انتصارات عدة للجنود البواسل المشاركين في “التحالف العربي”
المنامة  -بنا

جاللة الملك
يشارك جموع
المصلين
أداء صالة
عيد األضحى
المبارك،
بحضور سمو
ولي العهد
وكبار أفراد
العائلة المالكة
والمسؤولين
والضباط

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،برقيــة تهنئــة
بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك إلــى جميــع
ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد قــوة دفــاع
البحرين البواســل ،الذين يشاركون أشقاءهم
الشــجعان ضمــن قــوات التحالــف العربي في
عمليــة (إعادة األمــل) بقيادة المملكــة العربية
الســعودية الشــقيقة؛ دفاعا عن الحق والعدل
وللتصــدي لإلرهــاب ومــد يد العون اإلنســاني
واإلغاثــة لألشــقاء فــي اليمــن العزيز ،مشــيدا

جاللة الملك يشارك
جموع المصلين
أداء صالة عيد
األضحى
جاللته بما يحققونه من إنجازات وانتصارات
عــدة .وشــارك جاللــة الملــك جمــوع المصلين
فــي أداء صــاة عيــد األضحــى المبــارك فــي
مسجد قصر الصخير.
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خادم الحرمين :السعودية رحبت بجميع الحجاج دون استثناء

ضـيــوف الـرحـمــن الـيــوم يـكـبـــرون ..ويـرمــون الجـمــرة الكـبـــرى ..ويـبـيـتــون فــي مـنــى
محرر الشؤون المحلية

قــال خــادم الحرميــن الشــريفين ،الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز،

األحد ،إن المملكة العربية الســعودية ّ
رحبت بضيوف الرحمن دون
استثناء.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال خــادم الحرميــن الشــريفين فــي قصــر
منــى ،األمــراء ومفتــي عام المملكــة والوزراء وكبــار المدعوين من
دول مجلــس التعــاون وقــادة القطاعــات العســكرية وقادة األســرة
الكشفية في المملكة المشاركين في الحج.
وبســبع حصيــات ،كل حصــاة بحجــم حبــة الفــول ،ترمــى بهــا 3
شــواخص ..يكبــر مــع كل حصــاة ،اقتــداءً بنبــي هللا إبراهيــم علــى
الصــاة والســام ،حيــن جــاءه إبليــس ليصــده عــن ذبــح ولــده
إســماعيل عليــه الســام ،فرمــاه بســبع حصــوات فــي هــذه األماكن
التي يقوم الحجاج فيها برمي الجمرات.
يكبــر الحــاج مــع كل حصــاة يرميهــا “ هللا أكبــر“ ،إرغامً ــا للشــيطان
وإظهــارًا لمخالفتــه“ ،هللا أكبــر“ اتباعً ــا واقتــداءً  .وتوجــه ضيــوف
الرحمــن أمــس أفواجــا إلى بيــت هللا الحــرام مهلليــن مكبرين تمأل
ــن هللا عليهــم بالوقــوف علــى
قلوبهــم الفرحــة والســرور ،بعــد أن مَ ّ

صعيــد عرفــات ،وقــد أدوا الركــن األعظــم مــن أركان الحــج ،ثــم
قضاءهــم الليــل في مشــعر مزدلفة وقيامهم برمــي الجمرة الكبرى
صباحا بمنى وهم ينعمون بالراحة واالطمئنان.
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خادم الحرمين الشريفين في منى مشرف ًا على راحة الحجيج (واس)

رمي جمرة العقبة عند جسر الجمرات أثناء موسم الحج في منى
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جاللة الملك يشارك جموع المصلـــــــين أداء صالة عيد األضحى المبارك
الحضــور أشــادوا بــمــا حققــتــه البحــريــن مــن إنــجــازات في عــهــد جاللــتــه الــزاهــر

جاللتــه يتبــادل مــع الحضــور التهانــي والتبريكــات شاكـرا لـهــم دعواتـهــم الصـادقــة

جاللة الملك يشارك جموع المصلين أداء صالة عيد األضحى المبارك بحضور سمو ولي العهد وكبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين والضباط
المنامة  -بنا

شــارك عاهــل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة ،جموع المصلين
في أداء صالة عيد األضحى المبارك في مسجد قصر الصخير.
كما شارك في أداء الصالة ولي العهد نائب

عيــد األضحى المبارك ،شــاكرا لهم تهانيهم

القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الطيبــة ودعواتهــم الصادقــة ،وســائال هللا

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

عــز وجــل أن يعيد هــذه المناســبة المباركة

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وكبــار أفــراد

على المملكة وشعبها الوفي باليمن والخير

العائلــة المالكــة الكريمة وكبار المســؤولين

والبركات.

وكبــار ضبــاط قوة دفــاع البحريــن ووزارة

ورفــع الحضــور أجمــل التهانــي وأطيــب

الداخلية والحرس الوطني.

التمنيــات إلــى جاللــة الملــك بحلــول هــذه

واستمع جاللة الملك والحضور إلى خطبة

المناســبة العطــرة ،ســائلين هللا ســبحانه

صــاة العيــد ،حيث أكــد الخطيــب مقاصد

وتعالــى أن يعيدهــا علــى جاللتــه أعوامــا

العيــد فــي الشــريعة اإلســامية وتعاليمهــا

عديدة بوافر الصحة والسعادة ،وأن يوفق

الســامية ،متوجهــا بالدعــاء إلــى المولــى

جاللتــه ويســدد خطــاه ليواصــل قيــادة

عــز وجــل أن يحفــظ عاهــل البــاد ويرعاه

مســيرة النهضــة الوطنيــة وتعزيــز مكانــة

ويمتعه بموفور الصحة والســعادة ويوفقه

المملكــة ودورهــا الريــادي فــي محيطهــا

لما فيه الخير والصالح للمملكة ،وأن يديم

اإلقليمــي والعربــي والدولي ،مشــيدين بما

عليهــا وعلــى شــعبها الكريــم نعمــة األمــن

حققته البحرين في عهد جاللته الزاهر من

واألمان تحت قيادة جاللته.

إنجــازات ومكتســبات عديــدة وما تشــهده

وبعــد انتهاء الصــاة ،تبادل جاللــة العاهل

مــن تطــور مســتمر فــي مياديــن العمــل

مــع الحضــور التهانــي والتبريــكات بحلــول

الوطني كافة.

العاهل يهنئ الجنود البواسل المشاركين في “التحالف العربي” بالعيد
جــالــتــه أشـــــاد بــمــا يــحــقــقــونــه مـــن إنــــجــــازات وانـــتـــصـــارات عــديــدة

المنامة  -بنا

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل
ً
هاتفيا من أخيه ولي عهد دولة الكويت الشــقيقة
اتصال
خليفة
ً

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.

المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

ضمــن قــوات التحالف العربــي في عملية (إعــادة االمل)
ً
دفاعــا
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة،

واشــاد جاللتــه بمــا يحققونه مــن إنجــازات وانتصارات
ً
متمنيــا لهــم جاللتــه دوام التوفيــق والنجــاح
عديــدة،

إلــى جميــع ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد قــوة دفــاع

عــن الحــق والعــدل وللتصــدي لإلرهــاب ومــد يــد العون

ألداء رســالتهم النبيلــة الســامية ،وان يعيــد عليهــم هذه

البحرين البواســل ،الذين يشــاركون اشــقائهم الشــجعان

اإلنساني واإلغاثة لألشقاء في اليمن العزيز.

المناسبة المباركة باليمن والعز والبركات.

آل خليفــة ،برقية تهنئة بمناســبة عيــد األضحى المبارك

جاللة الملك يتلقى اتصاال
هاتفيا من ولي عهد الكويت

وجــرى في االتصــال تبادل التهاني والتبريكات بمناســبة حلول
داعييــن المولى عز وجــل أن يعيد هذه
عيــد األضحــى المبــارك،
َ

المناســبة الســعيدة علــى البلديــن والشــعبين الشــقيقين وعلــى
األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
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سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع القيادة الكويتية
ســـموه :نقـــدر لســـمو أميـــر الكويـــت دعمـــه وإســـناده لـــكل إســـهام ينمـــي العالقـــات
المنامة  -بنا

جــرى اتصــال هاتفــي بين رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان
آل خليفة وأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح تم فيه تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى المبارك ،داعيان المولى
جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على األمتين العربية واإلسالمية بالخير والمسرات.
وأكــد ســمو أميــر دولــة الكويــت إســهامات

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وأخيــه ولي

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

العهد بدولة الكويت الشــقيقة ســمو الشــيخ

فــي تعزيــز العالقــات البحرينيــة الكويتيــة

نــواف األحمــد الجابر الصباح ،تبــادل خالله

واالرتقاء بالتعاون الثنائي بينهما بما يحقق

ســموهما التهانــي بمناســبة عيــد األضحــى

المصالــح المشــتركة ،فيمــا أعــرب صاحــب

المبارك.

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء عــن شــكره

وجــرى اتصــال هاتفــي بيــن رئيس الــوزراء

وتقديره لصاحب الســمو أمير دولة الكويت

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

علــى دعمــه وإســناده لــكل إســهام ينمــي

ســلمان آل خليفــة وأخيــه رئيــس مجلــس

العالقــات التــي تربــط بيــن مملكــة البحرين

الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ

ودولة الكويت الشقيقة.

جابــر المبــارك الصباح تم فيه تبادل التهاني

كمــا جــرى اتصــال هاتفــي بيــن صاحــب

بمناسبة عيد األضحى.

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد الكويت

سمو أمير دولة الكويت

سمو أمير الكويت يؤكد إسهامات سمو رئيس الوزراء في تعزيز العالقات

سمو رئيس الوزراء يدعو رئيسة وزراء النرويج لزيارة البحرين

تـــتـــعـــلـــق بـــســـبـــل تــــعــــزيــــز عـــــاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن

المنامة -بنا

اســتقبلت رئيســة وزراء مملكــة النرويــج إرنــا ســولبرغ امــس وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء محمد المطــوع وبحضور رئيــس جائزة
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة ،وذلك أثناء زيارتهم
الحالية للعاصمة النرويجية أوســلو ،حيث ســلمها رســالة خطية من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان
آل خليفة تتعلق بســبل تعزيز عالقات التعاون بين البلدين ،كما تضمنت الرســالة دعوة من ســموه إلى رئيســة وزراء النرويج لزيارة
مملكة البحرين.
وأعربــت
النرويــج

رئيســة
عــن

وزراء

خالــص

مملكــة
شــكرها

سولبرغ :مبادرة سمو األمير خليفة بن سلمان

وتقديرهــا لصاحــب الســمو الملكــي

تحشد طاقات المجتمع الدولي للسالم

رئيــس الــوزراء علــى رســالته التــي
تجســد اهتمامه برفع أوجه التعاون
بين البلدين .وهنأت مملكة البحرين
بمناســبة اعتمــاد الجمعيــة العامــة

الــوزراء

الدولــي

المجتمــع الدولــي ،مــن أجــل عالــم

بإعــان

اليــوم

لألمــم المتحــدة مؤخــرا لمبــادرة

للضميــر ،مؤكــدة أنهــا مبــادرة ذات

مســتقر تنعــم فيــه الشــعوب باألمــن

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

أهميــة كبيــرة فــي حشــد طاقــات

والسالم.

رئيسة وزراء النرويج مستقبلة وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور الشيخ حسام بن عيسى

“الحيـة بيـــة” علـــى ساحـــل المالكيــة

áeÉ©dG áeÓ°ùdG äGAGôLEG
á«∏NGódG IQGRh

نظمت ــه “الش ــمالية” ف ــي إط ــار إحي ــاء الم ــوروث الش ــعبي

RÉ``¨dG Üô``°ùJ ∫ÉM ‘ áeÓ``°ùdG

المنامة  -وزارة الداخلية

فــي إطــار إحيــاء المــوروث الشــعبي وتنفيــذ

...º«≤ŸGh øWGƒŸG …õjõY

مبــادرات الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا”،

,äGOÉ°TQEÓd ∂YÉÑJGh äÉª«∏©àdÉH ∂eGõàdG
.∂àeÓ°Sh ∂æeCG ¿GƒæY

أقامت المحافظة الشــمالية مهرجانها الســنوي
(الحية بية) على ســاحل المالكية ،تحت رعاية
محافــظ الشــمالية علــي العصفــور وبحضــور
عضوي المجلس البلدي زينب الدرازي وبدرية
إبراهيم ،وجمع غفير من األهالي.

‘ :RÉ¨dG Üô°ùJ ∫ÉM

ويأتي المهرجان انطالقا من اعتزاز المحافظة
الشــمالية بالموروث الشعبي المرتبط بالسمات
الشــخصية البحرينيــة األصيلــة الممتــدة مــن
التاريــخ الخليجــي والعربــي ،وهــي إحــدى

الملك ،وصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء،

أعــاده هللا علــى المملكــة بــكل الخيــر والتقــدم

ورفــع المحافــظ ،أطيــب التهانــي والتبريــكات

وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد

فــي ظل العهد الزاهر لحضــرة صاحب الجاللة

بمناسبة عيد األضحى المبارك إلى مقام جاللة

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء،

الملك.

المكونات الرئيسة للهوية البحرينية األصيلة.

hCG πNGO »FÉHô¡c RÉ¡L …CG ¥ÓZEG hCG π«¨°ûJ ÖæŒ
.ïÑ£ŸG êQÉN

¿ÉµŸG ájƒ¡àd ÜGƒHC’Gh òaGƒædG íàa ≈∏Y ¢UôMG
.á∏ªàëŸG ôWÉîŸG øe ¢ü∏îàdGh

المهرجان جاء انطالقا من اعتزاز المحافظة الشمالية بالموروث الشعبي

“أصدقاء البيئة” :ال تقتلوا “الحيـة بيـة”

تــشــجــيــع األطــــفــــال عــلــى غــرســهــا ورعــايــتــهــا

المنامة  -جمعية أصدقاء البيئة

EXIT

وجهــت جمعيــة أصدقــاء البيئة بضرورة نشــر
الوعــي البيئــي وتهيئــة الجمهــور لســلوك بيئي
أكثــر اســتدامة بيئيــا وأكثــر جمــاال وبهجــة
بتطبيــق عملــي جماعــي وألول مــرة فــي
البحريــن فــي فعالية “حية بيــة” صديقة للبيئة
بأعلــى معاييــر بيئيــة مشــتملة أال ينتــج عنهــا
أي نفايــات ضــارة بالبيئــة ،وأن يتم غرس قيم
بيئية قوية لدى األطفال.

»°ù«FôdG ¥hóæ°üdG øe »FÉHô¡µdG QÉ«àdG π°üØH ºb
.∫õæŸG êQÉN OƒLƒŸG

.¬«a øjóLGƒàŸG ¢UÉî°TC’G øe ¿ÉµŸG AÓNEÉH ºb

وناشــدت فــي بيــان أوليــاء األمــور ومنظمــي
فعاليات الحية بيئة في البحرين ،أن يحرصوا
علــى تشــجيع األطفــال علــى إدراك أن “الحيــة
البية” هي كائن حي ،وأن رميها يؤدي إلى قتل

’ 999 ÇQGƒ£dG §îH π°üJEG IóYÉ°ùŸG Ö∏W ‘ OOÎJ
™«ªé∏d áeÓ°ùdÉH ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G äÉ«æ“ ™e ,ÉæàjÉZ ºµàeÓ°Sh ºµæeCG

ذلك الكائن الحي.
أوضحــت أن التصــرف الصحيــح هــو إعــادة
الحيــة بية معهم إلى البيت في نهاية الفعالية،

فعالية “حية بية” صديقة للبيئة

وغــرس النبــات فــي مزرعــة البيــت أو فــي

ليلــة الحيــة بيــة هــي فعاليــة تعليميــة قيميــة

أصيص لينمو ويكبر وليواصل األطفال رعايته

تشــجع علــى الرعاية واالهتمــام والرحمة وفق

ومشــاهدته ،وهــو يكبــر ويضيف للبيئــة جماال

شــعار (ازرع والتقطع)؛ ليكــون أطفالنا في ليلة

وقيمــة .وفي ختام بيانهــا أكدت الجمعية بأن

العيد رسل سالم وحب.

٠٥
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سجل مستشفى
النساء واألطفال
بمكة المكرمة
ومستشفيات
المشاعر المقدسة
 8حاالت والدة
لحاجات خالل
موسم الحج5 ..
والدات بمكة و3
بمستشفيات
المشاعر.

اهلل أكبر ...اهلل أكبر...

االثنين

 12أغسطس 2019
 11ذو الحجة 1440

ضيــوف الرحمــن يكبــرون ..ويرمون الجمــرة الكبرى ..ويبيتــون في منى
محرر الشؤون المحلية

بســبع حصيــات ،كل حصــاة بحجــم حبــة

الفــول ،ترمــي بهــا ثالثــة شــواخص ..يكبر
اقتــداء بنبــي هللا إبراهيم
ً
مــع كل حصــاة،

علــى الصالة والســام ،حين جــاءه إبليس

منشأة

ليصــده عــن ذبــح ولــده إســماعيل عليــه

الجمرات

الســام ،فرمــاه بســبع حصــوات فــي هــذه
األماكــن التــي يقــوم الحجــاج فيهــا برمــي

الجمرات.

يكبــر الحــاج مــع كل حصــاة يرميهــا “ هللا

تعد منشأة الجمرات من أبرز المشروعات

أكبر “ ،إرغامً ا للشيطان وإظهارًا لمخالفته،

في مشعر منى

واقتداء.
ً
“ هللا أكبر “ اتباعً ا
ً
أفواجــا
وتوجــه ضيــوف الرحمــن اليــوم

4

إلــى بيت هللا الحــرام مهللين مكبرين تمأل

مليارات و 200مليون
ريال كلفته

قلوبهــم الفرحــة والســرور ،بعــد أن مَ ّن هللا

عليهــم بالوقوف علــى صعيد عرفات ،وقد

أدوا الركــن األعظــم مــن أركان الحــج ،ثــم

5

قضائهم الليل في مشــعر مزدلفة وقيامهم
برمــي الجمــرة الكبــرى صبــاح أمــس بمنى

وهم ينعمون بالراحة واالطمئنان.

أو ليلتيــن لمن أراد التعجــل ،تحقيقا لقوله
َ
اذ ُكــرُ وا َّ
تعالــى ((وَ ْ
َات
َّام مَ عْ ــ ُدود ٍ
اللــهَ فِ ــي أي ٍ
ْ
َ
ــن َتعَ َّج َ
ل فِ ي يَوْ مَ ْي ِن فــا ِإثمَ عَ َل ْيهِ وَ مَ ْن
َفمَ ْ
َ
ات ُقــوا َّ
ات َقى وَ َّ
ــن َّ
اللهَ
َتأ َّخــ َر َفــا ِإ ْثــمَ عَ َل ْيهِ لِمَ ْ
َ
ون)).
وَ اعْ َلمُ وا أ َّن ُكمْ ِإ َل ْيهِ ُت ْح َشرُ َ

950

طوابق ارتفاع
كل منها  12مترا

ويقضــي الحــاج فــي مشــعر منــى ليلــة

الحادي عشــر والثاني عشــر والثالث عشــر

300

ألف حاج في الساعة
طاقته االستيعابية

والواجــب علــى الحــاج رمــي الجمــرات

للطــواف حــول البيــت العتيــق بعــد أداء

يكون آخر عهده بالبيت).

الثالث طوال األيام التي يقضيها في منى

الحجــاج مناســكهم بأركانهــا وواجباتهــا

وطــواف الوادع آخــر واجبــات الحج التي

وبعــد رمــي الجمــرات فــي آخر أيــام الحج

وفرائضهــا ،ليكــون طــواف الــوداع آخــر
العهــد بالبيت امتثاالً ألمره صلى هللا عليه

ينبغــي علــى الحاج أن يؤديها قبيل ســفره
مباشــرة ،وال يعفــى مــن طواف الــوداع إال

يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة

وســلم الــذي قــال( :ال ينفــرن أحدكــم حتى

الحائض والنفساء.

ويكبر هللا مع كل حصاة.

اللجنة األمنية تذلل العقبات لحجاجنا
خطة تفويج الحجاج من مشعر عرفة الى مزدلفة والتي تمت بسالسة تامة.

مترا طوله

محرر الشؤون المحلية
أشــادت حملــة الديــري للحــج والعمــرة بــاألداء النوعــي لبعثــة البحريــن للحــج
بقيادة رئيس البعثة الشيخ عدنان القطان ،ما تقدمه من خدمات ،وتسهيالت

وســلط رئيــس اللجنة المقدم دعيج عيســى
الكــواري الضــوء علــى إرشــادات األمــن
والســامة التــي تــم وضعهــا للحجــاج أثنــاء

تســهم فــي تذليــل العقبات التي قــد تعترض

تنقلهــم بيــن المشــاعر المقدســة ،الفتــا إلــى

طريقهم اثناء تأديتهم للمناسك.

ضــرورة االلتــزام بهــذه اإلرشــادات والتــي

كمــا انتهــت اللجنــة األمنية لبعثــة الحج ،من

تســهم فــي ســهولة حركــة الحجــاج دون

عمليــة منــح تصاريح مركبــات حمالت الحج

والتنظيــم واإلعــداد الكبيــر التــي

عوائــق ،ومســاعدتهم علــى أداء المناســك

البحرينيــة ،وفــرز أســاور المخيمــات وتوزيع

بسهولة ويسر.

اساور القطار.

لخدمــة حجــاج البحريــن ،مشــددة

أســهمت فــي تيســير أمور الحجــج وتفوجيهم من عرفة إلــى مزدلفة ،ثم النفرة
إلى منى.

وأشــاد الديــري بمســتوى الخدمــات
قامــت البعثــة البحرينيــة هــذا العام

البعثــة للحــج خــال موســم الحــج،

منهــا الذيــن يعملــون علــى توفيــر

أقصــى

ســبل

الراحــة

لضيــوف

الرحمــن مــن مواطنــي ومقيمــي

مملكة البحرين.

» »أنهى ضيوف الرحمن أداء الركن
األعظم ،وذلك بعد المبيت في منى
والصعود لمشعر عرفات الطاهر ،ثم
المبيت في مزدلفة والنفرة لرمي
جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر.
حلق الحجاج رؤوسهم ونحروا
هديهم وبذلك تحللوا التحلل األصغر.

العظيمــة لــدى جمیــع المســلمین،
مقــدرة التعــاون القائــم بيــن البعثــة

وحمالت الحج البحرينية ،والهادف
إلــى تقديــم مــا يمكن من تســهيالت

وقالــت البعثــة“ :نتشــرف بالطاقــم

الســاعة ،والــذي يمثــل بــاده خيــر

وتمنــت الحملــة التوفيــق للبعثــة

تمثيل”.

وبينــت حملــة الديــري أن البعثــة

البحرینیــة تعمــل فــي كل عــام

قطع الكهرباء عن مخيمات عرفات “قرار ميداني فطن”

» »أبارك للبحرين وقيادتها وشعب
البحرين وعموم األمة اإلسالمية
حلول عيد األضحى المبارك أعاده
الله علينا جميعا بالخير والمسرات.
إنها أيام الخير والمحبة والتآخي
والرحمة ،ونسأل الله أن يديم
األفراح واألمل بكل األيام.

بمــا يليــق بمكانــة ھــذه الشــعيرة

ودعم ألداء فریضة الحج بكل یســر

البحرينــي الــذي يعمــل علــى مــدار

» »يقدم النائب محمد بوحمود عبر
صحيفة البالد رسالة يومية عن
موسم الحج ،وتتضمن هذه الرسالة
مجموعة مالحظات أو اقتراحات،
وفيما يأتي رسالة اليوم

لتقديم أفضل
الخدمات للحجاج

علــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه

مقــدرا جهود جميــع اللجان المنبثقة

الذين يقومون بمهمة الحلق والتقصير للحجاج بالمجان.

على تحمل  12طابقا
و 5ماليين حاج في المستقبل

الديري :تسهيالت “البعثة” سهلت النفرة

التــي تقدمهــا اللجنة لضيــوف الرحمن والتي

أداء المناســك .وشــكر الحمــات البحرينيــة وفريق المتطوعين الشــباب

صمم

مدخال للجمرات و 12مخرجا في
االتجاهات األربعة

وأشــار رئيــس اللجنــة األمنية إلــى الخدمات

زميلنــا بصحيفــة “البــاد” محمد خليل أرشــف مشــهد حلق الــرؤوس بعد

مترا عرضه

11

المنامة  -وزارة الداخلية

عقدت اللجنة األمنية لبعثة الحج البحرينية اجتماعا مع أصحاب الحمالت لشرح

80

وسالسة.

والحمــات

فــي

تقديــم

أفضــل

الخدمــات لخدمــة حجــاج بيــت هللا

الحرام.

محمد بوحمود

» »تستمر مشاعر الحجاج بالنفحات
اإليمانية بعد أداء المناسك ،إذ
تبقى عليهم المبيت في منى ورمي
الجمرات الثالث ثم طواف الوداع
ليعودوا بعد ذلك لديارهم سالمين
مغفور لهم كما ولدتهم أماتهم.
» »رحمة هللا سبحانه وتعالى بحجاجه

لطف األجواء
أن أرسل لهم مطرا َّ
الحارة بصعيد عرفات الطاهر،
وبخاصة أن شهر أغسطس معروف
بارتفاع درجة حرارة الجو .ومن
خالل تجربتي بمواسم الحج
السابقة ،فإن غزارة أمطار الخير
والرياح المصاحبة لم يشهدها مشعر
عرفة منذ سنوات طويلة.

» »أشكر المطوف ورجال الدفاع المدني
السعودي بالتنسيق مع البعثة
على قرارهم الحكيم بقطع الكهرباء
عن مخيمات عرفات وذلك بعد أن
هطل مطر الخير الغزير أول أمس.

حاجان تحلال من إحرامهما

لقد كان هذا القرار الميداني احترازيا
وحفاظا لسالمة الحجاج من أي
تماس كهربائي ال قدر الله .وكان
هذا القرار صائبا بزمانه ومكانه.
وشكرا على فطنة اإلجراء بتوقيته.
» »لقد مر موسم الحج بكل نجاح
وتميز ويسر ويقف خلف هذا
اإلنجاز العظيم رجال الدولة
السعودية بقيادة حكومة خادم
الحرمين الشريفين ،والتي هيأت

السبل واإلمكانات الضخمة إلنجاح
الموسم .ويشهد بذلك كل حاج.
» »أنوه بالجهود الرائعة التي اضطلعت
بها لجان البعثة طوال موسم
الحج .لقد ساهمت الكوادر الوطنية
والمتطوعين البحرينيين في أن
يكونوا سفراء للشخصية البحرينية
أمام أقرانهم من الدول العربية
واالسالمية المتواجدين بالمشاعر
المقدسة .كل الشكر والتحايا لهم
على هذه الجهود المعطاء.

حج مقبول وذنب مغفور

» »لقد ساهم االمتثال للتوجيهات
الملكية السامية برعاية الحجاج
البحرينيين في تذليل أي
عقبة تواجه ضيوف الرحمن
بموسم الحج .وأجدد شكري
وتقديري لوزير العدل والشؤون
االسالمية واألوقاف رئيس
اللجنة العليا لشؤون الحج
والعمرة الشيخ خالد بن علي
آل خليفة ،ورئيس البعثة
الشيخ عدنان القطان وأركان

البعثة على إنفاذهم التوجيهات
السامية بما أسهم في تسهيل
اجراءات تفويج الحجاج
واستكمال أداء المناسك بكل
يسر وسهولة.

أيام ويعود
حجاجنا كما
ولدتهم
أمهاتهم

االثنين
 12أغسطس 2019
 11ذو الحجة 1440
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  א
ﻗﺒﻞ ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ؟

ﺷﻜﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ١٩٨٦ﻡ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻧﻤﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺠﺴﺮ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﺮﺿﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻋﺎﻡ  ١٩١٧ﻭﻓﺮﺿﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ ١٩٣٥
ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ .ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺞ

ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮﻭﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ؟

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

رسوم
العبور البحري:
 3إلى  5دنانير

أوقات
العمل:
 11 - 6صباحاً

معدل
العبور اليومي:
حوالي  5لنجات

حمولة
اللنجة :حوالي
 40شخص

ترتيب المسافرين في اللنجة:
الرجال في األمام والنساء
واألطفال في الخلف

حفظ حاجيات
المسافرين في مخزن
(الخن)
يدعى ِ

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ

01

فرضة المنامة
(الفترة الصباحية)

02

بلوغ فرضة الخبر (بعد نحو  4ساعات)
والمبيت ليلة في الخبر

04

استقالل الحافلة نحو المدينة المنورة
(حوالي  10ساعات) والمكوث في المدينة المنورة

05

06

مغادرة مكة بالحافلة نحو الخبر واستقالل
"اللنجات" نحو فرضة المنامة (الفترة الصباحية)
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ﺳﻴـﺪﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻈـﺔ

“الجمارك” :جاهزون الستقبال المسافرين والحجاج

فريق دعم مساند و 21مسارا للدخول والخروج عبر الجسر

المصدر؟

المنامة -بنا

جاهزيــة شــؤون الجمــارك الســتقبال المســافرين خــال فتــرة عيــد
األضحــى المبارك وعودة حجاج بيــت هللا الحرام عبر المنافذ البرية

مع توفير فريق مســاند عند الحاجة بهدف تســهيل انســيابية خروج

البحريــن إبراهيــم عبيد ،أمــس الموافق أول

والجوية.

المســافرين والحجاج من قاعة الوصول لمطار البحرين الدولي ،كما

أيام عيد األضحى المبارك.

وفــي هــذا الســياق ،عقد اجتماع تنســيقي بجســر الملك فهــد لجميع

تم تشــغيل جميع أجهزة األشــعة المعنية بتفتيش أمتعة المســافرين

واطلعــت الوزيرة في االتصــال على أوضاع

اإلدارات بالجانبيــن البحريني والســعودي؛ للوقوف على التجهيزات

لتفادي حدوث أي تعطيل أو تأخير.

وســامة حجــاج بيــت هللا الحــرام مــن

الستقبال المسافرين وعودة الحجاج في فترة العيد.

وأكد مدير عام التفتيش واألمن الجمركي ،اســتعداد مركز العمليات

المواطنين والمقيمين بالمملكة في المشاعر

الجمركيــة بشــؤون الجمــارك بكافــة موظفيــه لدعــم المنافــذ

المقدســة ،كما اطمأنت على سالمة الحجاج
ً
خصوصــا بعد
وعلــى ســامة الطاقــم الطبي

الجمركيــة مــن خــال مراقبــة ســير العمــل وإجراءاتــه
والمســاندة فــي حــل أي صعوبــات تحــدث داخــل

فريق دعم مســاند وفتح المســارات ،أي بمعدل 9

المنافــذ ،موضحــا أن شــؤون الجمــارك ســتعمل

ً
هاتفيــا لرئيــس اللجنــة الطبيــة للحــج ببعثة

تعرض منطقة عرفة ألمطار ورياح قوية.
مــن جانبــه ،أكــد رئيــس اللجنــة الطبيــة أن
الطاقــم الطبــي بخيــر ولــم يُ صــب أي أحــد

مســارات في الدخول و 12مســارا في الخروج،

علــى قــدم وســاق مــن خــال تضافــر كافــة

وفتــح المســارات كافــة إذا اســتدعت الحاجــة

الجهــود للحيلولــة دون حــدوث أي تعطيــل فــي

مــن أفــراد الطاقــم الطبــي بســوء أو أذى

لتغطيــة أي زيــادة متوقعــة فــي أعــداد مرتــادي

إجــراءات دخــول المســافرين والحجــاج عبــر

نتيجــة األمطار الغزيرة والرياح القوية التي

المنافــذ الجمركيــة ،دون أي تأثيــر فــي إجراءات

تعرضــت لها منطقة عرفة ،كما أكد أن جميع

جسر الملك فهد خالل هذه الفترة.
وأوضــح أن إدارة جمــارك المنافــذ الجويــة بمطــار

ﺇﺳﻤــﺎﻋﻴــــﻞ ﺍﻟﺴﻘــــﺎﻱ

أجــرت وزيــرة الصحة فائقة الصالــح اتصاالً

أكــد مديــر عــام التفتيش واألمــن الجمركي العميد عبدهللا الكبيســي

موظفيهــا فــي النوبــات كافــة ،إضافــة إلــى تجهيــز

عودة الحجاج
إلى منازلهم

عبيــد :إســعاف عدد مــن الحجــاج تعرضــوا لإلغمــاء أثنــاء التفويج

لعــودة الحجــاج ،إضافــة إلــى زيــادة عــدد موظفــي الجمــارك بالمنفذ

بجســر الملك فهد ،ســتعمل على مدار  24ســاعة بكامل

المغادرة إلى مكة المكرمة مطلع ذو الحجة
والمكوث في مكة حتى إتمام المناسك

الصالح تقف على أعمال سير “طبية الحج”

البحريــن الدولــي ،خصصت مســارا خاصــا بالمســافرين ،وآخر خاصا

وأشــار العميــد الكبيســي إلــى أن إدارة جمــارك المنافــذ البريــة

03

استقالل الحافلة نحو الرياض
( 5ساعات) والمبيت ليلة في
الرياض (منازل المسافرين)

المسافرين المغادرين.

حجــاج مملكــة البحريــن بخيــر وأنهــم قــد

أتمــوا مناســك الوقــوف بعرفــة والمبيت في

نســبة الســكر فــي الــدم ،بنجاح تام لتســهيل

مزدلفــة بســام ،وأن اللجنة الطبية أســعفت

عمليــة التفويــج .وأشــار إلــى أنــه تــم أمــس

عــدد مــن حاالت الحجاج لــدى تعرضهم إلى

فتــح عيــادة منــى التــي ســتكون مفتوحــة

اإلغمــاء واإلجهــاد واإلنهــاك نتيجــة للتعــب
أثناء التفويج ،فضالً عن عالج بعض حاالت

علــى مــدار  24ســاعة حتى عصر يــوم ثالث
عيد األضحى المبارك ،أي إلى ما بعد تفويج

الجــروح البســيطة وضيــق التنفــس وهبوط

الحجاج من منى إلى مكة المكرمة.
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تراجع مستوى أداء “النعيم الثانوية” من الجيد إلى المرضي
تـــقـــريـــر”الـــجـــودة” يـــوصـــي بــســد نــقــص الــــمــــوارد الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة
ليلى مال اهلل
ســجل تقريــر هيئــة جــودة التعليم والتدريب تراجع تقييم أداء لمدرســة النعيــم الثانوية للبنين الواقعة فــي المنامة بمحافظة
العاصمة من جيد إلى مرض ٍ بحسب إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة حيث حصلت المدرسة على تقدير مرض
في المراجعة األخيرة  2019بعد أن أحرزت المدرسة تقدير جيد في الدورتين السابقتين في  2011و.2015
وأوصــى التقريــر بتطبيق تقييــم ذاتي أكثر

يتناســب ومســتجدات المدرســة،ومتابعة

دقــة وشــمولية واالســتفادة مــن نتائجه في

تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة.

اإلســتراتيجي ،التــي أثرت في بنــاء الخطة
اإلســتراتيجية ،وخطــط األقســام،

ولــم

تحديد أولويات التحســين وتطوير الخطط

كمــا

المعلميــن

يــراع في صياغة بعــض أهدافها خصوصية

االســتراتيجيات والتشــغيلية بمــا يتناســب

إســتراتيجيات تعليــم وتعلــم فاعلــة فــي

المســارات واألقســام التعليميــة ،إضافــة

والمســتجدات فــي المدرســة ،مــع متابعــة

الــدروس الجيــدة ،كمــا فــي دروس العلــوم

إلــى التفــاوت فــي دقــة مؤشــرات األداء

بالمســتوى الثالث /العلمي ،في حين جاءت

ووضوحها ،ومتابعة تنفيذها.

إنجــاز

فاعليتها بصورة مناســبة في ثلثي الدروس

إلــى جانــب اختــاف تقييمــات المدرســة

الطــاب األكاديمــي وإكســابهم المهــارات

نتيجــة التفــاوت فــي إدارة وقــت التعلــم،

لواقعهــا فــي اســتمارة التقييــم الذاتــي ،مــع

األساســية خاصــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة

وتوظيــف أســاليب التقويم مــن أجل التعلم

األحــكام التــي توصــل إليها فريــق المراجعة

والرياضيات،ومتابعــة أثــر برامــج رفــع

فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للطالب،

في جميع المجاالت وتفاوت تقييم الزيارات

الكفــاءة المهنيــة للمعلميــن فــي تحســين

خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض.

الصفية عند متابعة أثر برامج رفع الكفاءة

عمليتــي التعليم والتعلــم ،بحيث تركز على

ولفــت إلــى ثقــة أغلــب الطــاب بأنفســهم،

المهنيــة فــي أداء المعلميــن بالــدروس،

اســتراتيجيات تعليمية فاعلة وإدارة وقت

وتفــاوت الفرص المتاحــة لهم لتولي األدوار

ومالءمــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا

التعلــم لضمــان أكبــر قــدر مــن اإلنتاجيــة و

القياديــة فــي الــدروس و تفــاوت نســب

المدرســة فــي مواجهــة بعــض تحدياتهــا،

أســاليب التقويــم واالســتفادة مــن نتائجــه

اإلتقان في أغلب مساقات المواد األساسية

المتمثلــة فــي نقــص المــوارد البشــرية،

فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للطــاب

والتخصصية وكذلك مستويات واكتسابهم

المتمثــل فــي المعلمين األوائل في األقســام

خاصــة الطــاب ذوي التحصيــل المنخفض

المهارات األساسية في أغلب الدروس التي

التاليــة :اللغــة العربيــة ،والمــواد التجاريــة،

و إتاحــة فــرص أكثر لتولــي الطالب األدوار

جــاء أقلها في بعــض دروس والرياضيات و

والمواد االجتماعية ،واختصاصيي اإلرشــاد

القياديــة فــي الــدروس ،وتعزيــز ثقتهــم

اللغة اإلنجليزية

األكاديمي والتوجيه المهني و نقص الموارد

وبيــن التقريــر التــزام الطــاب الســلوك

الماديــة ،المتمثــل فــي الصالــة الرياضيــة و

كمــا أوصــى التقريــر بســد نقــص المــوارد

الحســن وانســجامهم الواضــح فيما بينهم،

زيــادة أعــداد الطــاب في الصفــوف ،خاصة

البشــرية ،والمــوارد الماديــة المتمثــل فــي

واحترامهــم اآلخريــن؛ عــزز مــن شــعورهم

في المستوى الثاني /التجاري واألدبي.

المعلميــن األوائــل فــي األقســام التاليــة:

باألمــن النفســي ،وأكســب المدرســة رضــا

كمــا أشــار التقريــر إلــى جوانــب تحتــاج إلى

اللغــة العربيــة ،والمــواد التجاريــة ،والمــواد

الطالب وأولياء أمورهم.

تطويــر كمســتويات الطــاب مــن حيــث

اإلرشــاد

وتحــت محــور قدرة المدرســة االســتيعابية

نســب اإلتقــان في مســاقات المســار األدبي،

األكاديمــي والتوجيــه المهنــي و الصالــة

علــى التحســن حيــث حصلــت المدرســة

ومســاقات اللغــة اإلنجليــزي والرياضيــات

الرياضية.

علــى تقديــر مــرض جــاءت مبــررات الحكــم

فــي المســتوى األول والمســار التجــاري

وجــاءت مبــررات الحكــم لفاعليــة العامــة

لتراجــع مســتوى أداء المدرســة فــي معظــم

ومهــارات الطــاب فــي المــواد األساســية،

للمدرســة لهــذا التقديــر للتفــاوت فــي دقــة

مجــاالت عملهــا مــن المســتوى الجيــد إلــى

خاصــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات

التقييــم الذاتــي وشموليته،واالســتفادة

المســتوى المرضــي وثبــات مجــال التمكيــن

و تقــدم الطالب وفق قدارتهم في الدروس

مــن نتائجــه فــي تحديــد أولويــات العمــل

وتلبية االحتياجات الخاصة على المســتوى

المدرســي ،وبنــاء الخطــط المدرســية بمــا

وتفــاوت عمليــات التخطيــط

تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة
كمــا

أوصــى

برفــع

مســتوى

بأنفسهم.

االجتماعيــة،

واختصاصيــي

أشــار

المرضــي،

إلــى

توظيــف

و في محور التطور الشــخصي والمسئولية
االجتماعيــة حصلــت المدرســة علــى تقديــر
مرض جاءت مبررات الحكم إلظهار الطالب
ســلوكا جيــدا ويعــون حقوقهــم وواجباتهــم
ويتمتعــون بقــدر مــن الوعــي وتحمــل
المســئولية ويتقيــدون باألنظمــة المدرســية
ومواعيد الدارســة وقيــم العمل كالمحافظة
علــى مرافــق المدرســة ،والتزامهــم الهــدوء
و النظــام فيهــا و تمــام المهــام الدراســية
فــي أوقاتهــا ا المحــددة كما أنهــم يحترمون
معلميهم وزمالءهم ويبدون انسجاما فيما
بينهــم؛ ممــا انعكــس إيجابــا علــى شــعورهم
باألمن النفسي.
وذكــر التقريــر أن أغلــب الطــاب يبــدون
فهمــا مناســبا للثقافــة البحرينيــة ،والقيــم
اإلســامية ،ويشــاركون فــي الفعاليــات
الوطنيــة ،مثــل“ :وطنــي أجمــل معزوفــة”و
يســاهمون في األعمال التطوعية ،كمشاركة
طــاب خدمــة المجتمــع فــي تنظيم أســبوع
المرور الخليجي ،عالوة على مشاركتهم في
المسابقات القرآنية ،مثل”بالقرآن نرتقي.
وأشــار إلــى أن أغلــب الطــاب يشــاركون
بحمــاس وثقــة بالنفــس فــي الــدروس ،كمــا
فــي إجرائهــم التجــارب العلميــة ،وعرضهــم
إنجــاز مجموعــات التعلــم ،وتوليهــم األدوار
القياديــة ،كالمعلــم الطالــب ،والمتحــدث ،و
لعبهــم األدوار فــي بعــض المواقــف الصفية،

الفردية.

وتنفيذ الحصص اإلرشــادية ،والمشــروعات

وأوضــح التقريــر أغلــب الطــاب يســاهمون

المعــززة للســلوك اإليجابــي مثــل“ :الطالــب

بصــورة أفضل فــي كتقديم برامــج اإلذاعة

المثالــي” ،وتقديــم المحاضــرات والــورش

األنشــطة الالصفيــة الصباحيــة ،وأنشــطة

التوعويــة،

و”األمــن

الفســحة ،مثــل“ :مقهــى النعيــم األدبــي”

المجتمعــي” ،إضافــة إلــى مســاندتهم عندما

للمساجلة الشــعرية ،وشركة “أصيل” إضافة

تكــون لديهــم مشــكالت كدارســة الحــاالت

إلــى تحملهــم المســئولية ،وقيادتهــم اللجان

الخاصــة ،ومتابعتها وعالجها مثل الضغوط

و الفــرق المدرســية ،مثــل“ :لجنــة الصيانــة”،

النفسية.

و”فريــق كما يســاهم المجلــس الطالبي في

وذكر التقرير ان المدرسة توفر بيئة صحية

اتخاذ ”،النعيم القرارات الخاصة بالمحافظة

آمنــة مالئمــة لمنتســبيها ،بتنفيــذ الفعاليــات

على نظافة الصفوف.

الصحيــة ،كفعاليــة “المعــرض الصحــي”،

وبيــن أن الطــاب يتواصلــون مــع بعضهــم

وحصــر الحــاالت المرضيــة ومتابعتهــا،

بعضا بصــورة مالئمة ،حيث تظهر مهاراتهم

والتدريب على عملية اإلخالء ،واإلسعافات

فــي المناقشــة والحــوار فــي أنشــطة التعلــم

األوليــة ،ومتابعــة صيانــة المبنى المدرســي،

الجماعــي ،خاصــة الطــاب المتفوقيــن

غيــر أن عمليــة انصــراف الطــاب ،وركوبهم

منهم ،حيث يســعون لنقــل خبراتهم وتعليم

الحافــات ،تتطلــب مزيــدا مــن المتابعــة

زمالئهــم ،كمــا فــي مشــاركتهم فــي برنامــج

لضمــان ســامتهم ،فــي ظــل وجــود مواقف

تهيئة الطالب الجدد ،وفعالية “دار ســيبويه

داخلية لسيارات المعلمين.

لإلعراب”.

ولفت إلى أن المدرســة تدعم الطالب ذوي

وتحــت محــور تمكيــن وتلبيــة االحتياجات

اإلعاقــة بصورة جيدة ،وتســاندهم أكاديميا

الخاصــة جــاءت مبــررات الحكــم لتلبيــة

وشــخصيا ،بمتابعــة إنجازهــم فــي برنامــج

المدرســة االحتياجــات التعليميــة للطــاب

“نحن معك” ،وتعزيز مشــاركتهم في أنشطة

بصــورة متفاوتــة ،حيــث تدعــم الطــاب

اللجــان ،مثل”الكشــافة” ،إضافــة إلــى تقديم

المتفوقين ببرامج إثارئية مناســبة ،كما في

محاضــرات توعوية حــول حقوق المعاقين،

مسابقة “خوارزميو النعيم” ،ومراكز اإلبداع،

وتوفــر االحتياجــات الالزمــة للطــاب ذوي

مثــل“ :بيولوجــي” ،و”حــل المشــكالت”،

اإلعاقــة وتقــدم الدعــم النفســي ،البصريــة،

إضافــة إلــى تطبيقهــا برنامــج “مثابــر” لرفــع

كالنظــارات الطبيــة لطــاب التوحــد ،كمــا

معدالت الطالب المتفوقين ،وطالب النظام

تهيــئ البيئة التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة

الجزئــي وتتابــع طالب صعوبات التعلم في

الحركية.

اللجــان الخاصــة باســتمرار ،وتقــدم برنامــج

الجديــر بالذكــر ان مدرســة النعيــم الثانويــة

(  )Callلتطويــر مهــارات الطــاب فــي اللغــة

للبنيــن تأسســت فــي  1965وتســتوعب

اإلنجليزيــة ،غير أن فاعلية حصص التقوية

 1119طالــب موزعيــن علــى الصفــوف مــن

فــي مســاندة الطــاب ذوي التحصيــل

األول الثانــوي حتــى الثالــث الثانوي وتضم

مثل”كــن

قويــا”،

 17إداريــا و 4فنييــن و 94معلمــا  .شــهدت

المنخفض جاءت بصورة أقل.

كمــا فــي تمثيلهــم دوري الموظــف والعميــل

وبيــن أن المدرســة تلبــي االحتياجــات

المدرســة تعييــن  3معلميــن جــدد  2منهــم

واألعمــال الكتابيــة ،خاصــة الطــاب ذوي

فــي مســاق في حيــن تفاوتــت قدرتهم على

التحصيل المنخفض .

الشــخصية للطــاب بصــورة جيــدة ،بتقديم

للمواد التجارية ومعلم للحاســوب في العام

العمل (تام  )211باستقاللية في التقويمات

المعونــات الماديــة ،كتوفيــر معونة الشــتاء،

الدراسي .2018-2019

بدء محاكمة  4متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وصناعة المتفجرات

هــدفــهــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــات بــالــتــعــاون مـــع “ســـرايـــا األشـــتـــر” و”تـــيـــار الـــوفـــاء”
وإرســاله لحســابات إرهابيــة تابعــة لتنظيمــي

عباس إبراهيم

ســرايا األشــتر وائتــاف  14فبرايــر اإلرهابيين،

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة النظر في قضية تأســيس جماعة إرهابية واالنضمام إليها ،تضــم  4متهمين ،هدفهم تنفيذ

كمــا تلقــى أمــواال مــن إحــدى المقابــر بمنطقــة

عمليــات إرهابيــة عــدة بداخــل المملكــة بالتعــاون مــع تنظيــم ســرايا األشــتر وتيــار الوفــاء اإلســامي اإلرهابييــن ،والعمــل على نقل

ســترة لتصنيع زجاجــات “المولوتوف” ووضعها

واستالم أموال لصالح الجماعة والتدرب على تصنيع المتفجرات وإحرازها ،وتصميم المونتاج ألعمال الشغب ونشرها على وسائل

في أماكن يتم االتفاق عليها مسبقا.

التواصل االجتماعي المختلفة.

وثبــت بتقريــر الفحــص الجنائــي للمــواد

وقــررت المحكمــة تأجيــل القضيــة لجلســة 30

داخــل المملكــة لتتولــى تنفيذ عمليــات إرهابية

فــي صناعــة المتفجــرات مســتخدمين ســيارة

ســبتمبر المقبــل؛ وذلــك لالطالع والــرد من قبل

وصناعــة المفرقعــات فــي أماكــن تمركــز رجــال

الثالــث فــي تنقالتهــم ،واحتفظــا بتلــك المــواد

وكالء المتهميــن الثالــث والرابــع مــع التصريــح

الشرطة.

فــي منازلهــم انتظــارا ألوامــر التنفيــذ مــن قبــل

لهما بصورة من األوراق وإعالن باقي المتهمين،

كمــا دلت التحريــات على أنهما جندا العديد من

المتهمين األول والثاني ،فتم استصدار إذن من

مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهما.

العناصــر ،عــرف منهــم المتهــم الثالــث ،الــذي تم

النيابــة العامة وتم القبض علــى الثالث والرابع،

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة المباحث واألدلة

تكليفــه بتوفير المــواد الكيميائية المســتخدمة

وتم العثور بحوزتهما في مساكنهما على المواد

الجنائيــة كانــت قــد تلقــت معلومــات ،مفادهــا

فــي صناعــة المــواد المتفجــرة وتــم تمويلــه

المستخدمة في صناعة المتفجرات.

تشــكيل خليــة إرهابيــة ،وبعد التأكــد من صحة

باألموال الالزمة لشرائها.

وبالتحقيــق مــع الثالــث اعتــرف بتواصلــه مــع

المعلومــات بعد إجراء التحريــات الالزمة ،ثبت

وتوصلــت أيضــا إلــى أنــه تــم تكليــف المتهــم

صاحــب أحــد الحســابات على مواقــع التواصل

المضبوطــة وجــود مــواد كيميائيــة تدخــل فــي
صناعــة المفرقعات والمــواد المتفجرة وبطارية
كهربائيــة تســتخدم فــي صناعــة المتفجــرات،
وأن المتهــم الثالــث هو مصدر الخاليا البشــرية
المرفوعة من على بعض المضبوطات.
كمــا ثبــت أن المتهميــن األول والثانــي همــا
أصحــاب الحســابات اإللكترونية التي تواصلت

الحســاب العمــل معــه ،وبالفعــل اســتلم هاتفــا

بصناعة المفرقعات بالمبالغ المالية.

خاصــا للتواصــل بينهمــا ،واســتلم مبالــغ ماليــة

فيمــا قــرر المتهــم الرابــع باشــتراكه فــي أعمــال

أن المتهميــن األول والثانــي المطلوبيــن أمنيــا

الثالــث بتجنيــد عناصــر أخــرى ،منهــم المتهــم

االجتماعــي ،والــذي يعمــل لصالــح تنظيــم

من نقاط ميتة ،كما تلقى منه أوامر باســتخراج

حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،إذ

مــادة مــن بطاريــات الســيارات تســتخدم فــي

والهاربيــن خــارج البــاد قامــا بتشــكيل الخليــة

الرابــع ،إذ اشــترى مع الثالث المواد مســتخدمة

ســرايا األشــتر اإلرهابــي ،وعــرض عليه صاحب

عمــل علــى تصميــم المونتــاج لعمليــات حــرق

صناعــة المفرقعــات ،واشــترى أداوت خاصــة

اإلطــارات وقام بالتصويــر لعدد من التجمهرات

أحكام تصل إلى  5سنوات لـ  3مدانين ببيع وتعاطي المخدرات
محرر الشؤون المحلية

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى ثالثــة متهمين ببيــع وتعاطي المــواد المؤثرة
عقليا والمخدرة ،وحكمت بالسجن على شاب ثالثيني لمدة  5سنوات وأمرت بتغريمه
مبلغ  3000دينار وإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كمــا حبســت المتهم األول األربعيني لمدة ســنة

وإشــرافه واتفق معه على شــراء ما قيمته 400

واحــدة وغرمته مبلــغ  1000دينار بعدما أعفته

دينار من المؤثر العقلي الميتامفيتامين على أن

مــن تهمــة وعقوبة بيــع المؤثــر العقلي “الشــبو”،

يكــون اللقاء بمنطقة الجفيــر ،وتحديدا بالقرب

وبحبــس صديقتــه الوافــدة العشــرينية لمــدة 6

من أحد المستشفيات الخاصة المعروفة.

أشــهر وتغريمهــا مبلغ  100دينــار واإلبعاد نهائيا

وعليــه ،فقــد تــم تصويــر المبلــغ المشــار إليــه

عــن البــاد بعدما دانتهمــا بتهمة تعاطــي المؤثر

وتســليمه للمصــدر الســري ،وتوجــه الشــاهدين

المذكــور ومؤثــر  MDMAومــادة الحشــيش

الشــرطيين األول والثانــي برفقــة فريق الضبط

مــع المتهميــن الثالــث والرابــع ،وعثر فــي هاتف
المتهــم الثالــث خريطــة جويــة لســجن جــو من
العــام  2016ومحادثــات بيــن المتهمين لتنظيم
العمليات اإلرهابية.

الحبس شهرين واإلبعاد لوافد ضرب شقيقين
محرر الشؤون المحلية
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة

المســتأنف اعتــدى بمعاونــة آخريــن
مجهوليــن بالضــرب علــى ســامة

بواسطة سيارته ،والتقى المصدر السري وسلمه

الشــقة ،وبعــد التأكــد منها تبيــن أن إقامتها غير

شــيئا مــا واســتلم منــه المبلــغ المصــور ،فتوجــه

صالحــة ،فتــم التحفــظ عليهــا ،وأخذهــم إلدارة

المصــدر للشــاهد األول وســلمه مــا اســتلمه مــن

مكافحــة المخــدرات ،وهنــاك قــرر المتهم األول

األول وبعــد التأكــد ثبت أن ما اســتلمه هو مادة

أنــه يســتلم تلــك المــواد مــن المتهــم الثانــي،

“الشــبو” ،إذ ثبــت معمليــا احتواؤهــا علــى مؤثر

وأبــدى اســتعداده للتعــاون مع الشــرطة للقبض

الميتامفيتاميــن ،وفــي ذلــك الوقــت كان فريــق

عليــه ،مبينــا أنــه علــى اتفاق مســبق مــع األخير

الضبط يراقب المتهم وما إن توقف بالقرب من

الســتالم كمية من مادة الحشــيش المخدرة ،إال

إحدى العمارات تمت مداهمته والقبض عليه.

أن الشــرطة لم يتمكنوا من القبض على المتهم

عقــب تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا؛

وبتفتيشــه مــن قبــل الشــاهد الثانــي تــم العثور

الثانــي ،إذ تــردد المتهــم الثانــي فــي الحضــور

وذلــك لتقدمــه باالســتئناف على ذات

بحوزتــه على المبلغ المصــور وتمكن من العثور

بعدمــا راودتــه الشــكوك حــول إمــكان القبــض

الحكم مرتين دون وجه حق.

علــى مبلــغ  6125دينــارا حصيلــة بيــع المــواد

عليــه .وكانت النيابة العامــة قد أحالتهم جميعا

وكانــت النيابــة العامــة أســندت

المخــدرة ،وأثنــاء تفتيــش شــقته تــم العثــور

للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهم في غضــون عامي

للمســتأنف أنــه بتاريــخ  28ســبتمبر

فيهــا علــى كيســين -ثبــت معمليــا احتواؤهمــا

 2018و ،2019ارتكبوا اآلتي:

 ،2017اعتــدى علــى ســامة جســم

علــى المؤثر ذاتــه -وتم العثور أيضا على قطعة

أوال :المتهمــان األول والثانــي :قدمــا بمقابــل

شــقيقين ،فأحــدث بهمــا اإلصابــات

داكنــة اللــون وميزان حســاس ومشــرب وكيس

المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير األحوال

المبينــة

الطبييــن

يحتــوي علــى مــادة  MDMAوثبــت معمليــا

المرخــص بهــا قانونــا .ثانيــا :المتهمــان األول

ِ
تفــض إلــى
المرفقيــن ،والتــي لــم

والثالــث :حــازا وأحــرزا بقصــد التعاطــي مــادة

مرضهمــا أو عجزهمــا عــن أعمالهمــا

وبعــد القبــض عليــه تقــدم مــرة أخرى

الشخصية لمدة  20يوما.

باســتئناف جديــد ،فحكمــت المحكمة

وذكــرت أن الواقعــة تتحصــل فــي أن

بعدم جواز نظر استئنافه الثاني.

المخدرة ،كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

إلــى مــكان العمليــة وتأمينــه ،وبعــد تفتيــش

وتتمثــل الواقعــة فيمــا ورود مــن معلومــات

المصدر والتأكد من خلوه من أية مواد مخالفة

للشرطي الشاهد األول ،والتي تفيد قيام المتهم

للقانــون تــم إطالقــه لمقابلــة المتهــم األول فــي

األول بحيــازة المــواد المخــدرة بقصــد البيــع

الوقت المتفق عليه ،وتم ترتيب الشاهد الثاني

والتعاطــي ،وعليــه فقد اســتعان بأحــد المصادر

للمكــوث علــى مقربــة مــن المصــدر لمشــاهدة

احتــواء القطعــة والميزان على مادة الحشــيش

الســرية لشــراء كميــة مــن المــواد المخــدرة مــن

عملية التسليم واالستالم.

والمشــرب علــى مادتــي الميتامفيتاميــن و

الحشــيش المخــدرة والمؤثــر العقلــي MDMA

المتهم المذكور ،والذي اتصل به تحت مســمعه

وبالفعــل حضــر المتهــم األول بعــد لحظــات

 .MDMAكمــا شــوهدت المتهمــة الثالثــة فــي

لألول والميتامفيتامين لكليهما.

الثانيــة (بصفتهــا االســتئنافية) بعــدم
جواز النظر في اســتئناف وافد مدان
بالتعــدي بالضــرب علــى شــقيقين
مواطنيــن -خــال شــجار حصــلبينهم ،والمحكوم عليه بالحبس لمدة
شــهرين واإلبعــاد نهائيــا عــن البــاد

بالتقريريــن

جســم المجنــي عليهمــا ،بــأن ضــرب
األول علــى عينــه ودفــع اآلخر ما أدى
لســقوطه أرضــا ،وقــد خلــف عــن ذلك
كدمات في العين اليمنى لألول وآالم
فــي الســاق اليســرى للثانــي .وكانــت
محكمــة أول درجــة قد قضت بحبس
المــدان لمــدة شــهرين واإلبعــاد نهائيــا
عــن البالد بعد تنفيذ العقوبة ،وقدرت
كفالــة ماليــة بقيمــة  100دينــار لوقف
التنفيذ لحين االستئناف ،وبعد طعنه
علــى هــذا الحكــم قضــت المحكمــة،
غيابيــا ،برفــض اســتئنافه وتأييــد
الحكــم المســتأنف ،فاعتــرض مجــددا
عليــه ،وتــم الحكــم فــي معارضتــه
االســتئنافية باعتبارهــا كأن لــم تكــن؛
نظــرا لعدم مثولــه أمام المحكمة ،لكن

أصول صناديق “االستثمار

العامة” تقفز % 12.7
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ســجلت قيمــة أصــول صناديــق
ً
نموا
“االستثمار العامة” في السعودية
نســبته  12.7%خــال النصــف األول
من العام الجاري.
وبلغــت قيمــة األصــول نحــو 126.11
مليــار ريــال بنهايــة الربــع الثانــي مــن
 2019مقابــل نحو  111.86مليار ريال
بنهاية الربع الرابع من عام .2018
وبحســب تحليــل لوحــدة التقارير في
صحيفــة “االقتصاديــة” ،اســتند إلــى
هيئــة الســوق الماليــة ،فــإن نمــو قيمة
أصــول صناديــق االســتثمار العامــة،
يعــود إلــى ارتفــاع اســتثماراتها فــي
“أســواق النقــد” التــي قفــزت بنســبة
 17.6%مــا يعــادل  11.02مليــار ريال
منذ بداية العام الجاري.

قطاع التأمين يتحول إلى الربحية بالنصف األول

نتائــج “أريــج” تدفــع بأربــاح الشــركات المدرجــة بالبورصة

االثنين
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مطالبة بتدابير لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة بألمانيا
المحرر االقتصادي
طالــب االتحــاد األلمانــي ألربــاب

ودعــا كرامــر إلــى اإلعــداد لتطبيق

العمــل الحكومــة األلمانيــة باتخــاذ

خفــض دوام العمل ،مشــيرا إلى أن

تدابيــر احترازيــة لمواجهــة أزمــة

“آليــة الخفض الموســع لدوام لعمل

اقتصادية محتملة.

حافظــت خالل األزمــة المالية قبل

وبحســب “األلمانيــة” ،قــال إنجــو

عشــرة أعــوام علــى مئــات اآلالف

كرامــر رئيــس االتحــاد األلمانــي

مــن الوظائــف ،وأدت إلى اســتقرار

ألربــاب العمــل فــي تصريحــات

اقتصادنــا .يتعيــن علــى االئتــاف

لصحيفــة “باســاور نويــه بريســه”

الحاكــم

قــرارات

األلمانيــة “ :ال ينبغــي لنــا تجاهــل

لتطبيــق هــذا األمر ،حتــى ال يكون

إشــارات الخفــوت فــي النشــاط

مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات

االقتصــادي .القطــاع الصناعــي ال

تشريعية طويلة المدى في أوقات

يــزال منخرطــا في تلبيــة كثير من

األزمات” ،وذلك بحسب ما ورد في

العقــود القديمــة ،لكن هنــاك افتقار

صحيفة االقتصادية السعودية.

اآلن

اتخــاذ

علي الفردان
ً
أرباحــا على مســتوى النتائج النصف
حقــق قطــاع التأميــن فــي بورصة البحرين
ً
األول مــن هــذا العــام مدفوعــا بــأداء إيجابــي لجميــع الشــركات خصوصــا أريج
والتي تعد أكبر الشركات من حيث الربحية والحجم في السوق ،وتأتي النتائج
القوية في بعد موســم شــهدت فيه الســوق المحلية عمليات اندماج واســتحواذ
في قطاع التأمين.

هــي األخــرى عــن نمــو فــي ربحيتهــا

نمو قوي في
أرباح شركات
التأمين بعد

وأظهــرت بيانــات جمعتهــا “البالد” من

هــذه التطورات بعد أن تدخل مصرف

النتائــج الماليــة والتــي انتهــت فتــرة

البحريــن المركزي في هذا العام ليعلن

اإلعــان عنهــا األســبوع الماضــي ،أن

عــن عــدد مــن اإلجــراءات التــي علــى

إجمالــي األربــاح المجمعــة شــركات

الشــركة لضمــان ســيرها وفــق األطــر

فــي النصــف األول وهــي تمثــل زيــادة

قطاع التأمين المدرجة بالبورصة في

الرقابية التي يفرضها المصرف ،وذلك

قدرها  % 28.6في ربحية الشركة.

إلى دفعة جديدة من العقود”.

واتضحــت بــوادر الخفــوت فــي

الســتة شــهور األولى من العام الجاري

بعدما تحدث مســاهمون ومســؤولون

وطالــب كرامــر باإلســراع فــي

أمــا الشــركة البحرينيــة الكويتيــة

النشــاط االقتصــادي فــي ألمانيــا

العامــة

أخيــرا ،حيث تراجــع إنتاج القطاع

(النصــف األول) ،وعددهــا  5شــركات،

فــي الشــركة عــن تعــرض المجموعــة

التــي تــم التخطيــط لهــا بالفعــل

الصناعــي فــي الربــع الثانــي مــن

بلغت نحــو  9.4مليون دينار بالمقارنة

لعمليــة احتيــال ضمــن شــركة تابعــة

للتأميــن فقــد حققــت هــي األخــرى
ً
نمــوا فــي ربحيتهــا وذلــك بنحــو 22.4

دون إطالــة مــدة تنفيذهــا بســبب

هــذا العــام مقارنــة الربــع األول.

مــع خســارة قدرهــا  3.9مليــون دينــار

لهــا فــي اإلمــارات ،وبعــد أن قــررت

 %لتبلــغ إجمالــي أرباحهــا في النصف

إجــراءات منــح التصاريــح طويلة

ويعانــي االقتصــاد األلمانــي حاليــا

في ذات الفترة من العام الماضي.

المجموعة سحب إدراجها من بورصة

األول نحــو مليونــي دينــار مقارنــة مع

المــدى ،مؤكــدا ضــرورة توفيــر

آثــار نزاعــات اقتصاديــة دوليــة،

وتصــدرت شــركة التأميــن العربيــة

اإلمارات وإعالنها نيتها دراسة سحب

 1.7مليــون دينــار فــي ذات الفترة من

مرونــة لألوســاط االقتصادية بدال

وتذبذبات بشــأن خــروج بريطانيا

(أريــج) قائمة الشــركات األعلى ربحية

اإلدراج من بورصة البحرين كذلك.

العام السابق.

مــن وضــع قواعــد بيروقراطيــة

مــن االتحــاد األوروبــي ،وتحــول

جديــدة ،مطالبــا برفــع األعبــاء عن

هيكلــي

صناعــة

االقتصاد األلماني.

السيارات.

تطبيــق

االســتثمارات

فــي

قطــاع

شــركة

موجة اندماجات

بمقــدار  % 47ولتبلــغ نحو  2.8مليون
دينــار فــي النصــف األول مقارنــة مــع
 1.88مليون دينار في ذات الفترة من
العام الماضي.
أمــا شــركة التكافــل والتــي اندمجــت
تحــت شــركة “مجموعــة الخليــج
للتأميــن” وهــي ذاتهــا التــي تملــك
“البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن” قــد
أعلنــت كذلــك عــن نمــو طفيــف فــي
ربحيتهــا ،وتعمــل الشــركة البحرينيــة
الكويتيــة

للتأميــن

ضمــن

الشــق

التقليــدي بعــد اســتحواذها علــى
نســبة كبيــرة مــن شــركة “التكافــل”،
فــي حيــن أبقــت علــى األخيــرة ضمــن
نطــاق التأميــن التكافلي ضمن معايير
الشريعة اإلسالمية السمحاء.
وارتفعــت أرباح “التكافل” بنســبة 1.8

فــي قطــاع التأميــن وذلك بربــح قدره

واســتطاعت

ســوليدرتي

أمــا شــركة البحرين الوطنيــة القابضة

 9.2مليــون دوالر أميركــي مقارنــة مع

للتأمين والتي تشــكلت بفضل اندماج

والتــي تمتلــك عددا من الشــركات في

خســارة قدرهــا  22.4مليــون دوالر

قبل نحو عام مع الشــركة األهلية ،من

حقــل التأمين ،إضافة إلى مســاهماتها

األول مقارنــة مــع  350ألــف دينــار في

فــي النصــف األول مــن  ،2018وتأتــي

تحقيــق أربــاح قدرهــا  725ألــف دينار

فــي قطاع المستشــفيات ،فقــد أعلنت

ذات الفترة من العام الماضي.

 %لتبلــغ  356ألــف دينــار فــي النصف

تفـــاقــم أزمـــة نقــص األدويــة فــي إيـــران

الــصــنــاعــات تــعــانــي فــي تــأمــيــن الــمــواد األولــيــة والــمــعــدات بسبب الــحــظــر المصرفي

الرياض  -االقتصادية

قــال عبــاس كبريائــي زاده رئيــس اتحاد منتجــي األدوية البشــرية اإليرانيــة أمس ،إن

أماميــة للحصــول علــى تكنولوجيــا محظــورة

التي تنطوي على عقوبة محتملة قصوى مدتها

شــركة وهمية في ماليزيا الستخدامها كواجهة

الصناعات الدوائية تعاني مشكالت في تأمين المواد األولية والمعدات بسبب الحظر
المصرفي المفروض ضد إيران.
وتفــرض الواليــات المتحدة ،منذ انســحابها من

البالغــة مــن العمــر  40عامــا ،وآخريــن أسســوا

الماضــي ،وافقــت جودســكاني علــى االعتــراف

بشــكل غير قانوني من شــركات في مينيســوتا

قطــاع األدويــة وال ســيما األدويــة الخاصــة

وماساتشوستس.

إنتاج  90في المائة من األدوية في إيران .فيما

بانتهــاك عقوبــات إيــران مــن قبــل محكمــة فــي

بأمــراض الســرطان واألمــراض المزمنــة .يتــم

وكانــت جودســكاني قــد اتهمت في عــام 2015

ونقلــت “رويتــرز” ،عــن كبريائــي“ ،إن شــركات

يتــم اســتيراد  5إلــى  10في المائة مــن األدوية

واليــة مينيســوتا ،وبعــد ذلــك بســنتين اعتقلت

ومشــكالت في تأمين أبســط المعــدات في هذا

وأشــار إلــى أن العقوبات األمريكيــة ضد النظام

قانونية أخرى.

وفــي العــام الماضــي ،أكــد حشــمت هللا فالحت

األدوية والمواد الغذائية.

اتفاقــا مــع المحكمة ينــص على إقرارهــا بالتهم

الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى اإليرانــي إن

اقتصاديــة علــى طهــران ،تــم رفعها بعــد توقيع

االتفاق النووي في شــهر أيار (مايو) عام ،2018
عقوبات على إيران.

إنتــاج األدويــة اإليرانية تعانــي اليوم صعوبات
المجال” ،بحسب وكالة األنباء اإليرانية (أرنا).

بيشــه ،رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة

بــاده ســتعاني جــراء نقــص المــواد الغذائيــة

واألدويــة بســبب العقوبــات االقتصاديــة التــي
تطبقها الواليات المتحدة.

وأضــاف فالحــت بيشــه“ ،بــدأت اآلن أزمــة فــي

من الخارج”.

في أســتراليا ،وأصبح موضوع تســليمها قضية

بتهمــة التآمر لالحتيال علــى الواليات المتحدة
خمس ســنوات في السجن وغرامة قدرها 250
ألف دوالر.

ووفقــا لعريضــة االتهــام واالتفــاق فقــد عملــت
جودســكاني فــي شــركة “فانــا مــوج” ومقرهــا

فــي طهران وهــي مختصة بمعــدات االتصاالت

اإلذاعيــة والميكروويفيــة وزودتهــا بأنظمــة

الراديو وخدمة النطاق الالسلكي في إيران.

المصرفــي ،ســتوجد مشــكالت فــي قطاعــات

وقــال محاميهــا روبــرت ريتشــمان “إنهــا قبلــت

وقــال ممثلــو االدعــاء إن جودســكاني وآخرين

ومنــذ عقــود ،تفــرض واشــنطن عقوبــات

وتحملهــا المســؤولية والحكــم عليهــا مقابــل

المعــدات المحظورة من أمريكا وإعادة شــحنها

االتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي اإليراني

وأكــد المحامي أن جودســكاني قــررت التوقف

وكانــت وزارة الخزانــة األمريكيــة وضعت “فانا

المتحــدة الشــهر الماضــي ،وبموجــب االتفــاق

 2017متهمــة إياهــا بتقديــم الدعــم للحــرس

عام .2015

إلــى ذلــك ،دانــت محكمــة أمريكيــة فــي واليــة

مينيســوتا ،امــرأة إيرانيــة بتهمــة ســرقتها

إسقاط دعاوى أخرى ضدها”.
تكنولوجيــا متطــورة من شــركات فــي الواليات

الدولية.

المتحدة وتصديرها إلى إيران من خالل شركة

ووفقــا لقنــاة “فوكــس نيــوز” ،فقــد قــال ممثلــو

وهمية في انتهاك للقانون األمريكي والعقوبات

االدعــاء الفيدراليــون ،إن نيجــار جودســكاني،

عــن مقاومــة قــرار تســليمها الــى الواليــات

الــذي تــم خــال جلســة المحاكمــة يــوم الجمعة

أسســوا شــركة فــي ماليزيــا ،كواجهــة لشــراء
بشكل غير قانوني إلى طهران.

مــوج” علــى قائمــة الشــركات المحظــورة عــام

الثوري اإليراني.

 43مؤسسة تعمل في السوق المحلية تغير نشاطها طواعية
أمل الحامد
أظهرت أحدث بيانات رسمية ،تقدم  43مؤسسة متنوعة األنشطة وتعمل بالسوق
المحلية ،بطلبات إلى مركز البحرين للمســتثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة
والســياحة؛ لتغيير الشــكل القانوني لها ،وذلك بتحويل أنشــطتها أو أنشــطة فروع
تابعــة إليهــا إلــى مؤسســات قائمــة بذاتهــا أو تابعة لمؤسســات أخــرى ،وكذلك نقل
ملكيــة مؤسســة إلــى أخرى بإجمالــي رؤوس أموال بلغت  525.6ألــف دينار ،وذلك
في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي.
وتوزعت أنشــطة الشركات التي تقدمت

مؤسســات مصنفــة شــركة الشــخص

بطلبــات لتحويــل شــكلها القانونــي،

الواحــد لتصبــح مؤسســة فرديــة بمــا

كالتالــي 16 :مؤسســة مصنفــة “فرديــة”

نسبته  ،% 7و 3مؤسسات فردية طلبت

لتحويــل نشــاطها إلــى شــركة ذات

تحويــل فــرع تابــع لــكل منها إلى شــركة

مســؤولية محــدودة بمــا نســبته 37.2

ذات مســؤولية محــدودة بمــا نســبته 7

 %مــن إجمالــي الشــركات التــي تقدمت

 ،%و 3مؤسســات مصنفــة شــركة ذات

بطلبــات إلــى مركــز المســتثمرين ،و5

مســؤولية محــدودة لتصبــح شــركة

مؤسســات مصنفــة شــركة الشــخص

الشــخص الواحــد بمــا نســبته  ،% 7كمــا

الواحــد لتصبــح شــركة ذات مســؤولية

تقدمــت مؤسســتان مصنفتــان “فرديــة”

محــدودة بمــا نســبته  ،% 11.6و3

لتصبــح شــركة الشــخص الواحــد بمــا

إجمالي رؤوس
أموال الشركات
المتقدمة بلغت
 525.6ألف دينار
نســبته  ،% 4.7ومؤسســتان مصنفتــان
شــركة ذات مســؤولية محــدودة لتصبح
مؤسســة فرديــة بمــا نســبته ،% 4.7
وكذلــك طلبــت  9مؤسســات متنوعــة
األنشطة بما نسبته  % 20.9من إجمالي

والمعســات بــرأس مال  100ألــف دينار،

دينــار ،و 4مؤسســات رأس مــال كل منها

ورشــة المحــرق للصياغــة ،أســواق بيــت

الطلبات المقدمة.

و 3مؤسســات رأس مــال كل منهــا 50

 20ألــف دينــار (مقــاوالت روبــن ،الومينا،

آسيانا) ،و 4مؤسسات رأس مال كل منها

وأظهــرت البيانــات الرســمية أن أبــرز

ألــف دينــار (دي جــي بــي أدفرتايزينــغ،

مطعــم األنغــام ،ســبارك برانــدز للتجارة)،

 5آالف دينــار (أفيشــينت كونسلتنســي

الشركات التي أعلنت عن رؤوس أموالها

مطعــم لقمــة الســلطان ،مــودي ديكــور)،

و 3مؤسســات رأس مــال كل منهــا 10

سيرفيسيز ،إم إم فخرو للمحاسبة ،تاون

الجديــدة ،وهــي :أبوصادق لبيع الشــيش

نوفار لمقاوالت البناء برأس مال  25ألف

آالف دينــار (عمــاد غــزاوي التجاريــة،

سنتر للتطوير العقاري ،سما ستوديو).

السعودية ُتصدر ضوابط لشركات التمويل االستهالكي
الرياض  -أرقام

أصدرت مؤسســة النقد العربي الســعودي “ســاما” ضوابط وتعليمات ّ
تنظم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية
(التاجر) تمويل ســلع منشــآته أو خدماته لزبائنه ،وذلك من خالل جهات التمويل المرّ خص لها من المؤسســة ،مع تحقق هذه
ً
ً
ً
قادرا على تملك ما يرغب في تمويله ،وأال يقوم
مالكا أو
نظاما بممارسة نشاطه ،وأن يكون
الجهات من كون التاجر مخوّ ال
التاجر بإعادة تملك السلعة المبيعة إلى العميل.

الخدمــات والمنتجــات الماليــة بســهولة،
وتحقــق غايــات أنظمــة التمويــل بحفظ
حقــوق العمــاء ،وعدالــة التعامالت ،وال
تخل بسالمة النظام والقطاع المالي في
المملكة.

وأجــازت الضوابــط الصادرة عن “ســاما”

شــخص للتمويــل أو اســتخدامه ما يدل

ً
معا.
ألف ريال أو بهما

لجهات التمويل إســناد خدماتها أو جزء
ً
وفقا
منهــا إلى التاجر أو إلى جهة أخرى

علــى ممارســته نشــاط التمويــل دون

ترخيــص مــن المؤسســة يُ عــد مخالفــة

وقــررت المؤسســة تخفيــض بعــض
متطلبــات الحصــول علــى الترخيــص

للقواعــد ذات الصلة ،مع اإلشــارة إلى أن
هذه الضوابط ال تشمل تمويل العقارات.

ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التمويل
ً
نظاما والتي
ويعرّ ضه للعقوبات المقررة

بممارســة األنشــطة التمويليــة وذلــك

لشــركات التمويــل االســتهالكي ،داعيــة

بهــدف تمكيــن شــركات تمويــل جديــدة

العموم والمُ هتمين إلى إبداء مالحظاتهم

وأوضحــت “ســاما” أن ممارســة أي

تصل إلى الســجن سنتين أو غرامة 500

مــن تلبيــة حاجــة المســتهلكين مــن

ومرئياتهم على هذا المشروع ،خالل 30
ً
يوما.

ونشــرت

المؤسســة

علــى

موقعهــا

اإللكترونــي قواعــد تنظيميــة جديــدة

09

 12أغسطس 2019
 11ذو الحجة 1440

االثنين

 30.7الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية بالربع الثاني
مليــار دوالر

تــمــثــل  % 81.2مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي
 30.9مليار دوالر في شهر مايو الماضي.

أمل الحامد
تجــاوزت

الميزانيــة

الموحــدة

للمصــارف

 22.7مليار دوالر موجودات محلية

اإلســامية التــي تشــمل مصارف قطــاع التجزئة

وتوزعــت موجــودات المصــارف اإلســامية في

 30.74مليــار دوالر بزيــادة  677.9مليــون دوالر،

بنحــو  22.7مليــار دوالر ،وقرابــة  8.04مليــار

وقطاع الجملة في الربع الثاني من العام الجاري

شــهر يونيو الماضــي ،ما بين موجــودات محلية

قياســا بنحو  30.06مليار
أي ما نســبته % 2.26
ً

دوالر للموجــودات األجنبيــة ( 8.33مليــار دوالر

وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية

وشــهدت الموجــودات المحليــة في شــهر يونيو

الثانــي مــن العــام الجــاري ،و % 79.4فــي الربــع

قياســا بنحــو  22.57مليــار دوالر
نســبته % 0.6
ً

دوالر بالربع األول من العام الجاري.

تقري ًبا في شهر مايو).

 % 81.2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي في الربع

الماضــي ،زيــادة  135.1مليــون دينــار ،أي مــا

األول من العام  ،2019و % 71.5في الربع األول

في شهر مايو الماضي.

وأظهــرت أحــدث بيانــات بالنشــرة اإلحصائيــة

اإلســامية علــى 11.789 :مليــار دوالر اســتثمار

من العام .2018

وتشــمل الموجــودات المحليــة للمصــارف

الشــهرية الصادرة عن مصــرف البحرين المركزي

مــع غيــر المصــارف ،و 5.214مليــار دوالر تقري ًبا
استثمار مع المصارف ،ونحو  3.522مليار دوالر

تجــاوزت  30.74مليــار دوالر ،بزيــادة  3.6مليــار

نقــ ًدا ،ونحــو  2.038مليــار دوالر مدرجــة تحــت

مليار دوالر بالفترة نفسها من العام الماضي ،في

كمــا أن الموجــودات األجنبيــة تشــتمل علــى

لشــهر يونيــو الماضــي أن الميزانيــة الموحــدة
للمصــارف اإلســامية فــي شــهر يونيــو الماضي،

اســتثمار مــع الحكومــة ،و 135.6مليــون دوالر

قياسا بنحو 27.09
دوالر ،أي ما نسبته % 13.47
ً

بند موجودات أخرى.

حيــن تراجعــت الميزانيــة بشــهر يونيــو 161.7

 2.798مليــار دوالر تقري ًبــا للســندات ،ونحــو
 1.82مليــار دوالر للمكاتب الرئيســة والشــركات

قياســا بـــ
مليــون دوالر ،أي مــا نســبته % 0.52
ً

فإنها تشــتمل علــى 4.668 :مليار دوالر للمصارف،

الزميلــة ،و 1.454مليــار دوالر تقري ًبــا الســتثمار
مــع غيــر المصــارف ،ونحــو  1.225مليــار دوالر

و 3.348مليــار دوالر لــرأس المــال واالحتياطــي،

مدرجة تحت بند موجودات أخرى.

المصارف ،و 523.3مليون دوالر للمكاتب الرئيسة

الســتثمار مــع المصــارف ،و 739.1مليــون دوالر

تراجع المطلوبات المحلية % 0.63
وتوزعــت المطلوبــات على المصارف اإلســامية
فــي يونيــو الماضــي ،مــا بيــن مطلوبــات محليــة

بنحــو  20.3مليــار ،ونحــو  10.47مليــار دوالر

للمطلوبــات األجنبيــة ( 10.5مليــار دوالر تقري ًبــا

في مايو).

وشــهدت المطلوبــات المحليــة فــي شــهر يونيــو

الماضــي تراجعً ــا  128.2مليــون دوالر ،أي مــا
قياســا بنحــو  20.4مليــار دوالر
نســبته % 0.63
ً

في شهر مايو الماضي.

وتتضمــن المطلوبــات المحليــة علــى المصــارف
اإلســامية 11.71 :مليــار دوالر تقري ًبــا للقطــاع

و 1.7مليــار دوالر تقري ًبــا الســتثمار مــع غيــر

والشــركات الزميلة ،و 217.1مليون دوالر مدرجة
تحت بند مطلوبات أخرى.

البحرين تستحوذ على  % 73.85من الموجودات
أمــا بالنســبة لتوزيــع موجــودات المصــارف

جغرافيــا فــي شــهر يونيــو الماضــي،
اإلســامية
ً
فقــد اســتحوذت البحريــن علــى  % 73.85مــن

إجمالــي موجودات المصارف اإلســامية العاملة
فــي المملكــة التي تمثــل  22.7مليــار دوالر ،تليها

دول الخليــج بنســبة  ،% 9.73أي نحــو  3مليــار

دوالر ،وثالثا الدول العربية األخرى بنســبة 4.96
 %التــي تمثــل نحو  1.52مليــار دوالر ،ثم الدول

األميركيــة بنســبة  % 4.44أي نحــو  1.36مليــار

الخــاص (غيــر المصــارف) ،و 3.49مليــار دوالر

وخامســا أوروبــا الغربيــة بنســبة % 4.39
دوالر،
ً

مليــار دوالر للمصــارف ،وقرابة  1.54مليار دوالر

بنســبة  % 2.15التي تمثــل  659.8مليون دوالر،

تقري ًبــا لــرأس المــال واالحتياطي ،ونحــو 2.497

للحكومــة ،و 1.02مليــار دوالر مدرجــة تحت بند

أخــرى .أمــا المطلوبــات األجنبيــة علــى المصارف،

وسادســا دول آسيا
تمثل نحو  1.35مليار دوالر،
ً
وأخيرًا الدول األخرى بنسبة  % 0.49التي تمثل
 150.4مليون دوالر.

التوترات التجارية قد تجبر الصين على مزيد من التحفيز االقتصادي

حــاجــة لــمــزيــد مــن الــمــرونــة والــشــفــافــيــة فــي ســيــاســات الــصــرف
المحرر االقتصادي

859
مليار دوالر

قيمة مشاريع النفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أبوظبي  -وام

بلغــت قيمــة مشــاريع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات ،التــي يجــري تنفيذهــا أو
المخطــط لهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،أكثــر مــن  859مليار
ً
دوالر..وفقا
دوالر ،بينهــا مشــاريع يجــري االنتهــاء مــن تطويرها بقيمــة  283مليــار

ّ
المنظمــة لمعــرض ومؤتمــر أبوظبــي الدولي
لشــركة “دي إم جــي إيفنتــس” ،الجهــة
للبترول “أديبك” .2019

أكد صندوق النقد الدولي أن الصين قد تحتاج إلى مزيد من إجراءات التحفيز للمالية
العامــة إذا تفاقمــت التوتــرات التجاريــة مــع الواليــات المتحــدة بما يعرض االســتقرار

ّ
ظــل اســتعداد المنطقــة
يأتــي ذلــك فــي

ً
مشــيرا إلــى أن قطــاع النفــط
الطاقــة ..

لمواجهــة الزيــادات المتوقعة في الطلب

االقتصادي والمالي للخطر.

علــى الطاقــة خــال العقديــن المقبليــن
ّ
يتوقــع مراقبون أن يــزداد الطلب
حيــث

والغاز سوف يواصل تلبية قدر كبير من
هذا الطلب حتى العام  2040وما بعده.

العالمــي علــى النفــط بمــا ال يقــل عــن 10
ً
يوميــا بحلــول العــام
مالييــن برميــل

ً
مســاعدا للنمو واالزدهار المستقبلي في
ً
قطــاع النفــط والغــاز ،متيحــا للشــركات

ونقلــت “رويتــرز” ،عــن مجلــس مديــري

الصيــن لســعر الصــرف ،وحــث بعضهــم بكيــن

االقتصاديــة للصيــن أن اإلجــراءات التــي

بحســب مــا ورد فــي “االقتصادية” الســعودية.

صندوق النقد في تقييمه الســنوي للسياســات

أعلنتها بكين كافية الستقرار النمو االقتصادي
للبــاد فــي  2019بشــرط أال يحــدث مزيــد من

الزيادات في الرسوم الجمركية.

على الكشف عن تدخالتها في سوق العمالت،

 ،2040فــي حيــن ســوف ينمــو الطلــب

وأشــار مســؤول فــي صنــدوق النقــد إلــى أنــه

على الغاز الطبيعي بنســبة  40في المائة

ينبغــي للصيــن أن تفتــح مزيدا مــن القطاعات

أمــام المنافســة األجنبية لجعــل اقتصادها في

والبتروكيماويات بنسبة  60في المائة.

وأضــاف صنــدوق النقــد فــي بيــان“ :اتفــق

أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة.

التصعيــد فــي التوتــرات التجاريــة بمــا يعرض

عنــد مســتويات أعلــى أو أقــل بشــكل كبير من

الصيني إلى أن متوســط ســعر الصرف الفعلي

االقتصاديــة .وأكــد الصندوق أن ســعر الصرف

المائة مقارنة بعام  ،2017مدفوعا بالزيادة في

مع المســتوى نفســه الذي تقتضيه األساسيات

ونبــه التقريــر إلــى أن فائض الحســاب الجاري

المديــرون علــى أنــه إذا حــدث مزيــد مــن

االســتقرار االقتصــادي والمالــي للخطــر فــإن

إجــراءات تحفيزيــة إضافيــة ،خصوصــا فــي

الماليــة العامــة ،ســتكون ضروريــة وينبغــي
اســتهدافها” .ودعــا مديــرو صنــدوق النقــد إلى

مزيــد مــن المرونــة والشــفافية فــي سياســات

الــذي كتبــه خبــراء الصنــدوق عقــب اختتــام

ليصــل إلــى  0.4في المائــة من إجمالــي الناتج
محصورا عند نسبة  0.5في المائة من إجمالي

وأضــاف أن اليــوان الصينــي ليــس مقومــا

مشــاورات المــادة الرابعــة لمراجعــة االقتصــاد

قيمتــه الحقيقيــة وإنــه يتماشــى مــع األســس

الحقيقــي في عــام  2018ارتفــع بنحو  1.4في

الفعلــي الحقيقــي للصيــن فــي  2018يتماشــى

سعر الصرف الفعلي االسمي ( 1.5في المائة).

والسياســات المرغــوب فيهــا .وأشــار التقريــر

فــي الصيــن انخفــض بنحــو  1نقطــة مئويــة

المحلــي فــي  ،2018ومــن المتوقــع أن يظــل

الناتج المحلي في .2019

ويتفــق التقريــر الجديــد مــع النتيجــة التــي
توصــل إليهــا الصنــدوق فــي وقــت ســابق فــي
تقريــره الخــاص بالقطــاع الخارجــي الســنوي

الذي صدر في تموز (يوليو).

التوســع في الطلب على البترول
ويدفع
ّ
والمنتجــات البتروكيماويــة عجــات

االســتثمار فــي جميــع أنحــاء منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وقــال
كريســتوفر هَدســون ،رئيس “دي إم جي
إيفنتــس” ،إن التقنيــات المتطــورة ونموّ

ّ
وأكــد أن “أديبــك  ”2019ســيكون عامــاً

علــى امتداد سلســلة القيمة فــي القطاع
منتــدى للمعرفــة المباشــرة المتعلقــة
ً

بالتغيــرات الديناميكيــة التــي تحــدث
ّ
فــي صناعــة قــرارات االســتثمار فــي
النفــط والغــاز علــى المســتوى اإلقليمي،

فضــاً عــن تمكيــن الشــركات مــن إجراء
االتصــاالت الضروريــة لبنــاء عالقــات
شــراكة ناجحــة واالســتفادة مــن الفرص

سكان العالم وزيادة اإلنفاق االستهالكي

التجاريــة الناشــئة التــي تخلقهــا تلــك

عوامــل تجتمــع لخلــق طلــب جديد على

االستثمارات.

ترامب والدوالر ..هل نعيش نهاية سياسة “العملة القوية أو ًال”؟
سيتســر” أن سياســة الــدوالر القــوي انتهــت

دبي  -مباشر

منــذ تســعينات القرن الماضــي ،أعلنت الواليات المتحدة بشــكل واضح أن الدوالر
القــوي فــي مصلحــة الدولــة .واعتبــر المســتثمرون العالميــون هــذا الموقــف كأمــر
مســلم بــه ،مــا منحهــم الثقة بأن المســؤولين األميركييــن لن يخفضــوا قيمة العملة
األميركية.
لكــن الرســائل الفوضويــة مــن قبــل إدارة
الرئيــس دونالــد ترامــب تتســبب فــي زعزعة

تلك االفتراضيات.

العملــة األميركيــة ،حيــث إن عقيــدة الــدوالر
القــوي تــم إدخالهــا بواســطة وزيــرة الخزانــة

وفــي  26يوليــو الماضــي ،قــال ترامــب إن

المنافســة أمــرا صعبــا ،مضيفا أنه ال يســتبعد

وســاعدت هــذه العقيــدة فــي ترســيخ

اتخــاذ إجــراءً مــن أجــل إضعــاف العملــة

األميركية.

األميركية.

مكانــة الــدوالر كعملــة االحتياطــي العالمــي
المفضلــة ،حيــث إن التعهــد بعــدم تخفيــض

وتتناقــض تعليقــات ترامــب تلــك مــع

قيمــة الورقــة الخضــراء شــجع المســتثمرين

األبيــض الري كودلــو ،والــذي صــرح بــأن

علــى اســتثمار أموالهم (الــكاش) في األصول

تصريحــات المستشــار االقتصــادي للبيــت
الواليــات المتحــدة لــن تتدخــل فــي أســواق
العمالت.

وتزايــدات تســاؤالت العامــة حــول سياســة

هل تتراجع أميركا
عن نهجها
الذي أعلنته منذ
التسعينات؟

الورقة الخضراء.

وفــي حيــن أن التعليــق علــى سياســة العملــة
فــي اإلدارات األميركيــة الســابقة كان مــن

اختصاص وزارة الخزانة ،إال أن ترامب خرج
عن المألوف في وقت مبكر.

وقبــل حتــى أن يتولــى منصبه رئيســا للبالد،
قــال دونالــد ترامب في أوائل العام  2017إن

فــي العــام “ 1955روبــرت روبــن” كوســيلة

لدعــم الطلب األجنبــي على ســندات الخزانة

الــدوالر القــوي شــيء جميــل ،لكنــه يجعــل

بمجرد أن بدأت ترامب في الشكوى من قوة

الدولييــن والشــركاء التجارييــن األميركييــن
األميركية.

ومــن شــأن الــدوالر الضعيــف أن يوفــر بعض

المزايــا ،حيــث إن المصنعيــن األميركييــن قد

يزيــدون مبيعات منتجاتهم في الخارج كون
بضائعهــم ســتصبح أرخــص بالنســبة للعمالء

األجانب.

وفي الوقت نفســه ،فإن الشــركات األميركية

الدوالر القوي كان “يقضى علينا”.
وثقة األجانب في الدوالر تجعلهم أكثر رغبة

واليابــان عوائــد ســالبة مقارنــة بعائــد نحــو 2

الفائدة الذي يجب أن تدفعه وزارة الخزانة.

التي يحل موعد استحقاقها بعد  10سنوات.

في حيــازة الديون األميركية ،ما يقلل معدل
وفي الوقت الحالي ،ال يشــكل جذب األموال

لكــن ضغــط ترامب مــن أجل إضعــاف العملة

الخزانــة األميركيــة كانــت تقف عند مســتوى

مــن األمــوال الدوليــة ،بحســب مــا قالــه كبير

واألشخاص الذين يشترون السلع المستوردة

العالميــة مشــكلة :حيــازة األجانــب ســندات

ومــن شــأن التخلي عــن تلك السياســة كذلك

قياســي مرتفــع عند نحــو  6.5تريليون دوالر

وعلــى التمويــل الحكومــي األميركــي فــي

ويوجــد أمــام المســتثمرين بدائــل قليلــة مــع

سوف يواجهون ارتفاعا في األسعار.

بالمئــة على حيازة ديون الحكومة األميركية

أن يكون ذا تداعيات على األسواق العالمية،

في شهر مايو الماضي.

المدى الطويل.

تقديــم العديــد مــن الســندات فــي أوروبــا

قــد يبــدأ فــي تقييــد هــذه التدفقــات القادمة

االقتصادييــن العالمييــن فــي ســيتي جــروب
“كاثرين مان”.

ويرى نائب مساعد سابق في وحدة التحليل
االقتصــادي الدولــي فــي وزارة الخزانة “براد

وفــي الســنوات التاليــة ،انتقــل الرئيــس

األميركــي إلــى موقــع “تويتــر” النتقــاد قــوة

الدوالر والتركيز على أوروبا والصين إزاء ما
اعتبره بمثابة تالعب في العملة.

وبالنظــر إلــى قــوة التواصــل علــى مــدى

العاميــن الماضييــن ،ال يــزال مــن المعتقــد أن
عصــر سياســة الــدوالر القوي قــد انتهت ،كما

يقــول كبيــر االقتصادييــن فــي “بي.جــي.آي.

إم” للدخــل الثابــت ومســؤول ســابق بــوزارة

الخزانة “ناثان شيتس”.

3952  العدد- 1440  ذو الحجة11 - 2019  أغسطس12 االثنين

عرض وطلب
+973
+973
+973

..ﻗﺮﻳﺒًﺎ

Soon..

17111504

38344464

17580939

ﻓﺮص
ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮر

www.grnata.com
Broker's license No. 3

Property Manager's license No. 23

10

االثنين  12أغسطس  11 - 2019ذو الحجة  - 1440العدد 3952

عرض وطلب
17111502

+973

38344464
17580939

+973

11

وزير الخارجية

اإليراني يزور قطر

12

international

@albiladpress.com

طهران ـ وكاالت

قالت الخارجية اإليرانية ،إن الوزير

جهود سعودية تضع عدن على “طريق التهدئة”

هادي يثني على موقف خادم الحرمين الرافض للمساس بوحدة اليمن

محمد جواد ظريف ،غادر طهران مساء
األحد ،متوجها إلى الدوحة إلجراء

مباحثات مع المسؤولين القطريين.

عواصم ـ وكاالت

وأفادت وكالة األنباء اإليرانية بأن وزير

اســتقبل العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود في الديــوان الملكي بقصر منى ،أمس األحــد ،الرئيس اليمني عبدربه منصــور هادي .وجرى خالل

الخارجية كان قد توجه إلى الدوحة،

في شهر مايو الماضي ،وشارك في

اللقــاء ،وفقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية “اســتعراض العالقــات األخويــة الوثيقــة بين البلدين الشــقيقين ،وبحث مســتجدات األوضــاع في المنطقــة وخصوصا على

منتدى الحوار اآلسيوي .وأشارت إلى

الساحة اليمنية ،ال سيما تلك األحداث التي آلت إليها األوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ،ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق األمن واالستقرار”.

أن جواد ظريف أكد خالل االجتماع

وأثنــى هــادي علــى “الموقــف األخــوي

على أهمية إنشاء منتدى للحوار

الصــادق لألشــقاء فــي المملكــة بقيــادة

اإلقليمي .وقالت إن الدبلوماسي

خــادم الحرميــن الشــريفين ومــا تميــز

اإليراني التقى خالل زيارته بنظرائه

بــه مــن مســؤولية وحــزم لرفــض هــذا

من كازاخستان وتركيا وسريالنكا

االنقــاب علــى مؤسســات الشــرعية

وماليزيا وإندونيسيا باإلضافة إلى

مستشار الشؤون الخارجية الهندي.
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والتأكيــد علــى موقــف المملكــة الثابت
الداعــم للشــرعية ولوحــدة اليمــن وأمنــه
واستقراره”.
وأكــد الرئيــس هــادي أن هــذه المواقــف
األخويــة “تجســد مــا يجمــع بلدينــا مــن

إيران تعلن إحباط محاولة لقلب نظام الحكم
مشهد ـ آر تي

أعلنــت الســلطات اإليرانيــة أنهــا ألقــت

مشــهد حيــث كانــت تعمــل علــى إثــارة

القبض على مجموعة لها عالقة بـ”جهات

مشاعر العامة ضد النظام اإليراني.

خارجيــة معادية للثــورة” ومؤيدة لقلب

وأضــاف المديــر أن المجموعــة تضــم

نظــام الحكــم فــي إيــران ،أثنــاء تجمعها

إيرانييــن مــن مختلــف أنحــاء البــاد

غيــر الشــرعي في مدينة مشــهد بشــمال

اجتمعــوا للتخطيــط لخلــق قالقــل

شــرقي البــاد .وقــال مديــر الشــؤون

وأعمال شغب وزعزعة األمن في مدينة

األمنيــة فــي محافظــة مشــهد ،إن إلقــاء

مشهد ،التي اختارتها تلك المجموعة لما

القبض على المجموعة تم أثناء تجمعها

قــد تلقــاه االحتجاجــات فيهــا من صدى

بشــكل غير قانوني أمــام محكمة مدينة

إعالمي واسع.

أواصــر المحبــة واإلخــاء والمصيــر
المشــترك في مواجهة المشروع اإليراني
وأياديه المختلفة في الشــمال والجنوب
الهادفــة إلــى زعزعــة األمــن واالســتقرار
فــي اليمــن والمنطقــة” ،معبــرا عــن تقدير
اليمنييــن “لهــذه المواقــف الصادقــة التي
ســتظل حاضرة في األذهــان وفي ذاكرة
الجيل العربي”.
مــن جانبــه ،جــدد خــادم الحرميــن
الشــريفين موقــف المملكــة الثابــت فــي
دعــم الشــرعية ممثلــة بالرئيــس هــادي
والوقــوف إلــى “جانب اليمن واســتقراره
ورفــض كل مــا يهــدد أمنــه ووحدتــه
ونســيجه االجتماعــي وكذلك ممارســات

شرطة النرويج :حادث المسجد هجوم إرهابي
أوسلو ـ وكاالت

أعلنــت الشــرطة النرويجيــة ،أمــس

متطرفــة .كانت لديه مواقف معادية

األحــد ،أنهــا تتعامــل مــع إطــاق نــار

لألجانب ،أراد أن ينشر الرعب”.

وقــع ،الســبت ،داخــل مســجد قــرب

وبعــد ســاعات مــن االعتــداء ،عثــرت

أوســلو ،وأســفر عــن إصابــة شــخص

الشــرطة علــى جثة امرأة شــابة على

بجــروح طفيفــة ،بوصفــه “محاولــة

خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس اليمني (واس)

المجلــس االنتقالــي التــي تســتهدف
مؤسســات الدولــة العســكرية واألمنيــة
والمدنيــة ورفضهــم لــكل مــا مــن شــأنه
ً
داعيــا إلــى
تقويــض مؤسســات الدولــة”،
“رص الصفــوف وتفويــت الفرصــة علــى
ً
منوهــا إلــى
كل المتربصيــن باليمــن”،
العالقــات األخويــة المتينــة بيــن البلدين
والشعبين الشقيقين.

بقيادة السعودية.

المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.

ونشــر هانــي بــن بريــك نائــب رئيــس

ورحــب التحالــف العربــي بخطــوات

االنفصالييــن

المجلــس االنتقالي الجنوبي عبر حســابه

المجلــس االنتقالــي األوليــة ،مؤكــدا أنــه

المواليــة للحكومــة الشــرعية فــي اليمــن

فــي “تويتــر” ،تغريدة كشــف فيها موقف

يراقــب االنســحاب الكامــل مــن المواقــع

فــي مدينة عــدن بجنوب البالد ،بحســب

المجلس من األحداث األخيرة في عدن،

التي سيطرت عليها قوات المجلس.

ما أعلنت األمم المتحدة أمس األحد.

مؤكــدا التزامه بشــرعية حكومة الرئيس

وكان تحالف دعم الشرعية دعا ،السبت،

وجاء في بيان صادر عن مكتب تنســيق

اليمنــي عبــد ربــه منصور هــادي ووقوفه

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي عــدن

الشؤون اإلنسانية في اليمن “قتل وجرح

إلــى جانــب التحالــف العربــي بقيــادة

إلــى وقــف إطالق النــار ،وخالل ســاعات

عــدد مــن المدنييــن منــذ  8أغســطس

السعودية.

الليــل أكــد المجلــس التزامــه بالطلــب،

الماضــي حيــن اندلــع القتــال فــي مدينــة

وكان المجلــس االنتقالــي قــد بــدأ

مرحبا أيضا بدعوة السعودية للحوار.

االنســحاب مــن بعــض المناطــق التــي

وعــادت الحيــاة الطبيعيــة إلــى أحيــاء

عدن .وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى
ً
شــخصا قتلــوا و 260جرحــوا” .ونقل
40

ســيطر عليها في عدن ،بعدما اســتهدفت

مدينــة عــدن ،حيــث فتحــت الشــوارع

البيان عن منســقة الشؤون اإلنسانية في

قوات التحالف أحد المواقع التابعة له.

التي كانت مغلقة من جراء االشــتباكات،

اليمــن ليز غرانــدي قولها “مــن المؤلم أنه

كمــا فتحــت بعــض المحــات التجاريــة،

خــال عيد األضحى ،هناك عائالت تبكي

وشهدت ساحة العروض في خور مكسر

أحباءها بدال من االحتفال سويا بسالم”.

حضــور كبير للســكان ألداء شــعائر صالة

ومنذ األربعاء ،اندلعت اشــتباكات عنيفة

عيد األضحى.

فــي عــدن بيــن االنفصالييــن والقــوات

صلــة قرابــة بالمهاجــم فــي منزلهمــا،

هجوم إرهابي”.

مــا دفــع الشــرطة لفتــح تحقيــق فــي

“االنتقالي” ملتزم بالشرعية

“االنتقالي” يبدأ االنسحاب

وقــال المســؤول في شــرطة أوســلو،

جريمــة قتــل وربطــه بعمليــة إطــاق

مــن جانبــه ،أكــد نائــب رئيــس المجلــس

أكــد مصــدر مســؤول بالتحالــف العربــي

رون ســكولد ،فــي مؤتمــر صحافــي:

النار في المسجد.
ً
شــخصا
وكانــت الشــرطة أعلنــت أن

أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات

أصيب ،وأن مشتبها به قد اعتقل.

إن “المعطيــات التــي جمعناهــا تظهــر

االنتقالــي الجنوبــي إنه “ال تفاوض تحت

لدعــم الشــرعية فــي اليمــن ،إن قــوات

وطــأة التهديد” ،مشــددا فــي الوقت ذاته

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بــدأت

علــى االلتزام بشــرعية الحكومــة اليمنية

االنســحاب مــن بعــض المواقــع التــي

والوقــوف إلــى جانــب التحالــف العربــي

ســيطرت عليهــا مؤخــرا ،وعلــى رأســها

 40قتيال و 260جريحا
ً
شــخصا وأصيــب 260
قتــل نحــو 40

منــذ الخميــس فــي القتــال الدائــر بيــن
الجنوبييــن

والقــوات

المواليــة للرئيــس هــادي علــى رغــم أنهما
يقاتــان معا في صفوف التحالف بقيادة
السعودية منذ عام .2015

االحتالل يقتحم األقصى في عيد األضحى

الجيش السوري يحقق “التقدم األبرز” في إدلب

دبابــة إســرائيلية تقتــل فلســطينيا علــى حــدود غــزة

بـــشـــار األســـــد يــظــهــر عــلــنــا فـــي “صـــــاة الــعــيــد”

القدس المحتلة ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،أمــس األحــد ،باحــات المســجد األقصى فــي القدس ،عقــب أداء صالة عيــد األضحى ،في

قالت مصادر سورية ولبنانية ،أمس األحد ،إن الجيش السوري انتزع السيطرة على بلدة ذات أهمية استراتيجية في إدلب آخر

حادثــة نــادرة الحــدوث باألعيــاد .وأفــادت مصادر في القدس بوقــوع إصابات بين المصليــن إثر اقتحام قوات إســرائيلية باحات

معاقل المعارضة المسلحة في البالد .وتمثل السيطرة على بلدة الهبيط أهم تقدم للجيش في محافظة إدلب منذ بداية هجومه

األقصى لتفريق آالف المصلين المعتصمين داخله.

قبل ثالثة أشهر ،وفق المصادر التي نقلت عنها وكالة “رويترز”.

واعتصــم المصلــون المســلمون فــي المســجد،

ووصفت وحدة اإلعالم الحربي لميليشيات

للحيلولــة دون اقتحــام المســتوطنين لألقصى

حــزب هللا المتحالفة مع دمشــق البلدة بأنها

فــي أول أيــام عيــد األضحــى ،الــذي يتزامــن

البوابــة المؤديــة إلــى ريــف إدلــب الجنوبــي

مــع مــا يســمى ذكــرى مــا يســمى ذكرى”خــراب

وإلى الطريق الســريع الرئيســي بين دمشــق

الهيكل” .وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في

وحلب وإلى مدينة خان شيخون.

القدس ،أن أكثر من  100ألف مصل أدوا صالة

ويفتح االستيالء على قرية الهبيط الطريق

عيــد األضحــى فــي رحــاب المســجد األقصــى

إلى المناطق الجنوبية من إدلب ،التي تضم

بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله،

نحــو  3ماليين شــخص ،الكثير منهم نزحوا

تحســبا لدعوات المستوطنين باقتحامه ،وفق
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

جانب من االشتباكات في باحة المسجد األقصى المبارك (أ ف ب)

بســبب الحرب األهلية إلى أجزاء أخرى من
البالد ،بحسب “أسوشيتد برس”.

وكان رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،بنياميــن

االحتالل ،أمس ،قالت إســرائيل إنه أطلق النار

ً
عامــا .ووقع هذا الحادث غداة مقتل أربعة
26

ولــم يعلــق مســلحو الفصائــل بعــد علــى

األسد أثناء صالة عيد األضحى المبارك في مسجد بالعاصمة دمشق (أف ب)

نتانياهــو ،قــرر فــي وقــت ســابق األحــد عــدم

صوب جنود على حدود قطاع غزة.

فلســطينيين فــي جنــوب قطــاع غــزة ،قــال

المعــارك حــول الهبيــط ،لكنهــم أقــروا خالل

مــن جانــب آخر ،أظهرت لقطات بثتها وكالة

جانــب كبــار المســؤولين ،بمــن فيهــم رئيس

الســماح للمســتوطنين باقتحــام المســجد

وأعلــن جيــش االحتــال اإلســرائيلي أنــه قتــل

الجيــش إنهــم حاولــوا التســلل إلــى إســرائيل

األيام الماضية بخسارة منطقة قريبة ،فيما

األنبــاء الرســمية “ســانا” حضــور الرئيــس

الــوزراء ومفتــي البــاد .وال يظهــر الرئيــس

الفلســطيني .وأكــدت وزارة الصحــة التابعــة

وكانــوا يحملــون بنــادق هجوميــة وقاذفــات

كثف الجيش هجومه بعد وقف إطالق النار

الســوري بشــار األســد صــاة عيــد األضحى

الســوري علنــا كثيــرا منــذ الحــرب األهليــة

لحركــة حماس في القطاع مقتل الشــاب البالغ

صواريخ وقنابل يدوية.

لفترة وجيزة.

في وقت مبكر األحد في جامع األفرم ،إلى

المندلعة في بالده منذ نحو  8سنوات.

األقصى بعد مشاورات أجراها مع الشرطة.

مــن جانــب آخــرُ ،قتــل فلســطيني برصــاص

كوريا الشمالية اختبرت “سالحا جديدا”

بومبيو :اهتمام خامنئي بالفلسطينيين كاذب

أفغانستان :ال يمكن للغرباء تحديد مستقبل بالدنا

بيونغ يانغ ـ أ ف ب

واشنطن ـ وكاالت

كابول ـ رويترز

أفــادت وكالــة األنبــاء الكوريــة الشــمالية

رد وزيــر الخارجيــة األميركــي ،مايك بومبيو،

قــال الرئيــس األفغانــي أشــرف غنــي

الرســمية أمس األحد أن الزعيم كيم جونغ

علــى دعــوة المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي

أمــس األحــد إن بــاده ســتنعم بالســام

أون أشــرف شــخصيا علــى اختبــار “ســاح

لمســلمي العالــم إلــى مواجهة “صفقــة القرن”،

لكنه شــكك فيما يبدو في اتفاق متوقع

جديد” ،في إشارة إلى التجربة الصاروخية

معتبــرا أن اهتمــام خامنئــي بمصيــر الشــعب

بيــن الواليــات المتحدة وحركــة طالبان

األخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ السبت.

الفلسطيني “كاذب”.

وقــال إن أفغانســتان هي التي ســتحدد

ولــم تشــر وكالــة األنبــاء المركزيــة الكورية

وقــال بومبيــو فــي سلســلة تغريدات نشــرها،

مصيرهــا وليــس ”الغربــاء“ .ولم يشــارك

إلــى أي تفاصيــل تقنيــة حــول تجــارب

اليــوم األحــد ،علــى حســابه فــي “تويتــر” إن

غني وحكومتــه المدعومة من الواليات

اهتمــام خامنئــي بمصير الشــعب الفلســطيني

المتحــدة في المفاوضات بين واشــنطن

الســبت ،لكنهــا قالــت إنهــا شــملت “ســاحا
جديــدا” طــور ليكــون مالئمــا “لتضاريــس”
البــاد .ورجــح الباحــث فــي معهــد الشــرق
األقصــى للدراســات كيــم دونغ-يــوب أن
تكــون األســلحة المختبــرة عبــارة عــن
صواريــخ بالســتية جديــدة قصيــرة المــدى
تنــدرج فــي إطــار تحديــث بيونــغ يانــغ
لقدراتها العسكرية.
وأضــاف الباحــث أن هــذه الصواريــخ هــي
“النســخة الكوريــة الشــمالية المنخفضــة

الدفاعية” في كوريا الجنوبية.
ونشــرت صحيفــة “رودونــغ ســينمون”
الكوريــة الشــمالية الرســمية عــدة صــور
تظهــر كيــم مــع ابتســامة عريضــة علــى
وجهــه محاطــا بمســاعديه أثناء مشــاهدته
للتجارب الصاروخية.
والتجربــة الصاروخيــة التــي أجرتهــا بيونغ
يانغ الســبت هي الخامســة خالل أسبوعين
ضمــن سلســلة تجــارب تقــوم بهــا كوريــا
الشمالية احتجاجا على المناورات السنوية

الكلفــة والعاليــة الفعاليــة لمنظومــة” معــدة

المشــتركة بين سول وواشــنطن التي دائما

“إلبطــال مفعــول منظومــة الصواريــخ

ما تغضب بيونغ يانغ.

“كاذب” ،مضيفــا أن المســاعدات التــي تقدمها
الســلطات اإليرانيــة إلــى الفلســطينيين منــذ
العــام  2008تقــل عــن  20ألــف دوالر ،فيمــا
صرفــت الواليات المتحدة ،حســب قوله6.3 ،
مليــار دوالر لدعــم الفلســطينيين منــذ العــام
 .1994واتهــم وزيــر الخارجيــة األميركــي
السلطات اإليرانية بصرف ماليين الدوالرات
علــى دعــم حركــة “حمــاس” وغيرهــا مــن
الجماعات التي تعتبرها واشنطن “إرهابية”.

الفلســطينيين الذيــن ينتقلــون مــن الحجــارة
إلــى الصواريــخ لقتــل مزيــد مــن اليهــود”،
وتابــع“ :الشــعب اإليرانــي ال يتطلــع إلــى ذلك،
ويستحق أن يعكس سلوك قادته عظمته”.
وحمــل بومبيــو خامنئــي المســؤولية عــن
التحريــض علــى العنــف ضــد إســرائيل قبيــل
ذكرى “خراب الهيكل” المهمة بالنســبة لليهود.
وجــاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها خامنئي
مؤخــرا إلى الحجاج في مكة المكرمة لرفض
“صفقــة القــرن” والوقــوف في وجــه الواليات

وشــدد بومبيــو علــى أن خامنئــي ال يســعى

المتحــدة “المثيــرة للحــروب واألزمــات فــي

الزدهــار الشــعب الفلســطيني بــل “اإلرهابيين

المنطقة” ،مع إدانة إسرائيل ومن يدعمها.

وحركــة طالبــان والتــي اســتمرت عــدة
أشــهر بغيــة التوصــل التفــاق لســحب
القــوات األمريكيــة مقابــل تعهــد طالبان
بــأال يســتخدم المتشــددون أفغانســتان
مقرا للتخطيط لشن هجمات.
ومــن المتوقــع أن يشــمل االتفــاق أيضــا
تعهــدا مــن طالبــان ببــدء محادثــات
لتقاســم الســلطة مع األطــراف األفغانية

القتــال حتــى بعــد انســحاب القــوات
األمريكية.
وقال غني خالل صالة العيد ”كل أفغاني
يريــد الســام وســوف يحــل الســام..
يجــب أال يكــون هنــاك شــك فــي ذلــك...
لكننــا نريد ســام يشــعر فيــه كل أفغاني
بالكرامــة ...ال نريــد ســاما يتســبب فــي
مغادرة أبناء شعبنا لبالدهم“.
وتابــع قائال ”ال يمكن للغرباء أن يحددوا

لكــن ليــس مــن المتوقــع أن يشــمل وقفا

مســتقبلنا ..ســواء كان ذلك في عواصم

إلطــاق النــار مــع الحكومــة ممــا أدى

أصدقائنــا أو جيراننا .مصير أفغانســتان

لمخــاوف مــن أن طالبــان ستســتمر فــي

سيتحدد هنا في أفغانستان“.

Osama.almajed@albiladpress.com
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االنحراف بالعلم

والتقنية المعاصرة

أسامة الماجد

اإلنســان فــي تصــوري ال يــزال فــي معرفتــه

إلى التحطيم والتدمير حينما ترى نفسها تحت

علــى مصيــره وانفعاالتــه وعقائــده ومســوغات

اليقينيــة أعجز مــن أن يطبق حتى األفكار التي

رحمــة بــراءة الــذات وفطــرة اإلخــاص وكثافة

يؤمــن بهــا ،ويقــال إن تحكــم الالوعــي فيــه هو

الوعي والمعرفة اإلنسانية المدركة.

مبرراتــه التــي يوجدهــا دافــع مــن االفتتــان

الــذي يدفعــه إلى ارتــكاب تلك المخالفــات التي

لقــد أظهــرت أســلحة الدمــار الشــامل ،وحــب

وضعهــا ،والســؤال ،هل نســتطيع أن نتحكم في

الســيطرة ،أن الكائــن البشــري وإن كان يعلــو

الالوعــي فــي المجــاالت الدوليــة والمســتويات

ويصعــد فــي الحضــارة ،إال أنــه ال يــزال يعيــش

الحضارية؟

ســراب اإلنسانية دونما إدراك للظرف الحضاري

لقــد أكــد المجتمــع الحديــث الــذي نتباهــى بــه

الــذي يعيشــه ،ودونما اعتبــار للنتائج التاريخية

بصــورة حاســمة أن خــرق القوانيــن والمفاهيــم

التــي بلورت صيرورة التقدم والرقي في جميع

الدوليــة والحيلولــة دون التوصــل إلــى اتفــاق

المضاميــر والنواحــي واألبعــاد ،إال أن ظهــور

إللغــاء أســلحة الدمــار الشــامل هو من الســهولة

االنحــراف بالعلــم والتقنيــة المعاصــرة ،واآلليــة

االقتصادية والسياسية واإلنسانية دون هوادة.

بمكان ،ومغزى هذه الظاهرة يشير إلى استمرار

التــي تســتعمل فيهــا وســائل العنــف واإلرهــاب

» »أال يعبر هذا القلق عن مأساة اإلنسان؟ أليس

تحكــم الالوعــي فــي اإلنســان الــذي قــاده إلــى

والقهــر ،يــدل علــى أن اإلنســانية قــوة تســير

مهــاوي الحــروب التخريبيــة المدمــرة ،وإلــى

وتمشــي رغــم ذلــك ،وأن ظهــور الخصائــص

تحكــم الفعالية الغريزية الالمهذبة التي تســعى

الغابيــة إنمــا هو بداية إلمكان ســيطرة اإلنســان

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

اآليديولوجــي الذي يدفن في أعماقه اإلنســان.
والصراع الذي يدور بين االتجاهات والنظريات
جعــل الفــرد يعيش الحياة بفعاليــة مندفعة أبدا
إلــى األمام ومترســبة في القلــق الذي هو مرض
كل العصــور ،وهــو القــوة الخالقــة التــي نبحــث
فيهــا عــن الجــواب والحلــول للهموم والمشــاكل

االثنين
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للتواصل17111483 :

التوتر القائم والتشتت والتحديق في عنف

المأساة بداية لمواصلة ذلك التوق الالنهائي

للتقدم.

راغدة درغام

االستنفار اإليراني من المتوسط
إلى الخليج ()2

المصادر األميركية المطلعة على ملف اآللية المالية األوروبية “اينستكس”
أشارت إلى تباين بين فهم اإليرانيين لهذه اآللية ومفهوم األوروبيين لها،
ً
تكرارا إفهام اإليرانيين أن توقعاتهم
وقالت :إن االتحاد األوروبي يحاول
وأن هــدف اآلليــة ليــس التحايــل أو القفــز على
مــن “اينســتكس” مف ِرطــة
ّ

العقوبــات األميركيــة ،إنمــا تســهيل التجــارة المشــروعة المتعلقــة بالمــواد
ً
واضحا في
اإلنسانية ،وأضافت المصادر أن وزير الخزانة األميركية كان
قوله إن أية محاولة لاللتفاف على العقوبات من أية جهة كانت ُ
ستواجه
بالعقوبــات األميركيــة ،هــذه المواقف هي التي جعلت البنوك والشــركات،
األلمانية بالذات ،تمنع أي اندفاع حكومي للتجاوب مع المطالب اإليرانية
ّ
يلتــف األوروبيــون علــى العقوبــات األميركيــة ،وهكــذا اســتطاعت
بــأن
واشنطن أن تنجح في تكبيل الحكومات األوروبية عبر شركاتها.
المصدر األميركي يشــير إلى أن أية إنذارات إيرانية إلى األوروبيين ذات
ً
ســمعا “فأوروبا فــي إجازة في
إطــار زمنــي في شــهر أغســطس لن تالقي
هــذذا الشــهر” ،لذلك يســتبعد المصــدر أن تكون طهران ج ّ
ديــة في توجيه
ً
قريبا.
إنذار نهائي

ً
دائمــا مــع التشــدد،
التلميحــات األميركيــة بتســاهالت مــع إيــران تترافــق
فمستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون ّ
علــق علــى تمديد واشــنطن يوم
األربعاء إعفاء  3مشاريع نووية مدنية من العقوبات قائالً إن هذا “تمديد
ً
ً
تشديدا على أنه إجراء مؤقت قابل للتعديل رهن
يوما”،
قصير مدته 90

الرقابة األميركية “اليومية” للنشاطات النووية اإليرانية.

المصــادر األميركيــة ّ
لخصــت سياســة الرئيــس دونالــد ترامب بأنها تســير
ّ
ســكتين متوازيتيــن :العقوبــات والضغــوط المتناميــة مــن جهــة،
علــى
وإعطــاء األوروبييــن بعــض الوقــت إلقنــاع إيــران بالتفــاوض بتســهيالت

علــى نســق اإلعفــاءات النووية .أية اســتثناءات في آلية “اينســتكس” لن
tariq@cogir.org

الشعوبيون الجدد ...دمية
بثياب الرئاسة

تطــال صلب العقوبات وســتكون مرتكزة إلــى القاعدة القانونية المرتبطة
بالمواد اإلنسانية .مصادر أخرى غير أميركية قالت إن أية استثناءات أو
ً
حصرا رمزية ولن تلبي احتياجات ومطالب إيران بأن
تسهيالت ستَكون
ّ
تشغل أوروبا اآللية عبر ضخ عائدات النفط اإليراني“ .إيالف”.

د .طارق آل شيخان

الشــعوبيون الجــدد ،وهــم لقطــاء الدولــة الصفويــة الذيــن يدعــون اآلن أنهــم

وقــد كانــت الدعــوة لالنتخابــات الرئاســية فــي مصــر فرصــة ذهبية لــن تتكرر

الفــرس ،وأحفــاد الطورانييــن الوثنييــن القوقــاز الذيــن يدعــون أنهــم الدولــة

لإلخــوان ،بعــد أن صبروا عدة عقود من العمل الســري والجهري ،فهي الفرصة

العثمانية ،لهم هدف واحد وأبدي سواء اآلن أو في المستقبل أال وهو احتالل

التــي ســينقضون فيهــا على حكم مصر ويحققون أحــد أهم أهدافهم ،أي هدم

الشــعب العربــي المســلم وأراضــي األمــة العربيــة المســلمة ،وهــذا االحتــال

مؤسسات الدولة واستبدالها بقوانين وقرارات تتوافق مع فكر وآيديولوجية

الصفــوي والطورانــي ال يمكــن أبــدا أن يكون احتالال عســكريا ظاهريا واضحا

اإلخــوان ،وهــو نفــس فكر الولي الفقيه في إيران المبنــي على انتخابات يفوز

وواقعا ملموســا ،والســبب هو جبن هؤالء الشعوبيين من المواجهة العسكرية

بها رئيس دمية يأتمر بأوامر المرشد األعلى.

مع أبناء األمة العربية المســلمة ،ألنه ســيتم ســحقهم كما تم ســحق أجدادهم

وعندمــا تمــت الدعوة النتخابات الرئاســة فــي مصر ،حاول اإلخــوان الدخول

الفرس والطورانيين الوثنيين ،وتم إدخالهم اإلســام ليكونوا شــعبا متحضرا

في سباق الرئاسة عن طريق ترشيح ما يسمى بالنائب األول لمرشد اإلخوان

إنسانيا.

خيرت الشــاطر ،والذي رفضت لجنة االنتخابات ترشــحه لعدم انطباق شروط

لكنهــم عوضــوا عجزهم عن المواجهة العســكرية بطرق أخــرى ،تحقق هدفهم

الترشــح عليــه ،لهــذا ،قــام اإلخوان بترشــيح عضو ليــس من القيــادات األولى

باحتــال بــاد العرب المســلمين ،أي التوجه إلى االحتالل الديني والسياســي،

وحتــى الثانيــة لإلخــوان أال وهــو الدكتــور محمــد مرســي ،والهــدف الخبيــث

مــع تحقيــق احتــال اقتصــادي وفكــري لهــم ،فمثــا ،لجــأ الطورانيــون إلــى

لإلخــوان هــو عــدم التفريــط بالقيادات العليا لهــم ،خوفا مــن أن تنقلب األمور

االحتالل السياســي لمصر عن طريق اإلخوان المســلمين الذين كانوا يريدون

الحقا عليهم ويتم كشــفه ومحاكمته ،وبدال من ذلك ،تم الزج بعضو ليس من

تحقيــق هدفيــن :إيجــاد قوة وداعم سياســي لهم ،وهــم الطورانيون ،وتمكين

القيــادات العليــا ،ليبقــى حتــى لو كان رئيســا لمصر ،مجرد دميــة يتم تحريكها

هؤالء الطورانيين من احتالل مصر سياسيا واقتصاديا وفكريا ،فكل قرارات

مــن قبــل الطورانييــن وزعيمهــم المنافق والفرعــون الطورانــي ،ويتم تحريكه

القيادة اإلخوانية لمصر ،ستكون متفقة كليا مع مصلحة الطورانيين.

أيضا من قبل قطر ،وهو ما حدث فعليا مع مرسي.

فالح هادي الجنابي

نظام يغامر على حساب شعبه
تتزايــد التقاريــر الــواردة مــن داخــل إيــران التي تلقــي األضواء علــى األوضاع المعيشــية
المترديــة للشــعب اإليرانــي ،حيث يزداد الفقراء بؤســا وحرمانا فيما تلتحــق أعداد كبيرة
مــن المواطنيــن بســبب تردي األوضــاع االقتصادية وعدم تمكن النظام مــن معالجتها إلى
جيــوش الفقــراء ،وكمــا أكدنا في أكثر من مقالة فإن الطبقة الوســطى آخذة في التالشــي
وأن األوضاع المعيشية صعبة جدا ،علما أن قادة نظام الماللي واألوساط المنتفعة منهم
وجالوزتهم يعيشون في نعيم وكأنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لهم.
وبموجــب مــا كتبتــه وكالــة أنبــاء إيرنــا الرســمية ،فــإن التكاليف األســرية في شــهر يوليو
تجــاوزت  7مالييــن و 500ألــف تومــان ،وهــذه التكاليــف تضاعفت أكثر من ضعف الســلة

هل يفوز ترامب بفترة رئاسة ثانية؟

المعيشــية البالغة  3ماليين و 759ألف تومان في مارس الماضي .في شــهر يونيو وحده،
ارتفعــت تكلفــة المعيشــة للعائلــة بمقدار  622ألف تومان ،وبطبيعــة الحال فإن من ال يعلم

يعــد عــدم االهتمــام بعملية التنبــؤ العلمي أو اســتباق

التعــاون مــع روســيا في هــذه االنتخابــات ،مؤكدة أن

شــيئا أو لديــه معلومــات متواضعة عن األوضاع في إيران ،فإن هــذه المعلومات تؤكد أن

األحــداث ووضــع الســيناريوهات المحتملــة وكيفيــة

ترامــب يحقــق أهدافــه ووعــوده التي وعــد بها خالل

األحزمــة المشــدودة علــى بطــون أبناء الشــعب يجب الضغــط عليها أكثر ،وكمثال بســيط

التعامــل معهــا مــن نقــاط الضعــف األساســية فــي

حملتــه الرئاســية الســابقة ،ومــن بينهــا االنســحاب

يؤكــد مــا نقولــه فــإن األجر الشــهري للعمال فــي إيران يبلــغ حوالي مليوني تومــان ،لذلك،

التخطيط والتفكير العربي عمومً ا ،بخالف ما يحصل

مــن االتفــاق النــووي المبــرم مع إيــران ونقل الســفارة

في الدول المتقدمة التي تولي الدراسات المستقبلية

األميركية إلى القدس وما يتخذه حاليا من إجراءات

فــإن تكلفــة المعيشــة فــي حدها األدنى في إيران أعلى من أجر العامل بنســبة أربع مرات،

اهتماما كبيرا لتكون على استعداد للتعامل الجيد مع

فــي مواجهــة الصيــن ،إضافة إلى اإلنجــاز االقتصادي

األحداث المختلفة وعدم ترك األمور للصدفة.

الــذي تحــدث عنــه ترامب نفســه أكثــر من مــرة بقوله

ومــن ذلــك ما نجــده حاليــا فــي الصحف اإلســرائيلية

إن االقتصاد األميركي يحقق تقدما ســريعا أثار غيرة

من تركيز على مســتقبل الرئاســة األميركية ودراســة

العالم بأسره وأن الواليات المتحدة صارت أكبر منتج

إمكانيــة فــوز الرئيــس الحالــي ترامــب بفتــرة رئاســة

للنفط والغاز في العالم.

ثانيــة رغــم أن االنتخابــات ســتجرى فــي نوفمبــر

قد يكون تحليل الصحيفة اإلســرائيلية صحيحا وقد

مــن العــام  ،2020وهــو مــا قــد نعتبــره وقتــا طويــا ال

يكون خاط ًئا ،إال أن المهم هو أن نشارك في االهتمام

يستدعي ذلك االهتمام من اآلن.

بتنــاول مثــل هــذا الحــدث المؤثــر علــى سياســاتنا

فقــد رجحــت صحيفــة معاريــف علــى ســبيل المثــال

وتوجهاتنــا وقراراتنا وعلى ســير ومجريات األحداث

فــي مقــال لها مؤخــرا أن يحظى ترامــب بوالية ثانية

فــي دولنا وفــي العالم كله لما ألميــركا من قوة ونفوذ

وخصوصــا بعــد فشــل خطــط الديمقراطييــن فــي

وأدوات تحكــم وســيطرة راهنــة على النظــام الدولي،

تنحيــة وإســقاط ترامــب مــن خالل اســتغالل شــهادة

فاالنتخابــات الرئاســية األميركيــة تغيــر شــكل العالــم

المحقــق الخــاص روبــرت مولر عــن التدخل الروســي

وتحدث إعادة هيكلة لنظامه ومشكالته وأزماته.

باالنتخابــات الرئاســية الســابقة ،حيث لــم تثبت تهمة

مــا يعنــي أن رواتــب العمــال اإليرانيين هي أقل من ربع خط الفقر في إيران ،وهكذا وضع
كارثي ومأساوي يبين وخامة األوضاع في إيران حيث يحاول النظام اإليراني أن يمضي
قدما في سياساته الطائشة وإطالق التهديدات الفارغة بكل االتجاهات.
نظام الماللي الذي هو نظام طفيلي يعيش على حســاب الشــعب اإليراني ،لم يتمكن أبدا

عطا الشعراوي
Ata2928@gmail.com

» »“البد من االهتمام بعملية
وضع السيناريوهات المحتملة
لألحداث في العالم وكيفية
التعامل معها”.

مــن بنــاء اقتصــاد قــوي وبنية تحتية يمكن االعتمــاد عليها ،بل ظل منهمكا بنهب وســرقة
ثــروات الشــعب اإليرانــي وحتــى أن التقاريــر الحاليــة المتواترة من إيــران والتي تتحدث
عــن تزايــد الفقــر ،فإن هناك بموازاتها تنتشــر يوميا أخبار عن حاالت النهب والســلب التي
يقوم بها قادة مؤسسات النظام ،حيث تشير ،قبل كل شيء ،إلى الفساد المنظم في نظام
الماللــي .هــذا الفســاد المؤسســي نفســه ســيؤدي إلى مزيد مــن إفالس االقتصــاد اإليراني
المنهــار ،لذلــك ال يوجــد أي أمــل بهــذا النظــام مــن جانب الشــعب اإليراني مــع مالحظة أن
المقاومــة اإليرانيــة كانــت قــد حذرت منذ فترة طويلة من المســتقبل األســود الذي ينتظر
اقتصاد النظام ،وانهياره في أية لحظة وأن األوضاع المعيشــية ســتزداد ســوءا وال يمكن
لهــذا النظــام أن يتــدارك هــذه األوضــاع ،إنمــا هنــاك حــل وحيــد فقط هــو أن يتم إســقاطه
وتغييره“ .الحوار”.

تأهل منتخبنا الوطني

لكرة القدم لنهائي غرب

آسيا تحقق بجدارة واستحقاق

بعد المستويات والنتائج الالفتة
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التي قدمها طيلة المباريات .خطوة
واحدة تفصل “األحمر” عن إنجاز
تاريخي تعيد البسمة والفرحة

لجماهير كرة القدم البحرينية.

“األحمر” يخسر أمام األرجنتين ويالقي الدنمارك

تألق وتعملق نجم المحرق
ومنتخبنا الوطني الهداف

إسماعيل عبداللطيف منذ التحاقه
بقميص “األحمر” مؤخراً وتسجيله

لألهداف في المباريات الودية

والرسمية ،كشف سوء القرار الذي

اختير بحقه وظلمه وظلم المنتخب

وجماهيره في كأس الخليج !23

االثنين
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فــقــد فــرصــة الــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي بــمــونــديــال اليد
اللجنة اإلعالمية

تعــرض منتخبنــا الوطنــي للناشــئين إلــى
نتيجــة خســارة أمــام األرجنتيــن ( )25/24

الغانم يثمن توجيهات جاللة الملك
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

أكــد رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء
األجســام واللياقــة البدنيــة ،النائــب

العطــاء والبنــاء سيســتمر فــي هــذا

األول لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفــع

الوطــن الغالــي تحت راية ســيدي جاللة

األثقال ،مســاعد رئيــس االتحاد العربي،

الملــك واســتكمال المســيرة الشــبابية

رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال

والرياضيــة ،وأن مــا تحقق من إنجازات

سلطان الغانم أن ما تحقق من إنجازات

بــارزة على المســتوى االقليمــي والقاري

مشــرفة ومــازال يتحقــق بفضــل الدعــم

والعالمــي يعــد نتاجــا حقيقيــا لدعــم

الســخي والالمحــدود مــن لــدن صاحب

جاللتــه للقطــاع الشــبابي والرياضــي

الجاللــة الملــك وبقيــادة ممثــل جاللــة

ورؤيتــه الحكيمة التي مكنت القطاعين

الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون

مــن تحقيــق نقلــة نوعية بارزة ســاهمت

الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب

فــي الوصــول وتحقيــق إنجــازات تعــد

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل

مفخرها يحفظها التاريخ على األصعدة

خليفــة ،والنائــب األول لرئيس المجلس

كافة وعكست مكانة البحرين المرموقة

األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة

وريادتها الدائمة ،مشيرا أن توجيهات

خالد بن حمد آل خليفة.
ورفــع
أجمــل

الغانــم

حضــرة صاحــب الجاللــة لوزيــر
شــؤون الشــباب والرياضــة
أيمن المؤيد إليجاد الســبل

التهانــي

وإنهــاء كافــة الملفــات

و ا لتبر يــكا ت

الماليــة

لســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد
آل
للمجلــس

العالقــة

لألنديــة الوطنيــة
سيســاهم فــي

خليفــة

بتعيينــه

تحقيــق المزيــد
مــن النجاحــات

رئيســا
األعلــى

ثابتــة مــع تمديــد الوقــت األصلــي للمبــاراة
ونجح من خاللها في حسم الفوز لمصلحته
ليفقد على إثرها منتخبنا فرصة التأهل إلى
الدور الثاني بالمونديال.

للشــباب والرياضــة ،مؤكــدا بــأن طريــق

األولمبية البحرينية سمو الشيخ

بهــدف ســجله المنتخــب األرجنتيني برمية

لألندية الوطنية.

وفــي الوقــت الذي كانت فيه األمور تســير
لمصلحــة المنتخــب فــي الدقيقــة األخيــرة
عندمــا كانــت الكــرة فــي متنــاول اليــد لــم
يحســن الفريــق التصــرف بالشــكل الســليم
مــع تلك الكرة وفقدها بكل ســهول لتتحول
األمــور لمصلحة األرجنتيــن ،والتي نجحت
في اســتغالل الظــروف لصالحهــا بتحقيقها
نتيجة الفوز.
ويختتــم منتخبنــا مبارياتــه فــي الــدور
التمهيــدي في الســابعة والنصف من مســاء

جانب من المباراة

اليــوم أمــام متصــدر المجموعــة المنتخــب
الدنماركــي فــي مبــاراة تحصيــل حاصــل
لمنتخبنا.
وانتهــى الشــوط األول بالتعــادل بيــن
المنتخبيــن بنتيجــة ( )10/10بعــد أداء
متوســط المســتوى مــن جانــب منتخبنــا
لــم يحســن فيــه االســتفادة مــن أداء
األرجنتينييــن خاصــة فــي الهجــوم وأضاع
علــى نفســه فرصــة الخــروج متقدمــا جيــد
مــن األهــداف بســبب األخطــاء الفنيــة التي
ارتكبهــا وإضاعتــه أكثــر مــن هــدف منهــا
رميــة جزائية ،فــي المقابل كانــت الوضعية
الهجوميــة تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى
تحــركات الالعبيــن محمــد حبيــب وعلــي
جعفــر وجاســم خميس في الخــط الخلفي،

واللجــوء الــى خيــار اإلختــراق أو التســديد

بفــارق هدفيــن قبــل أن يعــود منتخبنــا إلــى

عقوبة اإليقاف ،والتي استفاد فيها الخصم

دون التفعيــل المطلــوب لالعبــي األطــراف

المباراة بعد تألق الحارس حســين محفوظ

مــن النقــص العــددي ،وفــي النصــف الثانــي

قاســم قمبــر ومؤيد ســمير أو إيصــال الكرة

وتصديــه ألكثــر مــن كــرة قلــب مــن خاللهــا

شــهدت المبــاراة مــدا وجــزرا فــي النتيجــة

بالشــكل الصحيح الــى الالعب عادل محمد

منتخبنــا النتيجــة لصالحــه بفــارق هــدف

وبصــورة تدريجيــة تمكــن منتخبنــا مــن

إال فيما ندر.

واحد في الدقائق األخيرة وقبل أن تسجل

العــودة إلــى المباراة بفضــل الدفاع المتقدم

فــي الدفــاع اعتمــد المنتخــب على أســلوبه

األرجنتين التعادل مع انتهاء الشوط.

مــا أدى إلى تقليص الفارق إلى هدف واحد

المعتــاد ( /6صفــر) بالتحرك مــع اتجاه الكرة

وشــهد الشــوط الثانــي هبوطــا واضحــا في

بواســطة الالعــب مؤيــد ســمير مــن رميــة

ونجــح بدرجــة كبيــرة فــي الوقــوف أمــام

أداء الفريــق أضــاع فيهــا ثــاث رميــات

جزائيــة ( )24/23فــي آخــر ثــاث دقائــق

الهجــوم األرجنتينــي وبفضله بــادر منتخبنا

جزائيــة عــاوة علــى الفــرص الحقيقيــة

وســجل عــادل محمــد هــدف التعــادل فــي

فــي عمليــة التقــدم بالنتيجة بفــارق الهدف

أمــام المرمــى األرجنتينــي بســبب التســرع

آخر دقيقتين ،وفيما تبقى من زمن المباراة

الواحــد وحصــل علــى فرصة التقــدم بفارق

وسوء التعامل مع الكرات ،وهو ما أدى إلى

حصل منتخبنا مرة أخرى على فرصة الفوز

أكثــر مــن األهــداف ،لكنــه أضــاع ثــاث

ســيطرة األرجنتيــن علــى مجريات الشــوط

باللقــاء ،لكــن التســرع واالســتعجال أضــاع

هجمــات متتاليــة اســتفاد منهــا المنتخــب

وتقدمهــا بفــارق وصــل إلى خمســة أهداف،

علينــا تلك الفرصة ،والتي تحولت لمصلحة

األرجنتينــي فــي معادلــة النتيجــة والتقــدم

خاصة بعد تعرض الالعب عادل محمد الى

األرجنتين وتفوقهم بالمباراة.

صـور نجـوم السلـة تـزيـن صـالـة االتحـاد
محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري
قام االتحاد البحريني لكرة الســلة بتزيين صالة االتحاد التي تحتضن المســابقات الرسمية
للعبــة ،بصــور نجــوم الــدوري والمنتخبات الوطنية والحكام ،إضافــة إلى بعض صور بعض
الفعاليات الهامة التي أقمها االتحاد في الفترة الماضية.
وتزيّنــت الواجهــة الرئيســة لمدخــل الصالــة

منتسبيها والحضور الجماهيري الغفير.

بصور نجوم األندية الوطنية ،إذ قام االتحاد

وكانــت صالــة زيــن لكــرة الســلة قــد خضعت

بوضــع صــور أبــرز العبــي الفــرق المشــاركة

لعمليــة تغييــر في كراســي المدرجــات وذلك

بمسابقات السلة تحت شعارات أنديتها.

بتركيــب كراســي جديــدة تعطــي راحــة أكبر

وفــي الممرات المؤديــة لغرف تبديل مالبس

تشــمل خلفيــة للظهر وذلك ضمــن المبادرات

الالعبين ،قــام االتحاد بتزيينها بصور العبي

لتهيئــة البيئــة المثاليــة للجماهيــر داخــل

المنتخبــات الوطنيــة ،إضافــة إلــى صــور من

الصــاالت ،االمــر الــذي سيشــكل راحــة أكبــر

مســابقات الفئــات العمرية وبعــض الفعاليات

للجماهيــر كمــا أن المقاعــد المقابلــة للمنصــة

الرســمية والهامــة التــي نظمهــا االتحــاد

الرئيســة شــكلت باختصار االتحاد البحريني

وأبرزهــا مهرجان كل النجــوم احتفاال بالعيد

لكرة السلة ( )BBAاالمر الذي يعطي المقاعد

الوطني المجيد.

رونقا إضافيا وجماليا.

كمــا زيّن االتحاد الممر المــؤدي لغرفة تبديل

ودائمــا مــا تشــهد مباريــات دوري كرة الســلة

مالبــس الحــكام بصــور مميــزة لقضــاة كــرة

البحرينــي حضورا جماهيريا كبيرا ،وحققت

الســلة .ويهــدف اتحــاد الســلة بهــذه الخطــة

مباريات الدوري في األعوام الماضية كثافة

إلــى إضافــة المزيد من اإلثــارة والمتعة على

كبيرة في الحضور الجماهيري.

مســابقات كــرة الســلة ،بمــا يتوافــق مــع نهج
االتحــاد الرامــي إلــى توفيــر البيئة المناســبة
لنجاح المســابقات المحلية وضمان الحضور
الجماهيــري للمباريــات باعتبارهــم يمثلــون
حلقــة مهمــة من حلقــات النجاح لكرة الســلة
البحرينية.
ويضــع االتحــاد دائما ضمــن أولوياتــه توفير
الراحة والبيئة المناسبة لجماهير كرة السلة،
وذلك تقديرا للجماهير التي دائما ما تحرص
علــى الحضــور المكثــف للمباريــات مــن أجل
دعم فرقهم ودعم المنتخبات الوطنية.
ويواصــل اتحــاد الســلة األعمــال التطويريــة
على صالة زين لكرة الســلة بصورة مســتمرة
بمــا يتوافــق مــع الكــم المتزايــد فــي عــدد

ينتمــي إلــى عائلــة رياضيــة بامتياز ،منها من لعب كــرة القدم كخاله حــارس النادي األهلي
الســابق عــارف العريــض ،وخالــه اآلخــر حكــم لكــرة الســلة عــادل العريــض ،ولديــه أختان
تلعبــان كــرة تنــس الطاولة ولديهما ســيرة باهرة من اإلنجازات المحليــة والخارجية وهما
هاو للعبــة الســنوكر الذي تــم إجباره علــى ممارســتها ،ولكنه
ٍ
مريــم وفاطمــة ..هــو لــم يكــن
تــدرج فيهــا وخاض غمارها وأحبها من تلقاء نفســه والقى االهتمام والرعاية من أصحاب
الخبرة ،ليأتي اليوم الذي ينهي العِ شرة التي دامت  16عاما ويتعلق بجارتها لعبة البليارد.
إنه العب منتخب البحرين وائل القاسمي الذي فتح قلبه لـ “البالد سبورت” وكشف قصته
وما صاحبها من محطات وأسرار عودته مجددا.

علي مجيد

15

 12أغسطس 2019
 11ذو الحجة 1440

االثنين

َ
لعبتي البليارد والسنوكر
القاسمي :هذه حكايتي مع
»»

ـي
عـــبـــدالـــهـــادي أمـــيـــن و“األب الــــروحــــي” نـــــزار الــتــوبــانــي لــهــمــا فــضــل عــلـ َّ
ً
أيضا مــع حبيب صباح على مســتوى الفرق،
الثالــث

ماذا يعني لك أن تكون بطال لبطولة
التصنيفية البليارد 2019؟

وبعدها توقفت عن اللعبة.

»»

ما األسباب التي جعلتك تتوقف عن
السنوكر مرة أخرى؟

القاســمي :أعتبرهــا بطولــة مهمــة للغايــة؛ كونهــا في
مســتهل مشــواري فــي اللعبة ،وبــكل تأكيد ســتكون
دافعا إيجابيا معنويا ونفسيا للمرحلة المقبلة.

القاســمي :لــم أتوقف بشــكل نهائــي ،بل كنــت ألعبها

»»

فزت بالبطولة دون أن تتلقى أية
خسارة ،ما األسباب؟

ولكــن بشــكل خفيــف ،وهــذا يعــود لظــروف العمــل
والمناوبــات وعــدم ســهولة الحصــول علــى التفريــغ
للعب وقتذاك.

القاســمي :لقــد تدربــت قبــل البطولــة بشــكل جــاد

»»

كلمة أخيرة توجهها إلى من؟

وقــوي؛ من أجــل الظهور المثالــي ،ووفقت في ذلك.
ومــن جهــة أخرى ،لم يكن الوصول للمبــاراة النهائية

القاســمي :أشــكر العائلة وزوجتي واألصدقاء الذين

أمرا سهال ،بل كان بعد مجهود واجتهاد منذ المباراة

دعمونــي وآزرونــي معنويــا علــى مواصلــة اللعــب

األولــى وصــوال للمباريــات المتقدمــة والمهمــة فــي

واقتحام لعبة البليارد ،وأهدي كأس التصنيفية إلى

األدوار النهائية.

خالــي حارس فريق األهلي الســابق عارف العريض،

»»

متمنيا له الشــفاء العاجل .وأنصح الالعبين الصغار،

هل يعتبر ذلك غرورا منك ،أو ثقة
في نفسك؟

القاســمي :لألمانة لســت مغرورا ،وأنا أثق في نفسي
وبإمكاناتي ،وقد اجتهدت كثيرا حتى أحقق المركز
األول ،وكمــا يُ قــال “لكل مجتهد نصيب” .وأنا أعشــق
التحــدي والصعــاب ،وســأمضي قدمــا حتــى أحقــق
أهدافي وطموحي وسأثبت ذلك على أرض الواقع.

»»

باالجتهاد وتطوير إمكاناتهم من تلقاء أنفسهم دون

»»

عدد البطوالت التي حققتها في
البليارد وما أفضلها؟

لدي بطولتان حتى اآلن ،األولى الميدالية
القاسمي:
ّ
البرونزيــة علــى مســتوى الخليــج فــي  ،2007وكنت
حينهــا العبا في الســنوكر بالدرجــة األولى ،واألخرى
المركــز األول فــي تصنيفيــة االتحــاد الثانيــة .2019

وهل حققت البطولة أهدافها
بوجهة نظرك؟

وأعتز كثيرا بالميدالية البرونزية كونها باسم مملكة

القاســمي :نعــم لقد حققت ذلك ،بدليــل بروز العبين
أمثال حبيب الخباز الذي حقق المركز الرابع ،وأحمد
فيصــل الــذي قــدم مســتويات رائعــة للغايــة وخســر

البحرين وعلى مستوى خارجي.

»»

ما األهداف التي تريد أن تصل إليها؟

القاســمي :أريــد تحقيــق بطولــة خارجيــة باســم

فــي مناســبتين أمــام إبراهيــم القائــد “بطل النســخة
أسماء ناشئة تميزت بحضورها.

أو المنطقــة العربيــة ،وهــذا طمــوح وهــدف أســعى
ً
مستمدا قوتي من فوزي بكأس التصنيفية
لتحقيقه

»»

أخبرنا عن انتقالك من السنوكر للبليارد؟

الثانية وتحفيز األقرباء لي.

»»

القاســمي :بصراحــة ،بعــد توقفي عن لعبة الســنوكر،
لم أشــأ خوض أية لعبة أخرى ،ولكن تشــجيع ودعم

لعبتي البليارد والســنوكر كونهما
القاســمي :ســأتحدث عن
ّ

وفعــا فــي ديســمبر  2018قصــدت صالــة زميلــي

يتحصــل العبي المنتخب على كافة معدات ومســتلزمات

محمد الشيخ وباشرت ممارسة اللعبة بشكل تام.

»»

القاســمي :من دون شــك أعشق السنوكر بسبب السنوات
التــي لعبتهــا ،ولكن فــي البليارد أجد المتعــة فيها بصورة

»»

ما نظرتك المستقبلية للعبة البليارد
البحرينية خارجيا؟

القاســمي :لعبــة البليــارد البحرينــي منافســة دائمــا
وحاضــرة علــى منصــات التتويــج؛ بســبب وجــود
ما توفر لها كل األساسيات المطلوبة ،والتي ذكرناها
مسبقا سيكون لها شأن أكبر على الصعيد القاري.

»»

ما العوامل التي تؤدي إلى نجاح
العب البليارد بنظرك؟

القاسمي :الممارسة والتدريب اليومي بجدية تامة،
الفنــي ،وباإلضافــة لوجود هدف والبــد من االجتهاد

بنفــس الدرجــة ،يجــب توفيــر مقــر خــاص لالتحــاد لكــي

اللعبــة مــن طــاوالت مشــابهة كالتي يتــم اللعــب عليها في

كيف تنظر اآلن للعبتي البليارد والسنوكر؟

البيئة الصحية لالعب لتقديم ما في جعبته.

مع وجود طموح في الذهاب بعيدا بصقل المستوى

ماذا ينقص لعبة البليارد البحرينية؟

األصدقــاء كان ســببا رئيســا فــي ممارســة البليــارد،

إمكاناتهــم وهــذه عوامــل أساســية يجــب توافرهــا لتهيئة

بشــكل تدريجــي وقــد القيــت الدعــم والرعايــة مــن

المواهب البشــرية رغم اإلمكانات المحدودة ،ومتى

مملكــة البحرين ســواء كانــت على مســتوى الخليج

الماضيــة ووصيــف البطولــة الحاليــة” .كمــا أن هنــاك

متخصصيــن في اللعبتين لمختلف أعمار الالعبين وصقل

رغــم أننــي لســت منشــدا لهــا ،إال أن رؤيتــي تغيــرت

البطــوالت الخارجيــة وقمــاش الطاولــة وحتــى الكــرات
يجــب أن تكــون مشــابهة أيضــا ،إضافــة لتوفيــر مدربيــن

للوصول إليه وتحقيقه.

»»

طوينا صفحة البليارد ،حدثنا عن
بدايتك مع السنوكر؟

القاســمي :البدايــة كانــت فــي العــام  ،1995حينمــا
أجبرني الوالد على ممارسة اللعبة في نادي العروبة

التعويل على أحد.

قِ بل الالعب الدولي السابق عبدالهادي أمين و”األب
ً
رسميا في
الروحي” نزال التوبالني ،إلى أن شاركت
العــام  1996في أول بطولة تصنيفية وعمري حينها
 15عامــا ثــم توقفــت عنهــا لمدة  6ســنوات ألســباب
الدراسة.

»»

متى وكيف كانت عودتك للعبة؟

القاســمي :عــدت فــي العــام  2002وعمــري  22عامــا
تقريبــا ،وحينهــا كنــت فــي زيــارة بالصدفــة التحــاد
الســنوكر ،والتقيت نزار التوبالني الذي استفسر عن
غيابي ،وبعدها بيوم باشــرت التدريبات وقد خضت
بطولــة تصنيفيــة فــي ذلــك الوقــت وأصبحــت مــن
أوائل الالعبين الثمانية.

»»

وهل مثلت منتخبنا الوطني في
مشاركة خارجية؟

القاســمي :نعم ،المشــاركة األولى كانــت في البطولة
الخليجيــة العــام  2004والثانية في البطولة العربية
 2007وتلتهــا الخليجية العام  2012واألخيرة كانت
فــي البطولــة العربيــة بــاألردن فــي فبرايــر ،2017
والتــي حققــت فيهــا المركــز الثالــث للفــردي والمركز

األصدقاء دعموني

أثق بإمكاناتي

أعشق لعبة

هذا ما ينقص

القتحام البليارد...

وأعشق التحدي

السنوكر وأجد

اللعبتين رغم

القاســمي :نعم ،بدليل النتائج التي حققتها رغم قصر

وكأس التصنيفية

وسأثبت ذلك

المتعة واإلثارة

قوتهما والوصول

الثانية مؤخرا دون تلقي أية خسارة ،في التصنيفية

بداية المشوار

على أرض الواقع

في البليارد كثيرا

إلى منصات التتويج

كبيرة؛ كونها تتميز باإلثارة وبحدوث ألعاب فنية كثيرة.

»»

وهل ترى أن قرار اختيارك للبليارد موفقا؟

مشاركتي في هذه اللعبة؛ كوني حققت لقب النسخة
األولى والتي خسرت فيها أمام فهد خلف.

ختام بطولة فيجور األولى لقوة الرمي بالبحرين
اللجنة اإلعالمية

شهدت  14نزاال
تميزت بالتنافسية
العالية والروح
الرياضية

اختتمــت يــوم الجمعــة الماضي بطولة فيجور األولى لقوة الرمي ،حيث شــارك في البطولة
ً
العبــا مــن  5أنديــة ،وشــهدت البطولــة أربعــة عشــر نــزاال بقانــون قــوة الرمــي تميــزت
28
بالتنافسية العالية والروح الرياضية.
وقــد أقيمــت البطولة علــى صالة نــادي الدير

نــادي ســيفينكس تيتانيــوم بتدريــب كابتــن

الرياضي والثقافي برعاية من شــركة فيجور

محمد يوســف رمضان ،نادي إليت فايت تيم

لمســتلزمات الفنــون القتاليــة وفــي بدايــة

بتدريب كابتن جيم) .وكانت النزاالت بقيادة

البطولــة ألقــت لجنة التحكيم كلمــة االفتتاح

طاقــم التحكيــم المكــون مــن (كابتــن ســيد

حيــث رحبــت بالحضــور الكريــم وعرفــت

محمود ياسين مدرب منتخب البحرين لقوة

بالبطولــة وأكدت علــى أن رياضة قوة الرمي

الرمــي ،كابتــن عبــدهللا ياســين ،كابتــن خليل

هــي فــن قتالــي عربــي يتفــق مــع تاريخنــا

البديــوي ،كابتــن محمــود زهيــر ،كابتــن علــي

وثقافتنــا وشــددت علــى روح االحتــرام

ســلمان ،كابتن حسين الموالني ،كابتن محمد

والتنافس الشريف بين جميع المتبارين.

الزايــد ،كابتــن محمــد شــكري ،كابتــن جاســم

الداعم والراعي االول لرياضات فنون القتال
فــي مملكــة البحريــن صاحب الســمو الشــيخ
خالــد بــن حمد بن عيســى آل خليفــة .وتقدم

جانب من المنافسات

بالشــكر الجزيــل لشــركة فيجور لمســتلزمات

الالعبيــن وتوزيــع ميداليــات البطولــة عليهم

البلــدي فاضل العود وعبدالعزيز ثامر الكعبي

طاقــة الشــباب نحــو االجتهاد وتقويــة العقل

وشــارك فــي البطولــة خمــس أنديــة للفنــون

لوري ،كابتن محمد يوسف رمضان).

وتشــجيع الالعبيــن على اســتمرار المشــاركة

ومدربــي النوادي المشــاركة وجميع الالعبين

والجسد وتعزيز التنافس والعزيمة لديهم.

القتاليــة وهم (نادي بحرين كومبات بتدريب

وشــهدت البطولة حضــور العضويين البلدين

فــي ألعــاب الرياضــة وتعزيــز قيــم التنافــس

وطاقــم التحكيــم والجمهــور علــى المشــاركة

وتوجــه مدرب منتخــب البحرين لقوة الرمي

كابتــن ســيد محمــود ياســين ،نــادي بحريــن

فاضــل العود وعبدالعزيز ثامر الكعبي ومالك

لديهــم .وفــي نهايــة البطولــة توجــه راعــي

فــي نجــاح البطولــة ،وبيــن علــى ان دعــم

الكابتن سيد محمود ياسين بالشكر والتقدير

بيســت بتدريب الكابتن عبدهللا خوري ،نادي

شــركة فيجــور لمســتلزمات الفنــون القتاليــة

البطولــة الكابتــن حســن الكنــدري بالشــكر

منظمــة فيجور لرياضة قــوة الرمي يأتي من

لرئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة النائــب

اإلمبراطــور بتدريــب الكابتــن خالــد العنــزي،

الكابتن حسن الكندري حيث تفضلوا بتكريم

عضــوي مجلــس المحــرق
الجزيــل لحضــور
ّ

إيمانهــا علــى أن رياضــة قــوة الرمــي توجــه

األول للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

الفنون القتالية على رعايتها البطولة ودعمها
لرياضــة قــوة الرمــي فــي البحريــن وتمنــى
لهــم التوفيــق والنجاح ،وتقدم كذلك بالشــكر
الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح البطولة
ونتطلــع مســتقبال لمشــاركة عــدد أكبــر مــن
األندية.

االثنين
 12أغسطس 2019
 11ذو الحجة 1440

وكاالت
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مشاركة ميسي “مستبعدة”

اعتبر المدرب إرنستو فالفيردي أن مشاركة األرجنتيني ليونيل

الــذي تــوج بــه فــي الموســمين الماضييــن ،بخوضــه المبــاراة

ميســي مــع فريقــه برشــلونة ،فــي المبــاراة األولــى مــن الموســم

االفتتاحيــة لموســم  2019-2020علــى أرض أتلتيــك بلبــاو

الجديد للدوري اإلسباني ،األسبوع المقبل ،تبدو “صعبة” ،وذلك

الجمعة  16أغسطس.

على خلفية إصابة تعرض لها مؤخرا.

وأعلــن برشــلونة فــي الخامــس مــن الشــهر الحالــي أن ميســي

وغــاب قائــد الفريق ميســي إلصابة في الســاق ،عــن جولة بطل

تعرض إلصابة في ربلة الساق اليمنى ،خالل أول تمرين له بعد

إســبانيا في الواليات المتحدة تحضيرا للموســم الجديد ،حقق

اإلجازة الصيفية ،مؤكدا أنها ستبعده عن الجولة األميركية ،من

خاللها فوزين على نابولي اإليطالي آخرهما السبت ( ،)4-0علما

دون تحديد فترة غيابه.

بأن الثانية شــهدت تســجيل مهاجمه الجديد الفرنســي أنطوان

وأوضــح برشــلونة فــي بيانــه أن ميســي“ :لــن يرافــق الفريــق

غريزمان أول أهدافه معه.

فــي جولتــه بالواليــات المتحــدة األميركية .قدرته علــى العودة

وفــي تصريحــات نقلتهــا صحيفــة “ســبورت” الكتالونيــة ،قــال

ستحدد بحسب تعافيه من اإلصابة”.

فالفيــردي إن النجــم األرجنتينــي البالــغ مــن العمــر  32عامــا “ال

وعلق ميســي على إصابته بمنشــور عبر حســابه على إنستغرام

يــزال فــي مرحلة التعافي ،وال أعرف ما إذا كان ســيكون جاهزا

جاء فيه “أردت أن أبدأ (التحضير لموســم الجديد) لكن لألســف

النطالق الليغا .يبدو األمر صعبا”.

تعرضــت إلصابــة خالل الحصة التدريبية األولى ،ما ســيبعدني

ومن المقرر أن يخوض برشــلونة حملة الدفاع عن لقب “الليغا”

عن المالعب لبعض الوقت”.

ميسي

فان دايك يؤازر بديل “سد ليفربول المنيع”
وكاالت

أليسون ،الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب مشكلة في ربلة الساق.
وأصيــب أليســون خــال المبــاراة التــي
فــاز فيهــا رفــاق محمــد صــاح  4-1علــى
نوريتــش ســيتي فــي افتتــاح الموســم

الســابق ،يملــك القــدرة علــى حمايــة شــباك

الجمعة الماضية.

فريق المدرب يورغن كلوب.

وخــال تقدم ليفربــول 3-صفر على ملعب

وأبلــغ فــان دايــك وســائل إعــام بريطانية

أنفيلد ،اختل توازن أليســون أثناء تســديد

“أدريــان وصــل إلــى ســن ومرحلــة فــي

الكرة في الدقيقة  36وســقط على األرض

مســيرته تمكنه من حراســة مرمــى الفريق

قبــل أن يمســك بربلــة ســاقه ويســتدعى

والتأقلم بسهولة”.

الجهاز الطبي.

وخــاض أدريــان ( 32عامــا)  5مباريــات

لكــن الحــارس البرازيلــي غــادر الملعــب

فقــط في مســابقتي الكأس مع وســت هام

بمســاعدة الجهــاز الطبــي بدال مــن الخروج

الموســم الماضــي ،لكنــه لعــب  125مبــاراة

على نقالة.

فــي الــدوري الممتــاز مــع النــادي اللندنــي

وحــل اإلســباني أدريــان بــدال منــه .وكان

قبــل االنضمــام إلــى ليفربــول عقــب رحيل

أدريــان قد انضم إلى ليفربول قبلها بأربعة

الحارس أدريان

سيمون مينيوليه.

لعب بطريقته المعتادة”.

الفحوص”.

ونقلــت رويتــرز عــن المدافــع الهولنــدي

وتابع “أليســون مهم جدا بالنسبة لنا ،لكني

ويواجــه ليفربــول ،بطــل دوري األبطــال،

ومــع غيــاب أليســون عــن مبــاراة كأس

“اكتســب الكثيــر مــن الخبرات فــي الدوري

ال أعلم طبيعة إصابته على وجه التحديد.

منافســه تشلســي بطــل الــدوري األوروبي،

الســوبر األوروبيــة األربعــاء أمــام تشلســي

الممتــاز  ..أعتقد انه ســيبلي بالء حســنا لو

ســنعرف خــال اليوميــن المقبليــن نتيجــة

األربعاء ،على لقب “السوبر األوروبي”.

أيام فقط في صفقة انتقال مجاني.

ضــرب نــادي ليفربــول اإلنجليــزي قوانيــن الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز عــرض
الدوري الجديدة.

زميله المصاب أليسون ،قائال أن خبرة أدريان في البريميرليغ ستساعده على تعويض

فــان دايــك أن أدريــان ،حــارس وســت هام

وكاالت

الحائــط ،فــي اليــوم األول لبطولــة “البريميرليــغ” مثيــرا الجــدل حــول قوانيــن

أكد الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول دعمه للحارس أدريان الذي حل مكان

واحتمــال ابتعــاده لفتــرة طويلــة يعتقــد

العبو ليفربول يحطمون “قانون الجدار”

رياح عاتية تحطم ملعب ألكمار الهولندي
وكاالت

ووضعــت رابطــة الــدوري اإلنجليــزي

بالوقــوف أمــام الجــدار تمامــا ،مــع تــرك

الممتــاز قوانيــن جديــدة هــذا الموســم،

مســافة المتــر ،حتــى يفلتوا مــن عقوبة

مــن ضمنهــا قانــون يمنع العبــي الخصم

الحكــم ،واســتفاد “الريــدز” مــن ذلــك

مــن التواجد فــي الحائط البشــري الذي

الوضــع إذا بــدا أن ثمــة جداريــن أمــام

يضعه الخصم للتصدي للركالت الحرة.

حارس نوريتش ســيتي مما أثار ارتباكا

وجــاء فــي القانــون الجديــد أن علــى

كبيرا.

العبــي الفريــق المنفذ للركلــة الحرة ،أن

ونجــح ليفربــول بتنفيــذ هــذه الخطــة

يكونوا على بعد مسافة ال تقل عن متر،

بإتقــان ،وكاد النجــم ترينــت أليكســاندر

من حائط الفريق الخصم.

أرنولــد أن يســجل هدفــا لــو ال براعــة

وخــال المبــاراة االفتتاحيــة للــدوري

الحارس تيم كرول.

اإلنجليــزي ،مســاء الجمعــة ،ســخر

وأثــارت اللقطــة انتبــاه الجماهيــر علــى

العبــو ليفربــول مــن القانــون الجديــد

مواقــع التواصــل االجتماعــي ،حيــث

بطريقتهــم الخاصــة ،حيث وقفــوا أمام

كتــب أحدهــم“ :القانــون الجديــد لــم

جــدار خصمهــم نــادي نوريتــش ،خــال

يســتمر طويــا .ليفربــول وجــد ثغــرة

تنفيــذ ركلــة حــرة ،مؤكديــن أن القانون

فيه”.

الجديد لــن يمنعهم من مضايقة الجدار

وأضــاف آخــر“ :قوانيــن البريميرليــغ

بطريقتهم الخاصة.

الجديــدة مثيــرة للســخرية .ليفربــول

واحتــال نجــوم ليفربــول علــى قانــون

يكشــف تفاهــة قانــون حائــط الصد في

“عــدم مضايقــة جــدار الصــد” ،وذلــك

المباراة األولى”.

برشلونة :عودة نيمار بشرط واحد

في تطور جديد يتعلق بصفقة الصيف ،أو أين ســيلعب النجم البرازيلي نيمار خالل الموســم المقبل ،أفاد تقرير من إســبانيا أن فريق برشــلونة ليس مســتعدا إلنفاق حتى يورو
واحد من أجل إعادة النجم البرازيلي إلى معقل الفريق الكاتالوني ،ومع ذلك فالفريق اإلسباني مستعد إلعادته إليه لكن بشرط وحيد.
ومنــذ أســابيع تثيــر وجهــة نيمــار جــدال

ويبدو برشــلونة مقتنعا بأن نيمار سيبقى

واســعا الســيما مــع إبــداء الالعــب رغبتــه

في باريس هذا الصيف ،على الرغم من أن

الواضحــة فــي الرحيــل عــن الــدوري
الفرنســي ،وهو األمر الذي لم تخفه إدارة
فريقه الحالي باريس سان جرمان.

وكاالت

أدت الريــاح العاتيــة الــى انهيــار جزء
مــن مدرجــات ملعــب نــادي ألكمــار
الهولنــدي لكــرة القــدم ،مــع تأكيــد

مســؤولين أنــه كان خاليــا تمامــا لــدى
حصول الحادث ،السبت.

وأظهــرت الصــور انهيــار جــزء مــن
مدرجــات الملعــب الــذي يتســع لنحــو
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الهولندية الشمالية قبل  13عاما.

وقــال المديــر العــام للنــادي روبــرت

إينهــورن “فوجئنــا جميعــا بمــا حصل.
نعاني من صدمة كبيرة ،لكننا ســعداء

ألن أحدا لم يصب بأذى”.

وأشــار الــى أن نــادي ألكمــار ســيقوم
“بدراسة مع الخبراء في هذا المجال.
عندمــا يكتمــل التحقيق ســنتمكن من
اإلدالء بتفاصيــل إضافيــة .ال يــزال
األمر مبكرا جدا” ،مشددا على أن “أي
مبــاراة لــن تقام في الملعــب طالما أنه
ليس آمنا”.
وكان من المقرر أن يســتضيف النادي
علــى ملعبــه الخميــس ،مبــاراة ضــد
ماريوبــول األوكرانــي ضمــن الــدور
التمهيــدي الثالــث لمســابقة الــدوري
األوروبي “يوروبا ليغ”.

وبحسب التقارير اإلسبانية ،فإن برشلونة
بات مستعدا إلعادة نيمار هذا الصيف إذا
كان ســان جرمــان مســتعدا لقبول العبين
اثنين بالمقابل ،ودون أن تتضمن الصفقة
دفع أي أموال إلى النادي الفرنسي.
وأشــارت التقاريــر إلــى أن هــذا القــرار
الصارم اتخذته اإلدارة العليا في الكامب
نــو ،وفقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة مــاركا
اإلسبانية.
وبحســب الصحيفــة ،فإنــه مــازال هنــاك
اهتمــام فــي معقــل برشــلونة “كامــب نــو”
باســتعادة نيمار ،لكنهم يصرون على أنهم
لــن يقومــوا بأي خطــوات مجنونة ،تتعلق
بإنفاق مبالغ كبيرة ،لتحقيق ذلك.

غريمه اللدود ريال مدريد يتخذ خطوات
لتوقيــع الالعــب نفســه ،وهي فكــرة يبدو
أنهــا ال تزعــج الفريق الكاتالونــي ،كما أنها
ال تسبب أي أرق لإلدارة.
ويبــدو أن كلمــة برشــلونة النهائيــة هــي
“دعــه يذهــب إلى أي مــكان يريده” ،ولكن
يبقــى أن نــرى مــا ســيقال إذا وصــل إلــى
العاصمة اإلسبانية.
على أي حال ،ال توجد خيارات مطروحة
اآلن للتوقيــع مــع المهاجــم البرازيلــي،
لكــن مــن المنتظــر أن يحضــر رئيــس
نــادي برشــلونة جوزيــب ماريــا بارتوميــو
اجتماعــا فــي ليفربــول الخميــس المقبل،
وهــو االجتمــاع الــذي ســيحضره كبــار
المســؤولين فــي فريــق باريــس ســان
جرمان أيضا.

نيمار

“حادثة الرعب” تفتح الطريق إلى “هجرة بال عودة”
وكاالت

أخرى”.

ســتيفن غوف ،يمكن أن يكون أوزيل

يبــدو أن “حادثــة الرعــب” التي واجههــا الالعب األلماني مســعود أوزيل في

وفــي تطــور للواقعــة المخيفــة قالــت

الرجــل المناســب ليحــل محــل نجــم

مصــادر أن نجــم خــط الوســط فــي

إنجلترا الســابق واين روني في نادي

نــادي أرســنال أرســل وكالئــه إلــى

العاصمة األميركية.

واشــنطن إلجراء محادثــات مع نادي

وقــال غــوف إن “أحــد ممثلــي أوزيل

“دي ســي يونايتد” الــذي يلعب ضمن

ســيلتقي بمســؤولي وحــدة التنســيق

دوري النخبــة األميركــي لكــرة القدم،

في واشنطن األسبوع المقبل”.

وذلــك بعــد تهديــدات مرعبــة تعنــي

الجديــر بالذكــر أن أوزيــل 30 ،عامــا،

أنــه لــن يكــون قــادرا علــى المشــاركة

يحصل على راتب أسبوعي يزيد على

فــي رحلــة الفريــق اللندنــي إلــى

 420ألــف دوالر ،ممــا يجعــل الواليات

نيوكاسل ،لخوض أول مباراة للفريق

المتحــدة واحــدة مــن األماكــن القليلة

لندن عملت كمحفز لالعب لالنتقال بعيدا عن إنجلترا وأوروبا بأكملها.
وتعرض مسعود أوزيل لهجوم مسلح

حاولوا سرقة سيارة أوزيل.

بالســكاكين فــي العاصمــة البريطانية

ومــع ذلــك ،فــإن الكابــوس ،علــى

لنــدن ،حيــث أظهــر شــريط فيديــو

مــا يبــدو ،لــم ينتــه بالنســبة لنجــم

لكاميــرات المراقبــة وجــود أوزيــل

المدفعجيــة الذي بــات غير قادر على

برفقــة زوجتــه والالعــب البوســني

اللعــب رغــم وضعــه تحــت الحمايــة

ســياد كوالســيناك الــذي تصــدى

لمدة  24ساعة.

للمهاجمين ،قبــل أن يلوذ المهاجمون

وكانــت تقاريــر أشــارت إلــى أن

بالفرار على متن دراجة نارية.

أوزيــل و كوالســيناك لــن يتواجدا مع

وأثنــاء الهجوم ،الذي وقع في شــمال

أرســنال في أولــى مبارياتــه بالدوري

غربي لندن قبل نحو أسبوعين ،خرج

اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم لهــذا

مسعود أوزيل وسياد كوالسيناك

ضمــن مباريــات األســبوع األول مــن
بطولــة الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز
“البريميرليغ”.

كوالسيناك من سيارة أوزيل من أجل

الوسم أمام نيوكاسل اليوم األحد.

التصدي للمهاجم ،قبل أن يشتبك مع

وذكــرت العديــد مــن وســائل اإلعــام

رجــل آخــر يرتــدي خــوذة ،فيما هرب

البريطانيــة فــي تقريــر لهــا الجمعــة

أوزيل بسيارته وظل زميله البوسني

أن أوزيــل وكوالســيناك لــن يشــاركا

زوجة كوالســيناك ،إلى مغــادرة لندن

فــي عــراك مــع المهاجميــن ،الذيــن

فــي المبــاراة بســبب “حــوادث أمنيــة

منــذ ذلــك الحيــن إلــى ألمانيــا ،حيــث

ولــم تعــرف علــى الفــور تفاصيــل
التهديــدات فــي وقت اضطــرت بيال،

منــزل الزوجيــن األصلــي مــن أجــل

األمــن المتواجديــن خــارج منــزل

سالمتها.

أوزيل شــمالي لندن .وقد دفع الوضع

وذكــرت تقاريــر صحفية أن الشــرطة

صانع األلعاب في أرسنال إلى البحث

اعتقلــت رجليــن مســاء الخميــس

عــن طريــق خروج خــاص بــه والدفع

خــارج منــزل أوزيــل ،مشــيرة إلــى أن

مــن أجل االنتقــال للعب في الواليات

الرجليــن دخــا في مشــادة مع رجال

المتحــدة .وفقــا للصحفــي األميركي،

التــي يمكنها دفع راتبه الضخم .يشــار
إلى أن روني ،البالغ من العمر  33عاما،
قــرر العــودة إلــى بريطانيــا مع أســرته
بعــد أن تعاقد مع نادي ديربي كاونتي
كالعــب ومــدرب ،لكنــه لــن يتمكن من
ذلــك قبــل أن ينهــي بقيــة الموســم مع
فريق دي سي يونايتد.
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يقتنــي عمــات ورقيــة نــادرة مــن شــتى بــاد العالــم
حــــافــــظ عــــبــــدالــــغــــفــــار ..صـــحـــافـــي صــــاحــــب هـــــوايـــــات مـــتـــعـــددة

حافظ عبدالغفار

المعروضات في غرفته.

إبراهيم النهام | تصوير خليل إبراهيم

حافــظ إبراهيــم عبدالغفــار ،صحافــي وعاشــق للقديم ،وصاحــب هوايات متعــددة ،عضو جمعية البحريــن للهواة ،يحرص دائمــا على حضور
المزادات المحلية والخليجية ،منذ سنوات الدراسة الثانوية ،كانت الوثائق والتذكارات والصور القديمة تستهويه وتستوقفه .زارته (البالد)
في منزله وطافت أرجاء الزوايا المخصصة لعرض ما يقتنيه من قطع متميزة وفريدة ظفر بها من خالل جوالته في العديد من بالد العالم.

مقتنيات نادرة
خــال  30ســنة تمكنــت مــن جمــع عمــات
مختلفــة ومتنوعــة بعضهــا نــادر ،ســواء

وبجانــب هواياتــه المتنوعــة ،فهــو قــد أطلــق

مــن الســفر ،فكانت فــي متناول يــدي ،وهكذا

لحضور حفلة شاي في حديقة القصر الملكي

مؤخــرا العــدد األول مــن مطبوعــة دوريــة

نمــت لدي هذه الهوايــة ،فأصبحت لدي أطقم

خليجيــة أو عربية ومن مختلــف دول العالم،

في أكتوبر ،1927كذلك من مقتنياته بطاقات

أســماها (رويــال) تختــص بالســرد التوثيقــي

متكاملة من عمالت كل بلد.

وأبــرز المقتنيــات التــي أملكهــا هــي عملــة

الهاتــف لــدول العالــم (المنتهيــة الصالحيــة)،

والهوايــات والمــزادات والمقتنيات ،باإلضافة

وتدريجيــا ،توســعت فــي مجــال الهوايــة من

روسية منذ  1780وأيضا عملة روسية أخرى

علــى افتتاحــه دكانــا يختــص ببيــع وتوفيــر

إطــار البحريــن فقــط إلــى الــدول الخليجيــة

والصــور التاريخيــة األصليــة (أســود وأبيض)

منذ العام .1878

المــواد التراثية والقطــع التي تهم الهواة على

فالعربيــة إلــى مختلــف دول العالــم ،حتــى

التــي تمثــل الشــخصيات الرســمية واألهليــة

وأقتني أيضا من العمالت النادرة فئة  2دوالر

واألحــداث والتطــورات المحليــة ،كذلــك

األميركيــة التــي أوقفــت الواليــات المتحــدة

األقــام الخاصــة وأجهــزة الهواتــف القديمــة

إصدارهــا فــي الســنوات األخيــرة وحرصــت

وبوصلــة كانــت تســتخدم بفتــرة الغــوص مع

خــال زيارتين قمــت بهما للواليــات المتحدة

اختالف أذواقهم.

وصلــت إلــى مقتنيــات صعبــة ونــادرة مثــل

وخــال زياراتــه المتعــددة لكثيــر مــن دول

العمــات المســتخدمة فــي القطــب الجنوبــي

العالــم يحرص كل الحرص على اقتناء تذكار

وعمــات المرحلــة االنتقالية لمســمى (عمالت

ولو بسيط من كل بلد يزوره ،صحيفة أو علما

التشــيك) و(عمــات ســلوفاكيا)( ،عمــات

أو قلما أو عملة.

قيصريــة لالتحــاد الســوفييتي)( ،عملــة قطــر

فمــا أن تدخــل (متحفــه) الصغيــر حتى يخيل

ودبي)( ،عملة الجزائر وتونس)( ،عملة ســوريا

لــك أنــك تــزور متحفــا كبيــرا يحتــوي علــى

ولبنــان) .وبعــض عمــات النماذج (سبيســمن)

الكثيــر مــن الوثائق والصــور والعمالت ،يعجز

التــي توزعهــا البنــوك المركزيــة احتفــاال بأول

نظــرك أو تفكيــرك بمدى النظــر إلى المقتنيات

إصداراتهــا النقديــة ،وأيضــا أحتفظ بالعمالت

التــي يحتويهــا هــذا (المتحــف) ،ولعــل أفضل

التــي تتضمــن بعــض األخطــاء الطباعيــة أو

مسمى له أن نطلق عليه (متحف حافظ).

األخطــاء الفنيــة ،إلــى جانــب عمــات تحمــل

ويبــدأ حافــظ عبدالغفــار فــي ســرد حكايــات

الرقــم التسلســلي نفســه مثــل  333333أو

قطع العمالت الورقية التي يقتنيها:
بدأت لدي هذه الهواية منذ أن كنت طالبا في
المرحلــة الثانويــة بدايــة الثمانينــات ،وكانــت
بدايتــي بســيطة ،حيــث كنــت أجمــع العمالت
الزائــدة مــن األهــل واألصدقــاء عنــد عودتهم

 555555أو .888888

ميزان قديم خاص لوزن اللؤلؤ.

علــى زيارة مقر طباعة الــدوالرات األميركية،

وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،فــإن مسلســل

حيــث يضــم هــذا المقــر متحفــا خاصــا للهواة

الهوايــات ال ينتهــي ،فهنــاك رفــوف خاصــة

اشــتريت منــه مجموعــة مــن التــذكارات على

وضعــت عليهــا األعــداد األولــى مــن كل

شــاكلة (شــيته) مــن فئــة  2دوالر وتضــم 16

اإلصــدارات المحليــة مــن صحــف ومجــات

قطعة متشابكة غير مقطعة.

ونشرات وجميعها تحمل عبارة (العدد األول)،

ومــن ضمــن مــا أحتفــظ بــه عملــة أصدرتهــا

إلــى جانــب بعــض اإلصــدارات العربيــة التــي

جمهوريــة هنغاريــا العــام  1946فئــة (مليــار

تحمل عبارة (العدد األخير) أو (العدد صفر).

ميلبينغــو) ،وهــي تعكــس مــدى التضخــم

كذلــك يقتنــي حافــظ ببعض نمــاذج لبطاقات

وانخفاض قيمة العملة بذلك البلد في أعقاب

التصويــت الخاصــة باالنتخابــات التــي جرت

الحــرب العالميــة الثانيــة ،كمــا أننــي أحتفــظ

فــي بعــض الــدول العربيــة واألجنبيــة علــى

بعمــات بعــض الــدول ذات الفئــات المرتفعــة

الكثيــر مــن الــدول ال تــزال خاضعــة للنفــوذ

وإيــران وسيشــل وهولنــدا وتركيــا والتشــيك

البريطانــي (دول الكومنولــث) ،فهــي تضــع

ورومانيــا وبلجيــكا وقبــرص والســنغال

صــورة الملكــة إليزابيــث علــى عمالتهــا مثــل

والسودان والواليات المتحدة.

كنــدا ،نيوزلنــدا ،أســتراليا ،فيجــي ،الباهامــا،

وأثنــاء زيارتي لكل دولة أركــز اهتمامي على

برمــودا ،جبــل طــارق ،ســانت هيالنــة ،شــرق
الكاريبي وغيرها.

مقتنياتي ملكي!
ال أفــ ِّرط فــي مجموعاتــي الخاصــة باســتثناء

التعــرف علــى أهــم مــا يميــز تراثهــا وثقافــة
شــعبها ،إلــى جانــب تكوين العالقــات مع عدد
مــن األصدقــاء هنــاك الذيــن أتواصــل معهــم
باستمرار بعد العودة للبالد.

حالــة وجــود بعــض العمــات المتكــررة فإنني

زيارة أفغانستان

اقــوم إمــا بالتبــادل مــع الهــواة اآلخريــن أو

ويتذكــر حافــظ أنــه أثنــاء زيارتــه العاصمــة

طرحهــا فــي المــزاد األســبوعي الــذي تقيمــه
جمعيــة البحريــن لهــواة الطوابــع مســاء كل
خميس في مقرها في العدلية والدعوة عامة
للجميــع الحضور ،حيث يتم في اللقاء عرض
وبيــع وشــراء الكثير مــن المقتنيــات المتعلقة
بمختلــف الهوايــات مثــل الطوابــع والعمــات
والوثائق والصور والتحف وغيرها.
وهنــاك العديــد مــن المقتنيــات واألشــياء
القديمــة تدخــل داري ،فتكــون لهــا مســتقرا
ً
أبديــا! ...بمعنــى إننــي غيــر مســتعد علــى
اإلطــاق فــي التفريــط بــأي منهــا ،ال ضمــن
عملية بيع وال عملية مقايضة وال خالل مزاد!

األفغانيــة (كابــل) فــي العــام  2005توجــه إلى
ســوق فقيرة فــي مدينة قندهــار ،وهناك لفت
نظــره أحــد الباعــة الــذي كان يبيــع تــذكارات
الغــزو الســوفياتي ألفغانســتان! فمــا كان منه
إال أن أمضــى باقــي يومــه فــي ذلــك الســوق،
إذ ظفــر بخــوذة جنــدي ســوفياتي وحــزام
بنطاله العســكري ،وسرعان ما راح البائع يلف
البضاعــة بــورق صحــف بانتظــار أن يقبــض
الثمن الذي دفعته له مضاعفا!
ويكشــف اســتغراب مــن حولــه مــن أقــارب أو
معــارف خــال رحلة ما ،مــن كونه يدفع مبالغ
كبيــرة بعــض األحيــان لمجــرد اقتنــاء قلــم أو
والعة أو عملة أو دبوس أو ميدالية! موضحا

سبيل التذكار.

على شاكلة عمالت تركيا وألمانيا النازية (فئة

زيارات دول العالم

أن تلــك األشــياء البــد أن تكــون لهــا قيمــة

يفخــر حافــظ باقتنائــه بطاقــة دعــوة أصليــة

ينــس اقتناء وحفــظ كتبه أيام الدراســة
ولــم
َ

مليون وفئة  10ماليين) ،كذلك البوسنة (فئة

زرت الــدول الخليجيــة كافــة ،وأغلــب الــدول

مســتقبلية ،وإمــا أن تكــون نــادرة أو صعبــة

اإلعداديــة والثانويــة مــع دفاترهــا العتيقــة،

 100مليون وفئة  500مليون).

العربيــة باإلضافة إلى اليابــان وتايلند وهونغ

المنــال ،أو أن بلــد المنشــأ قــد صنعــت منهــا

مــن عهــد الملــك فــاروق يتضمــن نصهــا دعوة

حيــث إن للجانــب التعليمــي حيــزا مــن

ومــن الطريــف فــي صــور العمــات أن هنــاك

كونغ والفلبين والهند وباكســتان وأفغانستان

كميات قليلة!

هوايات متعددة
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عادات غريبة للشعوب في عيد األضحى

فــي الصبــاح تبــدأ المصارعة ...ودمــاء األضحية تطــرد الجن
حوراء جعفر

عيد األضحى المبارك هو أحد العيدين لدى المسلمين ،ويوافق يوم  10من ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة ،الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية

أحيا الفنان “عاصي

مناســك الحج ،وينتهي يوم  13ذو الحجة ،وباختالف المســلمين حول العالم يختلف االحتفال وكيفية اســتقبال هذه المناســبة العظيمة ،فلكل دولة وشعب طريقة

الحالني” حفل في

يتميز فيها عن الشعب اآلخر في طريقة استقبال عيد األضحى ،فمثلما الزواج اختلفت في مراسمه الشعوب كذلك اختلفت طرق االحتفاء بالعيد لكل دولة.

لندن للجاليات العربية

فليلــة العيــد فــي ماليزيــا تخصــص

بحضور كبير من

لتســليم جوائــز المســابقة العالميــة

الجنسين ،كما يشارك

للقرآن وهي عادة سنوية ،وفي صباح

أيضا في  17من الشهر
نفسه في مهرجان
قرطاج الدولي.

العيد يتسابق المسلمون إلى المساجد

االثنين
األحد

2019
أغسطس
12 15
2017
أكتوبر
1440
ذوذو
11 15
الحجة1438
الحجة

بالمالبــس التقليديــة والبيضــاء ،وبعد
االنتهــاء مــن الصــاة يــرددون جملــة
“مــاف زاهيــر دان باتيــن” وهــي جملــة
ماليزية تعني اغفر لي أخطائي.
أمــا فــي الصيــن فلديهــم عــادة غريبــة
فــي قوميــة الويغــور في منطقة شــنغ
ينغ شــمال غربي الصين ،حيث يعتلي
أحــد المتمرســين علــى ركــوب الخيــل
جــواده والقــدوم مســرعا اللتقــاط
األضحيــة مــع الحــذر دون أن تســقط
منــه ،ومــن ثــم يجتمــع عليهــا أهــل
القرية مع شــيخ الدين لتالوة األدعية
واآليــات القرآنية لمــا يقارب  5دقائق،
ومــن ثــم يذبــح الشــيخ األضحيــة،
ويــوزع ثلثها على الفقراء ،وثلث على
األقــارب ،والثلث الثالث على أصحاب
األضحية.
ولــدى الجزائرييــن طريقــة احتفــال
غريبــة يقومــون بهــا كل عــام ،وهــي
مصارعــة األكبــاش ،حيــث يجتمع عدد
مــن أهــل الحــي ويشــترك مجموعــة

عيد األضحى في الخليج العربي
يعتبــر عيــد األضحــى مــن أكبــر األعيــاد

عن أجواء الماضي.

لــدى المســلمين ،ويحتفــل العالــم

فعيــد األضحى لــم يعد له الطعم نفســه

اإلســامي بهذه المناسبة في كل أنحاء

الــذي كان فــي الســابق ،حيــث كان يبدأ

األرض.

بمجــرد وصــول الحجــاج مــن بيــت هللا

يســتقبل العالم اإلسالمي عيد األضحى

الحــرام ،فــكان أهــل المنطقــة بكاملهــا

المبــارك ،حيــث يحتفــل أكثــر مــن مليار

يحتفلــون بالعائديــن ،واآلن تغيــر كل

ونصــف مليــار مســلم بالعيــد الكبيــر،

شــيء وأصبــح العيــد يمثــل إجــازة

الــذي يرتبــط أساســا بشــعائر الحــج إلى

للجميــع مــن عنــاء العمــل ،فلــم يعــودوا

المشاعر المقدسة ،وبنحر األضاحي.

يشترون له المالبس أو الحلوى كما في

إال أن مظاهــر االحتفــال باألضحــى فــي

الســابق ،واقتصر على الزيارات العائلية

البحرين والخليج العربي اليوم تختلف

والسفر للخارج.

ممــن لديهــم أكبــاش ،وتبــدأ بصــراع

الســفلي بعد الموت حســب األســاطير

بأنهــا تشــفي مــن األمــراض ،ومــن

تقــوم بزيــارة القبــور وقــراءة آيــات

بيــن األكبــاش إلــى أن تنتهــي بفــوز

الفرعونيــة القديمــة ،باإلضافــة إلــى

مظاهــر الفرح لدى المغربيين مهرجان

وأدعيــة للمتوفــى ،وأيضــا تكثــر صلــة

كبش واحــد ،فيقوم األطفال بممارســة

أعطــاء األضحيــة المــاء وحــرق نــوع

”بوجلــود” ،وهــو مهرجــان يتنكــر فيــه

الرحــم وزيــارة األقــارب فــي صبــاح

الفعــل ذاته مع األضحية التي اشــترتها

معيــن مــن البخــور يدعــى “الجــاوي”،

النــاس بمالبس مكونة من جلد الماعز

العيــد إلى ما بعد الظهر فتكون هنالك

أســرتهم ،إال أن الســلطات الجزائريــة ال

ويقومــون بعمــل حفــرة لوضــع دمــاء

والخرفــان ،ويكــون االحتفــال فــي

وجبة دسمة ينتظرها الكثيرون.

تحبذ هذا ولكن الشعب مازال يقوم به.

األضحية مع رشها بالملح على اعتقاد

الشــوارع حيــث يخــرج إليهــا الشــعب

وفــي البحرين مــن العــادات والتقاليد

أما الشعب الليبي فلديه معتقد غريب

بأنها تطرد الجن.

المغربي للغناء والرقص.

الذي تربى عليها األجيال هي احتفال

عــن األضحية ،فهــم ينتقون األضحية

ويتشــابه الشــعب المغربــي مــع الليبي

أمــا عيــد األضحــى فــي اليمــن فيكون

األطفــال بإلقاء أضحيتهــم في البحر،

بمعايير دقيقــة جدا؛ ألنها كما يقولون

فــي فكــرة أن الــدم يطــرد الجــن مــع

فــي األســواق الشــعبية ،حيــث يتجمع

مــع ترديــد أنشــودة “حيــة بيــه ،راحت

تقــدم للــه عــز وجــل فالبــد أن تكــون

وضــع رشــات مــن الملــح ،أو مــلء

النــاس هنــاك ويرقصــون علــى وقــع

حية ،ويــات حية ،على درب لحنينية،

بأحســن صــورة ،كما ويعتقــد الليبيون

فــم األضحيــة بالملــح وإنــزال رأســها

أغــان شــعبية؛ فرحــا وســرورا بالعيــد،

عشيناك وغديناك وقطيناك ،ال تدعين

أن علــى المســلم امتطــاء األضحيــة

لألســفل والبعــض يقــوم بطمــس يــده

ويكــون الرقــص بالخنجــر المعــروف

علــى حللينــي يــا حيتــي” .و “الحيــة

ليدخــل علــى ظهرهــا الجنــة كمــا فــي

فــي دمــاء األضحيــة أو وضــع الدمــاء

فــي بالد اليمن مع بندقية توضع على

بيــة” عبارة عن حصيــرة مصنوعة من

أســطورة أنوبيس الكلب األسود الذي

علــى الجــدران ،بينمــا نســاء المغــرب

الكتف.

الســعف ويتم تغذيتها بالشعير إلى أن

يمتطيــه الموتــى للنــزول إلــى العالــم

يحتفظن بأمعاء األضحية العتقادهن

وشــعوب البلــدان العربيــة فــي العــادة

تكبر وترمى في البحر.

مثل محمد صالح

مودة واحترام

جديد الجريني

علقت الفنانة السورية أصالة على إطالق ألبومها الجديد “في

نفى الفنان أحمد شــيحة ،والد الفنانة حال شــيحة ،األنباء التي

ســجل الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني أحدث أغنياته ،التي

إلى أنها تشعر كأنها محمد صالح عندما تصيب الهدف

محمد رمضان ســرا ،بعــد عودتها للســاحة الفنية مجددا

وذكــر مصدر مقرب من الجريني ،أنه يقدم أغنية تنتمي إلى

قربك” ،مؤكدة حرصها على أن تنال ثقة محبيها ،وأشــارت
وقالــت أصالة علــى موقــع “تويتــر”“ :حرصــ ًا منّي على

ثقتكم ،وإيمان ًا منّي أيض ًا بثقتكم الكبيرة بموهبتي ،أسعى

للتّجديــد وأُغامر كثيراً ،وأقلق وأخاف وأعيش أيّام ًا ليســت

سهلة ،ألعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأُصبح مثل محمد
صالح بالملعب.

يقدم من خاللها لونًا مختلفً ا.

ترددت في الســاعات الماضيــة عن زواج ابنتــه من الفنان

اللون الشــعبي ويتعــاون خاللها مع فريــق “المدفعجية”،

ومشــاركتها لــه بطولة مسلســل زلزال ،الــذي عرض في

وانتهى من تسجيل األغنية ،ويقوم حاليا فريق “المدفعجية”

رمضان الماضي.

بوضع اللمســات األخيرة على األغنية ،إضافة إلى أنهم انتهوا

من جهته ،أكد رمضان ،في تصريحات له ،أن حال بالنســبة له

أيضــا مــن التوزيــع الموســيقي الكامــل لها.كما انتهــى الفنان

ولزوجته أخت وتربطهما بها عالقة مودة واحترام كما أوضحت

عبدالفتاح أخيرا من تسجيل أغنية منفردة يطرحها في الصيف الحالي.

حال هي األخرى ،أن كل ما يقال في هذا الموضوع غير صحيح إطالقا.

 12اغسطس
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1898
تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الواليات المتحدة.

1928
بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في  3أيام في األسبوع.

بدء عملية إيجل ،وهي
العملية التي دمر
فيها الطيران

1946
المملكة المتحدة تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتقرر سجن الذين يقومون بتسهيلها في قبرص.

األلماني سالح
الجو الملكي
البريطاني

1164
المسلمون يحققون نصرً ا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

ودفاعاته الجوية في
الحرب العالمية الثانية.

1888
بيرتا بنز زوجة المخترع األلماني كارل بنز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة.

الميزان

الحمل

اليوم محور اهتماماتك يتركز على أمورك

يوم رائع للحب والمال وإلبراز أمورك االبداعية.

الخارجية والسفر.

العقرب

الثور

سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك

تجنب المسؤوليات اإلضافية فمن المفيد أن

للهواء الشديد.

تتعاون.

القوس

الجوزاء

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك

فترتك المقبلة تفرح بلقاءات تبحث عن عمليات

بالنفع.

مالية.

السرطان

الجدي
عدم عملك بشكل جيد مؤخرً ا قد يجعله يتراكم

تقرر فجأة الدخول في عدد من المشاريع في

عليك.

وقت واحد.

الدلو

األسد

حيويتك ونشاطك اليوم تجذب الناس حولك.

يجب أن تبادر فور ًا إلى وقف التدهور الذي

يحدث في وضعك.

الحوت

العذراء
ال من
هناك الكثير من األمور التي يمكنك فعلها بد ً
االستسالم.

تهتم باستعادة موقعك وتتحمس لبدء تنفيذ
مشروع طال انتظاره.

tariq_albahhar
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عيــد األضحــى ..فــرصــة لتنميــة أخــالق أطفـالنـا
يفتقــد أطفالنــا بيــن صفحات الزمــن الكثير من العــادات والتقاليد األســرية األكثر ألفة
ِّ
المشــوقة ليجمع األســرة أطفــاالً وكبارًا،
ومحبــة ،فيأتــي عيــد األضحــى بــكل تقاســيمه

آبــاء وأمهــات ،وهو عنصر تربوي مهم يحتاج إليــه أطفالنا ،ليكتمل نموهم االجتماعي،
فيشــعروا بالفــرق فــي األجــواء األســرية أليام األعيــاد ،وما دون ذلك من أيــام ،فيكون
لألســرة مــذاق آخــر يتمثــل فــي نكهــة الفــرح ،والبســمات المرتســمة علــى الوجــوه،
والضحــكات التــي تعلو أصداءها ،فتمأل أرجــاء البيوت التي امتألت باألحبة واألقارب
واألصدقاء.
وألن جوانب الشخصية متعددة لدى
الــطــفــل ،فــكــريــة ،اجــتــمــاعــيــة ،ثقافية،
ونفسية ،وتنميتها جميعً ا بال نقصان
عملية تربوية معقدة ال يتسع الوقت
لتنميتها مجتمعة في األيــام العادية،
وبما أن عيد األضحى هو موسم الحج

كــذلــك روح اإلســــام الحقيقية التي

واأليام المباركة التي ال يرد فيها الدعاء،
فجميل أن ِّ
نعلم أبناءنا القيمة المعنوية
» »تبحث النجمة فهرية أفجين عن مدرسة ألمانية البنها رغم صغره
سنه ،إذ إنه ما زال يبلغ من العمر  4اشهر فقط.
وفي التفاصيل ،فإن أفجين قدّمت طلبا إلحدى روضات األطفال
في الجامعة التركية األلمانية وهي اآلن تنتظر ردّا منهم .وعن رأي
زوجها النجم بوراك أوزجيفيت في األمر ،قال إنه من البديهي أن يهتما
بطفلهما ويفكرا في مستقبله على الرغم من صغر سنه.

النبهان يدخل
السينما
كشف الفنان جاسم
الـــــنـــــبـــــهـــــان ع ــن
انـ ــشـ ــغـ ــالـ ــه فــي
الــفــتــرة الــحــالــيــة
بالبحث عن منتج
ي ــت ــع ــاون م ــع ــه فــي
باكورة إنتاجه الروائي،
والـــذي اخــتــار أن يــكــون في
مجال السينما ،من خالل كتابة أول نص
من تأليفه وهو فيلم سينمائي.
وأضاف النبهان ،أنه خاض تجربة الكتابة
مــن قــبــل ،ولــكــن بشكل غير متكامل ،إذ
ش ــارك فــي كــتــابــة الــعــديــد مــن النصوص
المسرحية الــتــي ش ــارك بــهــا ،إلــى جانب
تــدخــلــه فــي الــنــص ال ــدرام ــي ،ومــحــاولــة
اإلضـ ــفـ ــاء عــلــيــه م ــن خــبــرتــه وأفـ ــكـ ــاره،
بالتعاون مع فريق العمل
وأوضـ ــح أن ــه ح ــاول مــؤخــرا كــتــابــة نص
مــتــكــامــل لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي ك ــن ــوع من
دعــم السينما الكويتية ،التي تفتقر إلى
الــنــصــوص ،مقارنة بــاألعــمــال المسرحية
والتلفزيونية ،مؤكدا أن مؤلفه الجديد
يخاطب ضمير الفنان الكويتي ،من خالل
قصة مميزة وجديدة

تظهر في تعاملهم مع ذويهم وجيرانهم
وأقربائهم ،وبذلك ينمو لديهم الجانب

للعشر األوائل من ذي الحجة ،والقيمة

األخالقي والثقافي ،الــذي في الغالب

األخالقية لعيد األضحى المبارك ،عيد

ال ي ــج ــدون وقــ ًت ــا لتعلمه بــالــمــمــارســة

العطاء والمساندة ،عيد تجمع العائلة

اليومية الــعــاديــة ،فقط يتعلمونه من

والمسلمين من شتى بقاع األرض على
قلب واحــد ،وعبادة واحــدة تنمي في
الروح والنفس المحبة والوالء.
ل ــذل ــك تــظــهــر فـــي أيـــــام الــعــيــد أجــمــل

“دخان الورد” مجانا في العيد

القيم وأطهر الصفات التي يتعلم منها
األطفال مساعدة اآلخرين ،واإلحساس

خالل الكلمات والكتب ،وهو ما ال يكفي

بالفقراء ،والتخلي عن الكذب ،والبعد

لترسيخ هذه القيم اإلنسانية الجميلة

عــن الغضب ،وصــلــة الــرحــم ،والتوجه
للمساجد لصالة العيد ،ويتعلمون منها

بداخلهم.

“ لونا بابا” بنادي البحرين للسينما

محرر مسافات
رغبــة في رســم البســمة علــى شــفاه الجمهور ،يعرض مســرح الريــف أول وثاني
وثالــث أيــام عيــد األضحــى المســرحية الكوميديــة االجتماعيــة “دخــان الــورد”
مجانا.
المسرحية مــن تأليف وإخـــراج الفنان

حصل الفنان علي مرهون على جائزة

محمد الحجيري وتمثيل حسين سلمان

أفضل ممثل دور أول.

ومحمد العالي ومنذر حسين والمكياج

ويتميز الحجيري كمخرج بخيال واسع

واإلضاءة منى الدوسري.

ونظرة غير مألوفة في طريقة اإلخراج

يذكر أن المخرج محمد الحجيري قدم

والتعامل مع النصوص المسرحية ،إذ

مسرحية “خربشة” في مهرجان الريف

يعتمد على عنصر اإلبــهــار والمفاجأة

المسرحي التاسع وحصلت المسرحية

وإدخال المتفرج في كومة من األسئلة

على جائزة أفضل عــرض متكامل كما

واالنتظار.

يــعــرض ن ــادي البحرين للسينما وضمن

شيء دفعة واحدة رأسا على عقب.

وحــيــدة إلــى بــلــدة مــجــاورة تــعــرض فيها

برنامجه األسبوعي األربعاء المقبل فيلم

تــتــمــحــور قــصــة الــفــيــلــم الــفــتــاة الــشــابــة

فرقة تمثيل جوالة مسرحية لشكسبير

“لونا بابا” وهــو مشترك روســي ،ألماني،

ملكات اليتيمة األم ،ذات السبعة عشر

لكنها تصل متأخرة فــا تجد أمامها إال

سويسري ،فرنسي ،ويشارك فيه ممثلون

ربــيــعــا ،والــتــي تعيش فــي قــريــة صغيرة

مكان الــعــرض المقام فــي الــهــواء الطلق

مــن جــنــســيــات مختلفة ،بــيــد أن ــه يعتبر

مــع والــدهــا الطيب ولــكــن الــحــاد الــمــزاج

خاليا وسط عتمة الليل ،أثناء عودتها ليال

فيلما طاجيكيا نسبة إلى مخرجه ،كما أن

وشقيقها المتخلف عقليا نتيجة إصابته

تسمع صوتا يالحقها ويــدغــدغ أحالمها

أحداثه تجري في طاجكستان المعاصرة

في الحرب.

فيما هــي تسير بين األشــجــار ،فتصدقه

وت ــع ــك ــس ب ــط ــري ــق ــة غ ــرائ ــب ــي ــة فــوضــى

تعشق ملكات المسرح وتحلم بأن تصبح

وهو يحدثها عن المسرح وعن صداقته

التحوالت التي أصابت البالد فقلبت كل

ممثلة ،ولــهــذا تــذهــب ملكات ذات ليلة

مع النجم األميركي توم كروز.

هيفاء عادل و “موجب” في عيد األضحى “أصدقاء الغيوم” بالشرقية في العيد
عـــــودة إلــــى الـــمـــســـرح بــعــد غـــيـــاب  20عــامــا

مســـرحية أطفـــال مليئـــة بالتشـــويق واالســـتعراض

بينما تترقب الفنانة القديرة هيفاء عــادل عــرض مسلسل

قالت الفنانة هيا عبدالســام إن مســرحية “أصدقاء الغيوم” ســتعرض في الســعودية خالل عيد األضحى .وأضافت :نضرب

الحماسة والطاقة ،مشيدة بتجربتها في مسرحية “موجب”

الكويت في عطلة عيد الفطر.

“أمي دالل والعيال” في سبتمبر ،قالت إنها تستمد من الشباب

موعدا مع جمهور المنطقة الشرقية ،اعتبارا من أول أيام عيد األضحى ،لنقدم مسرحية “أصدقاء الغيوم” ،التي عُ رضت في

التي تعرض حاليا في عيد األضحى.

وأوضـ ــحـ ــت أن الــعــمــل ي ــت ــن ــاول قصة

وعن دورها في العمل ،قالت :أنا أجسد دور األم دالل ،وكل
فريق العمل هــم أبنائي فــي الحقيقة ،وليس على مستوى
الــدرامــا فــقــط ،وأن ــا أحــب العمل مــع الــشــبــاب ،أستمد منهم

مؤسسة نبراس الخليج لإلنتاج الفني

عمر السبعين.

والمسرحي ،وحملت قصصا محببة للطفل

وأضافت :على الرغم من أني جسدت في شبابي أدوار المرأة

هيا

الم
س

عب

دال

عبر طابع مــن الــحــوار واالســتــعــراض والتشويق،

العجوز ،لكن األمــر اآلن مختلف ،فأنا أتــقــدم بالعمر وأقــدم

تأليف مريم نصير ،إخــراج لولوة عبدالسالم وعيسى

أدوارا أصغر مني مع فــارق الخبرة والنضج الفني ،ولذلك
فالمسلسل يعتبر تحديا جديدا بالنسبة لي.

اآلن ،فأنا أعشق جمهوري وأشتاق إليه ،وخاصة بعد عودتي

الــخــمــســيــنــيــات بــفــرنــســا ،وأنـ ــه عمل

السنة ،وإن شاء هللا سيرى النور قريبا.

وبــيــنــت أن الــمــســرحــيــة م ــن إنــتــاج

جسدت فيه العديد من المراحل العمرية من الشباب حتى

اشتقت جدا الستئناف العروض التي بلغت  102عرض حتى

م ــج ــم ــوع ــة م ـ ــن ال ــم ــك ــاف ــح ــي ــن فــي

قالت :هو مشروع اشتغلنا عليه في بداية

عائلي لطيف وخفيف.

الطاقة والحماسة ،كما أنني أتحدى نفسي في هذا الدور الذي

من جهة أخــرى ،قالت هيفاء عن عــودة مسرحية “موجب”:

صوَّ رته قبل رمضان وحــول هــذه التجربة،

إلى خشبة المسرح بعد غياب  20عاما ،فقد كانت عودة قوية
وعمال ناجحا حقق أكبر عــدد عــروض مسرحية حتى اآلن،
وأتوقع استمرار عرضه حتى نهاية العام.

م

رش
ى

طف

ص

يد

هذا العمل يُ عد أول تجربة كوميدية

ل ــي ،وه ــو مختلف تــمــامــا عــمــا سبق

أن قــدمــتــه ،وهــو مــن تأليف مــريــم نصير،

وإخ ــراج مصطفى رشــيــد ،ويــشــارك فــي بطولته

مجموعة مميزة من الفنانين ،منهم فؤاد علي ،ميثم
بدر ،فيصل بوغازي ،ونوف السلطان.

الحمر ،مدير إدارة اإلنتاج أحمد البريكي ،ويشارك في بطولتها إلى

وذكرت أنها تقدم من خالل العمل شخصية منيرة ،وهي سيدة قوية

جانبها فؤاد علي ،محمد الوادي ،ليلى عبدهللا ،محمد العلوي ،شيخة

جدا ،لديها شخصية مسيطرة ،وعلى رغم ذلك هي طيبة ومحبوبة،

العسالوي ،نوف السلطان ،وزينب كرم.

متابعة“ :سوف نرى تغير منيرة بالحلقات ،بعدما تتعرف على سعود،

وعلى صعيد الدراما ،تنتظر هيا عرض مسلسل “رقم الحظ  ،”7الذي

وستتغير حياتها رأسا على عقب”.
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جريمة تهز دمشق ليلة العيد
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العصر:

03:13

كاملــة مكونــة مــن  5أشــخاص،

المغرب:

06:18

فــي الســاعات األخيــرة لليــل

العشاء:

أفــادت أنبــاء مــن العاصمــة
الســورية دمشــق ،بمقتــل أســرة

السبت (األحد).

07:48

وبحســب صفحــات ناشــطين،
فــإن الجريمــة التــي لــم تتضــح

السنة الحادية عشرة  -العدد 3952

مالبســاتها ،قــد وقعــت قرابــة
الســاعة الحاديــة عشــرة ليــاً،

االثنين

بتوقيــت دمشــق .ونقــل مصــدر
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التضامــن ،جنوبــي دمشــق ،وأن كل واحد من المقتولين قد لقــي مصرعه برصاصة .وفيما
لــم يتــم تحديــد أســماء أفراد تلك العائلة ،نشــرت بعــض الصفحات المعنية بحــي التضامن
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الــذي يضــم عــددا كبيرا من الالجئين الفلســطينيين إضافة إلى ســوريين ،صورة قالت إنها
ّ
وهزت الجريمة أبناء الحي ،وخيمت عالمات
لألطفال الثالثة الذين قتلوا بعيارات نارية.
الذهول من هول الجريمة التي وقعت قبل دقائق من دخول يوم عيد األضحى األول.

جيجي حديد تتعرض للسرقة
خالل عطلتها
كشــفت جيجــي حديــد خــال منشــور لهــا عبــر موقــع “انســتغرام” ،أنهــا تعرضــت
للسرقة أثناء إجازتها في جزيرة ميكونوس اليونانية.
وعلقــت حديــد ،ال تــدع صــور “االنســتغرام” تغريــك ،فليــس الوضع كمــا يبدو في
الظاهــر ،أنــا تعرضــت للســرقة ،ولــن أعود إلــى هنا أبــدا وال أنصح بالســفر إلى هنا
أيضــا .وأضافــت حديــد ذات األصــول الفلســطينية ،اصرف مالك فــي مكان آخر.
ويبدو أن العارضة لم تستمتع بوقتها.
ووفقــا لمصــدر نقلتــه صحيفــة “تــي إم زي” ،تعرضــت جيجــي حديــد وشــقيقتها
للســرقة ،حيــث عادتــا إلــى المنــزل في إحــدى الليالي األســبوع الماضــي ووجدتا
أشــياءهما مبعثــرة فــي كل مــكان ،وقــد ســرقت مجوهــرات وثيــاب وحقائــب يد
ونظــارات شمســية .وقــال والــد جيجــي حديــد ،محمد حديــد إن ابنته فــي حالة

نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في بداية حياته العملية
في السلك العسكري برتبة مالزم ،يرافق سموه النقيب الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة،
والمالزم الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ،والمالزم الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة،
والمالزم عيسى الدوسري ،وقائد الفرقة الموسيقية النقيب محمد عياش.

صدمة بسبب ما حدث ،بحسب المصدر .وفي وقت سابق ،أعلنت كل من جيجي
وشقيقتها بيال حديد عارضتي األزياء األميركيتين من أصول فلسطينية ،نعيهما
لضحايا مسجدي نيوزيلندا وتضامنهم مع ذوي الضحايا.

دراسة تكشف سر النوم واالستيقاظ المبكر
خلصت دراسة حديثة إلى أن ما يسمى
“النــوم المتقــدم” الــذي يصيــب البعــض،

عائلة أميركية تربح  4ماليين دوالر كل ساعة
وصفــت وكالــة “بلومبــرغ” االقتصاديــة األميركيــة ،أســرة “والتــون” األميركيــة،
صاحبة سلسلة متاجر “ولمارت” ،بأنها أغنى أسرة في العالم.
ووفقــا للوكالــة ،تحقــق األســرة أرباحــا

ويدفعهــم للنوم باكرا واالســتيقاظ قبل

تصل إلى  70ألف دوالر في الدقيقة ،أي

ســاعات الفجــر ،هــو حالــة غيــر نــادرة،

 4ماليين دوالر كل ساعة.

» »وأشارت الوكالة إلى أن عائالت

أميركية أخرى حققت إضافات
كبيرة إلى ثرواتها ،مثل أسرة

وذلك على عكس ما يعتقد.

وأوضحــت الوكالــة أن ثــروة األســرة

وتبيــن مــن خــال الدراســة التــي

زادت من  39مليار دوالر إلى  191مليار

“مارس”صاحبة شركات صناعة

أجريــت فــي جامعــة كاليفورنيــا (ســان

دوالر ،منــذ أن تصــدرت التصنيفــات

حيث أضافت  37مليار دوالر إلى

كأغنى أسرة في العالم العام .2018

فرانسيســكو) األميركيــة أن هذه الحالة

الحلوى التي تحمل االسم نفسه،
ثروتها لتصل إلى  127مليار دوالر.

ســببها طفــرة جينيــة ،غالبــا مــا تصيــب
عدة أفراد من العائلة نفسها.
هــذا وربمــا يجد معظــم النــاس صعوبة
في الخلود للنوم باكرا جدا واالستيقاظ
قبــل بزوغ الفجــر ،إال أن األمــر طبيعي،
بــل ضــروري ،بالنســبة إلــى البعض ممن
يعانون ما يسمى بالنوم المتقدم.
وبحســب الدراســة أجريــت علــى مــدار
 9ســنوات ،وشــارك فيهــا نحــو 2400

الحالة سببها طفرة جينية

ليبدأ نهاره قرابة الساعة الرابعة فجرا.

دعــوات والمشــاركة فــي مناســبات

مظلة تقتل فتى “بطريقة بشعة” على الشاطئ

ويرجــع العلمــاء ذلــك إلــى إفــراز مبكــر

مســائية .وتبيــن مــن خــال الدراســة

المســؤول

أن معظــم المصابيــن بمــا يســمى النــوم

تحولت نزهة عائلة أميركية على أحد شواطئ والية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة

عــن تنظيــم اإليقــاع الحيــوي لــدى

المتقــدم لديهــم أقــارب مــن الدرجــة

اإلنســان ،وبالتالــي تنظيــم دورة النــوم

األولى ،يعانون الحالة نفسها.

واالستيقاظ.

» »وفي حين يستفيد معظم الناس

لهورمــون

الميتالونيــن

ويجــد من يعانــون هذه الحالــة صعوبة

بقدر ما يعتقد .فواحد من  300شخص

كبيــرة فــي الســهر ،ممــا قــد يؤثــر علــى

من أيام العطل واإلجازة للنوم

فــي العالــم يجد نفســه مضطــرا للخلود

حياتهم االجتماعية ،بحســب الدراســة،

لساعات إضافية ،يكتفي أصحاب

إلــى النــوم نحــو الســاعة الثامنة مســاء

إذ إن هــؤالء غيــر قادريــن علــى تلبيــة

حالة النوم المتقدم ببضع دقائق
إضافية من النوم.

شــخص ،فإن هــذه الحالة ليســت نادرة

فيضانات الهند..

 93قتيال وأكثر من

 400ألف نازح

لقــي مــا ال يقــل عــن  93شــخصا حتفهــم
ونــزح أكثر مــن  400ألف جــراء فيضانات
وانهيــارات طينيــة نجمــت عــن أيــام مــن
األمطار الغزيرة جنوب الهند.
وكانــت واليــة كيــراال هــي األكثــر تضــررا،
حيــث ارتفعــت حصيلــة القتلــى إلــى
 57بحلــول مســاء الســبت ،وفــق رئيــس
الــوزراء ،بينــاراي فيجايــان .ويزيــد هــذا

“ليكيما” يقتل العشرات ..ويجلي مليون صيني
أفادت السلطات المحلية بأن حصيلة اإلعصار ليكيما في شرق الصين ارتفعت إلى 32
قتيال ،فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجالء اكثر من مليون شخص.
وضربــت موجــات بلــغ ارتفاعهــا أمتــارا

الحادث نفسه.

عــدة الســاحل حيــن بلــغ اإلعصــار اليابســة

وال يــزال  16شــخصا في عــداد المفقودين

ليــل الجمعة الســبت في مقاطعــة زيجيانغ

حتــى صبــاح األحــد ،وفــق مــا أوردت

جنوب شنغهاي.

السلطات في مقاطعة زيجيانغ.

وذكــرت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــد أن

وبثــت وســائل إعــام صينيــة مشــاهد

انــزالق التربــة تســبب بمصــرع  18شــخصا

لمسعفين ينقلون أشخاصا بواسطة زوارق

فــي مدينــة وينــزو  .ولــم يعــرف مــا إذا

هوائيــة برتقاليــة فيمــا كان الطقــس يميــل

كان القتلــى الـــ  14اإلضافيــون قضــوا فــي

إلى التحسن.

أصيــب فيهــا اثنــان من أفراد العائلة ،لكن األمــر األكثر إيالما كان من نصيب فتى عمره
 13عاما.
وقال شــهود عيان إن المظلة التي كانت
تحمي العائلة من الشــمس طارت بسبب
الهــواء ،وضربــت امرأتين ،فيمــا اخترق
رأس عصاهــا المدبب جســم الفتى الذي
تعــرض إلصابــة بالغــة .وأضــاف أحــد
الشهود “لقد كانت الدماء في كل مكان”.

الجدة الغاضبة

تقتل أفعى عمالقة
بواســطة مطرقــة فقــط ،تمكنــت عجــوز
تســعينية من قتل أفعى عمالقة طولها أكثر
مــن مترين؛ ألنها كانت تلتهــم أفراخ الطيور
المعششة في حديقتها الخلفية.
وقالــت الجــدة غارليــن آيســمان ،البالغــة من
العمــر  89عامــا ،إنهــا الحظت اختفــاء طيور
عــن األشــجار فــي حديقــة منزلهــا الخلفيــة،
وأن الطيور لم تعد تأتي إلى منزلها.
» »وأضافت أنها بدأت تراقب الحديقة

منذ  3أسابيع ،وأنها أصيبت بالصدمة
عندما شاهدت أفعى كبيرة تخرج من

صندوق الطيور على إحدى األشجار.

وقالت آسمان ،وهي جدة لديها  6أحفاد

و 6من أحفاد األحفاد ،إن جميع الطيور

اختفت بعد ذلك ،ولذلك أمسكت بعصا

ومطرقة ،وكانت مصممة على منع
األفعى من أكل الطيور والحيوانات

الموجودة على ممتلكاتها .وبعد أن
رصدت الجدة األفعى الحقتها إلى

أن حاصرتها ،وعندئذ انقضت عليها
بالمطرقة وقضت عليها.

إصابة  15العب

كرة قدم بسبب

“صاعقة برق”

أســفرت صاعقــة بــرق جنوبــي ألمانيــا
عــن إصابــة  15مــن العبي كــرة القدم،
بينمــا طلبــت الســلطات مــن اآلالف
مغــادرة حفــل موســيقي مبكــرا،
وانهــارت خيمــة ســيرك مــع وصــول
العواصف إلى شمال أوروبا.
وذكــرت وكالــة األنبــاء األلمانيــة (د ب
أ) ،أن صاعقــة البــرق ضربــت ملعــب

الرقــم عــن  42حالــة وفاة تم اإلبــاغ عنها

روزنفيلد-هايليغنيمــرن ،حيــث كان

في  8أغســطس .وغادر أكثر من  165ألف

الالعبون في حصة تدريبية.

شخص منازلهم لمخيمات إغاثة.

وأفــادت الوكالة بــأن الالعبين أصيبوا

» »كما لقي  31شخص ًا آخرين حتفهم

بجــروح طفيفــة ،وتــم نقلهــم إلــى

في حوادث متعلقة باألمطار في

المستشفى كإجراء وقائي.

قُ تل خمسة أشخاص على األقل

» »وفي بافاريا ،طلبت الشرطة من

والية كارناتاكا المجاورة ،بينما

اآلالف من عشاق الموسيقى

في والية تاميل نادو ،وفق تقرير

مغادرة حفل موسيقي في الهواء

إخباري .وعانت والية كيراال من

فيضانات كارثية قبل عام عندما

الطلق في روتنبرغ مبكرا ،بسبب

مقتل  223شخصا ونزوح مئات

إلى انهيار خيمة سيرك في

الطقس ،بينما أدت الرياح العاتية

تسببت األمطار الغزيرة في
اآلالف من منازلهم.

» »ونقل الفتى الذي أصيب بجروح
خطيرة إلى المستشفى ،حيث أعلن
هناك عن وفاته .وذكرت الشرطة
األميركية أن الحادث وقع بعد
ظهيرة يوم الجمعة ،حيث تلقت
بالغا بالواقعة التي حدثت على
شاطئ “غود هاربور بيتش”.

بخطة مبتكرة..

وتم إجالء مليون شخص على األقل مع اقتراب االعصار ،نقل أكثر من  110آالف منهم إلى مالجئ.

نيكارسولم.

من “معرض الزفاف الشرقي العشرين ومعرض اليف ستايل الشرقي” ،في
ديربان بجنوب إفريقيا( .أف ب)

