المشــاهدين للظن بأن نانســي 
أطلــت معها كضيفة باألغنيــة، ليتبين الحقــًا أن الصورة 
تعود للزغبي نفسها. فقالت بردها على أحد المراسلين أن 

“الجمهور ظن أنني نانسي عجرم نظراً الن اإلطاللة تشبهها 
إلى حٍد كبير”، وأضافت ضاحكة: “الشــرف لي أن تكون نانســي 

معي بالكليب.

أحيــا الفنان اللبناني زياد الرحباني ليلًة موســيقية في مهرجان 
الحمامات الدولي في أول زيــارة له إلى تونس أمام الجمهور 
الــذي مأل مدرجات المســرح مســتمعًا لموســيقاه وأغانيه 
الســاخرة. انطلــق الحفــل بموجــٍة عارمــة مــن التصفيق 
والهتافــات الترحيبيــة بالرحبانــي الــذي أبهــر الجمهور مع 

فرقته الموســيقية المتعددة الجنســيات من مصر وســوريا 
وأرمينيا وهولندا ومؤلفة من خمسة عشر عازفًا، مقدمًا مجموعًة 

من أجمل إبداعاته الموسيقية والغنائية على مدى ساعة ونصف وفي جزئين.

يجمع الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” الممثلة السورية ديما 
قندلفت والممثل اللبناني عادل كرم إلى جانب نجوم العمل 
تيم حســن والفنانة القديرة منى واصف والممثلة السورية 
الشــابة روزينــا الذقاني، وعبدو شــاهين وأويــس مخلالتي. 
وأوضــح منتج العمل صادق الصّباح أّن الجزء الجديد يحمل 

جّواً خاّصًا وُمختلفًا وأن “كرم” سيلعب دوراً رئيسّيًا في أحداثه. 
علمــًا أن الكاتــب فؤاد حميرة بــدأ بالعمل علــى تطوير الخطوط 

الدرامّية للُمسلسل بحبكاٍت سيكتشفها الجمهور في الموسم المقبل.

مسلسل الهيبةحفلة الرحبانيتعليق الزغبي

طارق البحار



االكتئاب عدو المراهقات بسبب التواصل االجتماعي

تبحث النجمة التركية فهرية أفجين عن مدرسة المانية البنها رغم  «
 صغره سنه، اذ انه ما زال يبلغ من العمر 4 اشهر فقط.

وفي التفاصيل ان فهرية قّدمت طلبا إلحدى روضات األطفال في 
الجامعة التركية األلمانية وهي اآلن تنتظر رّدا منهم. وعن رأي زوجها 

النجم التركي بوراك أوزجيفيت حول هذا األمر، قال انه من البديهي ان 
يهتمان بطفلهما ويفكران في مستقبله رغم صغر سنه.

قــال باحثــون، إن أعــراض االكتئــاب المرتبطة باســتخدام وســائل التواصل االجتماعــي، تظهر على المراهقات أكثر مما تظهــر لدى المراهقين بمقدار المثلين، ويرجع ذلك بشــكل 
أساسي إلى المضايقات على اإلنترنت، واضطرابات النوم، وكذلك االنطباع السلبي عن شكل الجسد، وتراجع تقدير الذات.

وفــي دراســة حللــت بيانــات نحــو 11 ألفــًا من الشــباب في 
بريطانيا، وجد الباحثون أن الفتيات في سن الـ14 كن أكثر 
اســتخدامًا لوســائل التواصــل االجتماعــي، إذ يســتخدمها 
نحــو 40 % منهــن ألكثــر مــن ثالث ســاعات يوميــًا، مقارنة 
مــع 20 % مــن المراهقين. وكشــفت الدراســة أيضــًا عن أن 
12 % ممن يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بقلة، 
و38 % ممن يستخدمونها بكثافة )أكثر من خمس ساعات 
يوميــًا( ظهــرت عليهم عالمــات تدل على اإلصابــة باكتئاب 

أكثر حدة.
وعندما درس الباحثون األسباب األساسية، التي قد تربط 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي باالكتئاب، اكتشفوا 
تعرضــوا  الفتيــان،  مــن   % و25  الفتيــات،  مــن   %  40 أن 
أعــراض  اإلنترنــت. وظهــرت  علــى  التنمــر  أو  للمضايقــات 
اضطــراب النــوم بيــن 40 % من الفتيــات، مقابل 28 % من 

الفتيان. ويرتبط القلق وقلة النوم باإلصابة باالكتئاب.
وخلــص الباحثــون إلــى أن الفتيــات يتأثــرن بدرجــة أكبــر، 
عندما يتعلق األمر باستخدام وسائل التواصل، والقلق من 
شــكل الجســد وتقدير الــذات. لكن تأثــر الفتيان بهــذا األمر 

كان أقل. 
فــي  بــدأت  أو  االكتئــاب  وأعــراض  اســتمرت عالمــات  إذا 
التعــارض مــع حيــاة ابنــك المراهــق أو تســبب لــك مخاوف 

بشــأن انتحــار أو ســالمة ابنــك، فتحــدث إلــى الطبيــب أو 
أخصائــي الصحــة النفســية الُمــدرب علــى التعامــل مــع 

المراهقيــن. طبيــب العائلــة المســؤول عــن التعامل مع 
المراهقيــن أو طبيــب األطفــال هو مــكان جيد للبدء. 

أو قد ُترّشح لك مدرسة ابنك طبيًبا.
مــن المحتمل أال تتحســن أعراض االكتئاب 

إلــى  وحدهــا - وقــد تتفاقــم أو تــؤدي 
ُتعالــج.  لــم  إذا  أخــرى  مشــكالت 
المصابــون  المراهقــون  يكــون  قــد 
لخطــر  معرضيــن  باالكتئــاب 
االنتحــار، حتى لو لم تكن العالمات 

واألعراض شديدة.
إذا كنــت مراهًقــا وتظــن أنك قد تكون 
مصاًبــا باالكتئــاب - أو لديــك صديــق 
مصــاب باالكتئــاب - فــال تتأخــر فــي 
طلــب المســاعدة. تحــدث إلــى أحــد 
الرعايــة الصحيــة كطبيبــك  مقدمــي 

شــارك  مدرســتك.  فــي  الممرضــة  أو 
مخاوفــك واهتماماتك مع أحــد الوالدين 

أو صديــق مقــرب أو قائــد روحي أو معلم أو أي 
شخص آخر تثق به.

السبت
10 أغسطس 2019 
9 ذو الحجة 1440

19

tariq_albahhar

الفتيــات دائمــا مــا يحرصــن علــى الخــروج بأجمــل طلــة وأحلــى المالبــس خصوصا 
أيــام العيــد حيث تكثــر الزيارات العائليــة والتنزه في المجمعات والتســوق وارتياد 
الســينما، فالبنــت تســتعد لهــذه المناســبة مــن قبل عــدة أشــهر، ولكن هل هــذا يعني 
بــأن التســوق والتزييــن يكــون من األولويــات لدى البنــت البحرينية؟ حيــث تزدحم 
األســواق والشــوارع ليلة العيد، طرحت مســافات البالد على مجموعة من الفتيات 
عن ماذا يفعلن في يوم العيد هل يساعدن األم في إعداد وجبة الغداء والحلويات 

أم يحرصن على االهتمام بجمالهن وأناقتهن في الصالونات؟

جاهز

قالت مريم محمود حول هذا الموضوع: 
أوالً المعــروف عــن البنــت البحرينية أنها 
ســاعد ايمــن لــالم فــي البيت مهمــا زادت 
العصــر  متغيــرات  وواكبــت  انشــغاالتها 
انــه  الراهــن  وقتنــا  فــي  الشــائع  ولكــن 
غــداء العيــد يكــون عادة جاهــزا من احد 
المطاعــم إال إذا كان عــدد أفــراد األســرة 
الغــداء  بإعــداد  تتكفــل  فــاألم  صغيــر 
والبنت تكتفي بالمساعدة في الترتيبات 
والتنظيفــات وإعــداد الحلويــات، وحتــى 
والتزيــن  بالصالــون  البنــت  انشــغلت  لــو 
ليــوم العيــد فهــي تحــرص كل الحــرص 
علــى تنظيــم وقتها بيــن العنايــة بجمالها 
ومظهرها والمشــاركة فــي إحياء مظاهر 
فــي  األم  ومســاعدة  المنــزل  فــي  العيــد 
اســتعدادات اســتقبال األهــل واألحبــاب 

من المهنئين بالعيد السعيد.

في المطبخ

وأضافــت زينــب محمد أن مظاهــر العيد 
حيــث  نفســه،  العيــد  قبــل  لدينــا  تبــدأ 
تتوافــد األســرة على األســواق فضالً عن 
االهتمــام بتجهيــز الحلويــات واألطعمــة، 
وفي الســاعات األولى مــن أول أيام عيد 
األضحى يتــم تبادل التهاني والتبريكات 
بقدومــه عنــد الرجــال بعــد صــالة العيــد، 
أمــا النســاء والفتيــات وأنا منهــن، فأقوم 
ثــم  ومــن  الغــذاء ظهــرًا  بتجهيــز وجبــة 
الحلــوى والمأكوالت الشــهية والتي غالبًا 
مــا تكون مصنوعة في البيوت وأشــهرها 
الكعــك الــذي ُيصنع بتفنن لهذه المناســبة 
يختلفــن  فالبنــات  الســعيدة.  الســنوية 
فــي طباعهــم، بعضهــن مــن يفضــل األكل 

مــن خارج المنــزل فتذهب إلــى الصالون 
ولكــن  وتتجمــل  لتتزيــن  اليــوم  طــوال 

البعض منا ال زال يفضل األكل المنزلي.

لّمة 

فــي حيــن أيدتهــم فاطمــة جعفــر قائلــة: 
وثيابهــم  األطفــال  بفرحــة  يكــون  العيــد 
يرســمها  التــي  وابتســامتهم  الجديــدة 
العيــد علــى شــفاههم، وهــو عنــد الكبــار 
والتــزاور  األحبــة  ولقــاء  »اللّمــة«  يعنــي 
المناســبة  هــذه  فــي  الجميــع  ومشــاركة 
الســعيدة و»غــداء العيد« لــه ميزة خاصة 
ولــه تاريخ أيضا باعتباره تقليدا قديما ال 
يــزال حيا يقوم به أمهاتنا وجداتنا ولكن 
فــي هذا الجيل اصبحن الفتيات يطبخن 
أيضــًا ويقومون بعمل الحلويات والكعك 

الفتيــات  مــن  فالكثيــر  ذلــك،  ومــا شــابه 
يذهبــن إلــى الصالــون قبــل العيــد بأيــام 
يــوم  ويكــون  العيــد،  تجهيــزات  إلكمــال 
العيــد للتجمع مــع األهل والمســاعدة في 

تحضير غداء العيد.

كشخة

الزمــن  فــي  ان  عبــاس  حــوراء  وذكــرت 
البحرينيــة  البنــت  الحالــي غالبــًا تذهــب 
الى الصالون وتتفرغ الى اللباس والزينة 

“الكشخة” وتصفيف الشعر.
حيــث ان العيــد فــي هــذا الزمــن اختلــف 
عــن الزمــن الماضــي والقليــل مــن النــاس 
يقومــون بطبــخ وجبــه الغداء فــي منزل 
العائلــة فــي حيــن اغلب من يقــوم بطبخ 
عــادًة،  البنــات  وليــس  األمهــات  الطعــام 

وحاليــًا اغلــب العوائــل تتجــه الــى أخــذ 
وجبه الغداء من المطاعم، ويقوم البنات 
في إعداد حلويات العيد و”قدوع العيد”.

اختلفــت  العيــد  صبــاح  مراســيم  أيضــًا 
حيــث فــي الزمن الماضي يقــوم األمهات 
بتحضيــر غــداء العيــد الذي لــه طعم آخر 
للذهــاب  جانــب  مــن  األطفــال  وتجهيــز 

لمعايدة األهل والجيران. 

أساسيات

في حين أبدت علياء حســن رأيها قائلة: 
هنــاك البعــض مــن الفتيــات يذهبــن الــى 
يقدمــن  قــد  اآلخــر  والبعــض  الصالــون 
مســاعدات فــي إعــداد المأكــوالت، لكــن 
مــن وجهة نظري أرى ان بنت هذا الجيل 
قــد تكون من أولوياتها شــكلها الخارجي 

وزينتهــا وقــد تذهــب الــى الصالــون ثــم 
تتفرغ الى المســاعدة في المطبخ بإعداد 
البحرينيــة  البنــت  أمــا  بســيطة،  أشــياء 
ســابقًا كانت من أولوياتها المســاعدة في 
الطعــام  وجبــات  اغلــب  وعمــل  المطبــخ 
ليوم العيد وبعد ذلك تذهب الى التزيين 
واالســتعداد لقدوم الضيوف واألهل، وال 
نســتطيع لــوم الفتيــات فقــد كان ســابقًا 
التزيين ليس من األساســيات ولكن اآلن 
اصبح شيئا مهما بالنسبة ألغلب الفتيات 
كمــا ان أغلــب األشــخاص فــي وقتنا هذا 
لطلــب أصنــاف  المطاعــم  الــى  يلجــؤون 
متنوعــة من الغــداء، على عكس العادات 
والتقاليــد ســابقًا حيــث تحــرص األمهات 
على عمل الغداء بأنفســهن، ولكن ال تزال 
هنــاك نســبة بســيطة تطبــخ فــي المنــزل 
ولكن قد تكون هذه النسبة ضئيلة جدًا.

البنت في العيد تختار المطبخ أم “الصالونات”؟
انــشــغــاالتــهــا زادت  ــا  ــم ــه م ــت  ــي ــب ال ــي  فـ ــأم  ــ ل أيـــمـــن  ســـاعـــد  ــة  ــي ــن ــري ــح ــب ال

كوثر محمد
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فضيحة في الجو.. مضيفة سكيرة تتساءل: أين نحن؟
فقدت مضيفة جوية وظيفتها وباتت معرضة لعقوبات أخرى 
محتملة، بعد أن ظهرت وهي في حال ُسكر خالل رحلة على 

متن طائرة شركة “يونايتد إكسبرس” األميركية.
والتقــط ركاب لقطــات فيديــو للمضيفة التي بــدت غير قادرة 
علــى البقاء مســتيقظة على مقعدها، بينمــا كانت تترنح أثناء 

تحركها في مقصورة الطائرة.
وكانــت المضيفــة جوليــان مــارش، البالغة من العمــر 49 عاما، 
علــى متــن رحلــة داخلية فــي الواليــات المتحــدة، متجهة من 
شــيكاغو إلى ســاوث بند، عندما الحظ الركاب تصرفاتها غير 

الطبيعية.
وعندما حطت الطائرة في وجهتها األخيرة، كان ضباط األمن 
فــي انتظارهــا لتوقيف المضيفة الســكيرة، التي لم تكن تدرك 

أنها وصلت إلى وجهتها، وتساءلت “أين نحن”.
وقــال المســافر أرون شــيرب لشــبكة “إي بــي ســي” األميركية 
إنها كانت تتمايل وتصطدم بالركاب أثناء حركتها، ثم جلست 

على مقعدها ونسيت ربط حزام األمان.
إلــى أي مــن  لــم تســتجب  أنهــا  وأوضــح مســافرون آخــرون 

استدعاءاتهم طوال الرحلة.
وقبيــل الهبــوط، أبلــغ ركاب الطياريــن بحالــة المضيفــة، فيمــا 
رد أحــد المســؤولين عــن قيــادة الطائرة بأن الطاقــم على علم 

بالواقعة، وأبلغ سلطات األمن في مطار ساوث بند بالفعل.

وحســب وســائل إعــالم أميركيــة، خضعــت مــارش الختبــار 
بــه  المســموح  أضعــاف   5 بـــ  النتيجــة  وجــاءت  الكحوليــات، 

بالنسبة للمضيفات الجويات.

وقال متحدث باسم “إير ويسكونسن” التي كانت تشغل  «
الرحلة، إن مارش لم تعد موظفة في الشركة، علما 

أنها تعمل مضيفة جوية من أشهر قليلة. وقالت إدارة 
الطيران الفدرالي إنها ستفتح تحقيقا بالواقعة، والتي قد 

تتحول إلى قضية جنائية بالنسبة للمضيفة.

حصــل أحــد ركاب القطــارات فــي العاصمــة 
دوالر  ألــف   30 علــى  لنــدن  البريطانيــة 
الحديــد،  الســكك  شــركة  مــن  كتعويــض 
لــدى  بادينغتــون  فــي محطــة  انزالقــه  بعــد 
ســيره علــى “مــا يحتمــل أن يكــون مخلفــات 
 itv حمامــة”. وأظهرت البيانات، حســب قناة
البريطانيــة، أن شــركة القطارات دفعت نحو 
مليون جنيه إسترليني في غضون 5 سنوات 
بســبب انزالقــات وســقطات فــي محطاتهــا 
فــي مجمل أنحــاء بريطانيــا. ووقعت نصف 
الحــوادث في محطات أوســتن وبادينغتون 
وتقــول  ســتريت.  وليفربــول  وفيكتوريــا 
شــركة الســكك الحديــد إن عــددا قليــال جدا 

من الركاب يتعرض للحوادث.

وفي غضون خمس سنوات تنتهي  «
بالعام المالي 2018/19، دفعت 

الشركة تعويضات بلغت 951.360 
ألف جنيه استرليني. وكان أكبر هذه 

التعويضات وقدرها 39.631 ألف 
جنيه استرليني لراكب “انزلق في 

بعض السوائل” في محطة تشارينغ 
كروس.

30 ألف دوالر ثمن 
براز حمامة بريطانية نجا 3 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة سقطت في مياه المحيط قبالة إحدى 

جزر الباهاماس، في حدث فريد من نوعه، حسبما أوردت وسائل إعالم أميركية.

الواحــد  المحــرك  ذات  الطائــرة  وســقطت 
وبداخلهــا طيــار وراكبيــن علــى بعــد نحو 20 
ميــال إلى الشــرق من بيمينــي، أقصى جزيرة 
فــي جــزر البهامــاس، الخميــس، أثنــاء رحلــة 
مطــار  إلــى  كاي  هاربــور  غريــت  مطــار  مــن 
ميامي التنفيذي، بحســب قناة “أيه بي سي” 
نيــوز األميركيــة. وتمكــن الناجــون مــن نفــخ 

قــارب طــوارئ مطاطــي وقامــوا بتنبيه خفر 
الســواحل، قبــل أن يشــاههم مجموعــة مــن 

الصيادين ويهرعوا لنجدتهم.
وقــال أحــد الصياديــن لقنــاة “أيــه بــي ســي” 
نيــوز: “لــم يصــب أحــد بــأذى، كانــوا جميعهم 
في حالة صدمة، مضيفا أن من بين الناجين 

“رجال يبلغ من العمر 80 عاما”.

نجح رجال اإلطفاء في إنقاذ حياة بقرة بعد مهمة مثيرة، إذ ســقطت في منحدر 
صخري وعر جنوبي إيطاليا وعلقت به، وباتت غير قادرة على الحركة.

وفي مشهد نادر، استخدمت قوات الطوارئ 
باســتخدام  البقــرة  لحمــل  مروحيــة  طائــرة 
حبــل متيــن، وحلقــت بهــا حتــى نقلتهــا إلــى 

مكان آمن.
فــي  الحكوميــة  الطــوارئ  هيئــة  ونشــرت 
فــي  جــرت  التــي  للعمليــة،  فيديــو  إيطاليــا، 
بلــدة فولتورارا إربينا، التابــع إلقليم كامبانيا 

جنوبي إيطاليا.

وتظهــر اللقطــات رجــال اإلنقــاذ وقــد شــكلوا 
سلســلة بشــرية في المنحدر الذي سقطت به 
البقرة، وربطوا الحيوان الذي كان عاجزا عن 

الحركة بحبل متدل من الطائرة.
نجحــت  الهــواء،  فــي  قصيــرة  رحلــة  وبعــد 
الطائــرة فــي نقــل البقرة إلى أرض منبســطة، 
حيــث بــدأت فــي اســتعادة قواهــا بعــد وقت 

قصير.

نجاة ركاب طائرة بعد سقوطها في المحيط

طائرة تحلق ببقرة في مهمة إنقاذ فريدة

بائع باكستاني يسوق جماله إلى سوق الحيوانات، 
استعداًدا لعيد األضحى المبارك في الهور )أ ف ب(

أشــعل تصــرف “شــقي” مــن األميرة شــارلوت وســائل التواصل االجتماعــي، بينما 
تلقت والدتها كيت ميدلتون إشــادات على رد فعلها تجاه األميرة الصغيرة، التي 
ببســاطة أخرجت لســانها للجماهير بدال من تحيتهم في ســباق القوارب الخيري 
الذي جرى الخميس. ففي مقطع فيديو، شجعت دوقة كامبريدج طفلتها البالغة 
مــن العمــر 4 ســنوات علــى التفاعل مــع الجماهير في جزيرة وايــت - لكن األميرة 
كان لديهــا فكــرة أخرى. وفي الفيديو، الذي أتاحته وكالة رويترز، ظهرت األميرة 
الصغيــرة وهــي تخــرج لســانها إلى الجماهيــر، بينما تفاجأت كيت بهــذا التصرف، 
فاحتوتــه بالضحــك. وســارع الكثيــر مــن اآلباء واألمهــات إلى التفاعــل مع مقطع 
الفيديــو، باإلشــادة بتصــرف كيــت، التي لم تحــاول قطع تصرف الطفلــة المرحة، 

بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقال أحد المستخدمين: “مجرد طفلة عادية! ال يمكنك التحكم في  «
كل خطوة. رد كيت رائعا!”. وعندما أخرجت األميرة شارلوت لسانها، 
بدا أن كيت انفجرت في الضحك - مثل الكثير من الجماهير. وأشار 

البعض إلى أن األميرة شارلوت كانت تتصرف مثل أي طفل شقي. 
وكتب أحد األشخاص على تويتر: “األطفال محايدون.. وال يهمهم 

من أنت”.

فيديو كيت وابنتها “الشقية” 
يشعل مواقع التواصل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ميادة الحناوي تسقط على المسرح
تعرضــت الفنانــة الســورية ميــادة الحنــاوي 
تونــس  فــي  حفــل  خــالل  صحــي  لطــارئ 
أخيرا، فوقعت على المســرح جراء إغماءة 
قصيــرة، لكنهــا عــادت إلى اســتئناف الحفل 

في وقت الحق.
وكانــت الفنانة الشــهيرة التــي تبلغ 59 عاما 
من العمر، تؤدي أغنيتها “أنا بعشقك أنا”، ثم 
ســقطت بشكل مفاجئ، فتحلق حولها عدد 

من األشخاص ألجل المساعدة وتقديم اإلسعافات األولية.
وعقــب اســتفاقة الفنانــة من اإلغماءة في مهرجــان صفاقس الدولــي، جنوبي تونس، 

قالت إنها تعبت من جراء ارتفاع درجة الحرارة.
وأضافــت ميــادة وهــي تحادث الجمهور، أن هــذا األمر حصل ألول مرة في حياتها، إذ 

لم يسبق أن سقطت على المسرح.
وطلبــت ميــادة مــن الجمهور أن تكمل حفلها وهي جالســة على الكرســي، وهو ما لقي 

قبوال، فيما كانت تتوالى عبارات التشجيع.

أظهــرت دراســة جديــدة نشــرت نتائجهــا، 
أمــس الجمعــة، أن موجــات الحــر البحرية 
الشديدة تقتل الشــعاب المرجانية بسرعة 

أكبر بكثير مما كان ُيعتقد.
ارتفــاع  بــأن  درايــة  علــى  العلمــاء  وكان 
درجــات حــرارة ميــاه البحــر، الــذي تســببه 
يلحــق  قــد  الحــراري  االحتبــاس  ظاهــرة 
أضــرارا جســيمة بالشــعاب المرجانيــة مــن 
خالل ظاهرة االبيضاض، إذ تقتل درجات 
الحــرارة العاليــة الطحالــب الملونــة، التــي 

تغطي الشعاب المرجانية وتغذيها.
المتكــررة،  االبيضــاض  لظواهــر  ويمكــن 
مثــل تلــك التــي ضربت الحاجــز المرجاني 
العظيــم فــي أســتراليا فــي العاميــن 2016 
فــي  المرجــان  علــى  تقضــي  أن  و2017، 
نهايــة المطاف في عملية تســتغرق أشــهرا 

أو سنوات. 

ووجدت الدراسة الجديدة أن  «
موجات الحر البحرية الشديدة 

قد تتسبب في تدهور البنية 
الهيكلية للشعاب المرجانية، مما 

قد يؤدي إلى نفوق هذه الكائنات 
الحية في غضون أيام أو أسابيع.

لقــب  عــادة  الــكالب  علــى  البعــض  ُيطلــق 
مــن  تقدمــه  لمــا  ربمــا  الوفــي”،  “الصديــق 
خدمــات ألصاحبهــا، لكن عندمــا يتعلق األمر 
بتحديــد مــا إذا كانــت التســجيالت الصوتية 
ال  قــد  الــكالب  فــإن  مزيفــة،  أم  حقيقيــة 
تكــون ذات جــدوى. وأظهــرت نتائج دراســة 
قدمهــا باحثــون فــي مؤتمــر لألمــن القومــي 
اإللكترونــي في الس فيغاس هذا األســبوع، 
أن للفئــران قــدرة كبيــرة علــى التمييــز بيــن 
غيــر  ونظيرتهــا  الطبيعــي  الــكالم  عناصــر 
الطبيعيــة. ومــن شــأن نتائــج هــذه الدراســة 
أن تســاعد شــركات التكنولوجيــا على القيام 
ببناء أنظمة الكتشــاف األصوات المحوســبة 
االصطناعــي،  الــذكاء  أنظمــة  تنتجهــا  التــي 

والتعرف على األصوات المزيفة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”  «
أن هذه الدراسة جاءت في وقت 

يتنامى قلق الخبراء حيال تطور أدوات 
تزوير األصوات وكذلك الصور من 

خالل تجميع العديد من التسجيالت 
الصوتية والصور وتقطيعها بطريقة 

تبدو كما لو أنها حقيقية.

موجات الحر تنذر بـ “كارثة” 
للشعاب المرجانية

حيوان قارض لمواجهة 
“التزوير العميق” يعاني شاب هندي، سوجيت كومار، مرضا غامضا تسبب في تضخم بطنه إلى حجم غير 

طبيعية. ووفقا للصبي البالغ من العمر 19 عاما، ظهرت األعراض األولى في سن السابعة

. ثــم أخذ الوالدان الطفل إلى المستشــفى، 
لكــن األطبــاء لــم يتمكنــوا من العثــور على 
ســبب ما حدث. منذ ذلك الحين، اســتمرت 
آالمــا،  مســببة  النمــو،  فــي  كومــار  معــدة 

بحسب صحيفة “ديلي ميل”.
الحــظ الشــاب، أنــه ليــس لديــه أي أعراض 
أي  الهضمــي،  الجهــاز  بأمــراض  مرتبطــة 

الغثيــان والقــيء واإلســهال. وعليه إجراء 
فحــص تنظيــر المعــدة فــي نيودلهــي، لكنه 
حتــى اآلن لــم يتمكــن مــن جمــع األمــوال 

لرحلة إلى العاصمة.
حيــاة  يعيــش  أن  كومــار  يحــاول  اآلن   
طبيعيــة ووجــد وظيفــة كميكانيكــي فــي 

مصنع للدراجات.

مرض غامض يحول جسم صبي إلى “بالونة”

الممثلة األميركية آن هاثاواي تستعرض حملها بفستان جذاب خالل 
حضورها افتتاح مسرحية في مدينة نيويورك. ) أ ف ب( ووفقا ألقرباء الشاب، هذا المرض يعقد حياته، حيث انتفاخ بطنه يمنعه من ممارسة الرياضة، 

وشكله يثير ضحك واستهزاء اآلخرين من أقرانه.

المضيفة كانت تترنح أثناء حركتها في الطائرة
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