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منى ـ وكاالت

قــال ولــي عهــد أبوظبــي، الشــيخ محمــد بــن 
زايــد، إن تحالــف دعم الشــرعية وقف بحزم 
وأضــاف  اليمــن.  اختطــاف  محاولــة  ضــد 
الشــيخ محمد بن زايد، في زيارة للســعودية 
التقــى خاللها خــادم الحرمين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز وولي عهده األميــر محمد بن 
ســلمان، أن اإلمارات والســعودية في خندق 
واحــد فــي مواجهــة القــوى التــي تهــدد أمن 

المنطقة.

المملكــة  زايــد أن  بــن  الشــيخ محمــد  وأكــد 
العربيــة الســعودية هــي الركيــزة األساســية 
ألمــن المنطقــة واســتقرارها وصمــام أمانهــا 
التــي  والتهديــدات  المخاطــر  فــي مواجهــة 
ثقــل  المملكــة مــن  لمــا تمثلــه  لهــا،  تتعــرض 
وتأثيــر كبيريــن علــى الســاحتين اإلقليميــة 
والدوليــة، ومــا تتســم بها سياســتها في ظل 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  قيــادة 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، مــن حكمة 

واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.
الســتعادة  العربــي  التحالــف  إن  وقــال: 

الشــرعية في اليمــن بقيادة المملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة قــام منــذ تشــكيله فــي 
عــام 2015، بدور تاريخي ووقف بحزم ضد 
محاولــة اختطــاف اليمــن، وعمــل وال يــزال 

مــن أجل يمٍن ينعم شــعبه بالتنمية والتقدم، 
وســيظل التحالف العربي إلى جانب الشعب 
اليمني الشــقيق وكل ما يحقق مصالحه في 

حاضره ومستقبله.
وأكــد الشــيخ محمــد بــن زايــد التوافــق بيــن 
لألطــراف  الفوريــة  المطالبــة  علــى  البلديــن 
الحــوار  لغــة  بتغليــب  المتنازعــة  اليمنيــة 
والعقــل ومصلحــة اليمــن، معربا عــن تقديره 
الكبيــر للحكمة التــي أبدتها المملكــة العربية 
الســعودية فــي دعــوة األطــراف اليمنية في 

عدن إلى الحوار في المملكة.
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احتضنت العاصمة النرويجية أوسلو احتفالية منحت خاللها )منظمة 14 أغسطس( النرويجية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، جائــزة )ضيف الشــرف النرويجية لعــام 2019(؛ تقديرا لجهود ســموه في تعزيز الســالم واألمن 

والتسامح والوئام اإلقليمي والعالمي.

لرئيــس  بكلمــة  بــدأ  قــد  االحتفــال  وكان 
مؤسســة الحــوار مــن أجــل الســالم رئيس 
عامــر  النرويجيــة  أغســطس   14 منظمــة 
وإنجــازات  بجهــود  فيهــا  أشــاد  شــيخ، 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تعزيز 
خطــوات المجتمــع الدولــي من أجــل عالم 
مســتقر وآمــن يســوده الســالم والتعايــش 

بين جميع الدول والشعوب.
وقــال “إن اســهامات ســموه ورؤيتــه فــي 
الســالم  تحقيــق  بيــن  العالقــة  تكامليــة 
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تخطت 
حــدود مملكــة البحريــن لتصبــح نموذًجــا 

عالميا جدير باالحترام والتقدير”.
بعدهــا، ألقى رئيــس وزراء مملكة النرويج 

السابق رئيس مركز أوسلو للسالم وحقوق 
اإلنســان شــيل ماغني بوندفيك، كلمة أكد 
فيهــا “أن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء يبــذل قصــارى جهــده علــى مــدى 
عقــود؛ بهــدف رفــع مســتوى المعيشــة في 
مملكــة البحريــن عبر التركيز علــى التنمية 
تنميــة  وتحقيــق  والتحديــث  المســتدامة 

اقتصادية مستدامة شاملة للجميع”.
ثــم تــم عــرض فيلــم يتضمــن رســالة مــن 

الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
عّبــر ســموه  االحتفاليــة،  فــي  للمشــاركين 
مــن خاللهــا عــن شــكره وتقديــره للحضور 
علــى مبادرتهــم، وتطرق ســموه إلــى رؤية 
الدولــي  العمــل  ألهميــة  البحريــن  مملكــة 
المشــترك مــن أجــل نشــر الســالم العالمــي، 
ومســاعدة الدول والشــعوب فــي جهودها 
علــى صعيــد تحقيــق التنميــة، الســيما في 
الــدول األقــل نمــوا، كمــا اســتعرض الفيلــم 

تاريــخ مملكة البحريــن ودورها الحضاري 
وما تشهده من نهضة وتقدم، في مختلف 
المجــاالت التنموية وجهودهــا الفاعلة في 
دعــم الســالم العالمي.بعدهــا ألقى المطوع 
كلمة نقل خاللها شكر وتقدير سمو رئيس 
الوزراء، على اختيار ســموه كضيف شرف 
لهــذه االحتفاليــة، التــي تحمــل الكثيــر من 
التعايــش  قيــم  لتعزيــز  النبيلــة  األهــداف 
المشــترك واالمن واالســتقرار بين شــعوب 
العالــم ودولــه. وأكــد “أن مملكــة البحريــن 
البــالد صاحــب الجاللــة  فــي عهــد عاهــل 
الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة تحرص 
علــى المشــاركة في الجهــود العالمية وفي 
كل المحافل الدولية من أجل االسهام في 
تعزيز هــذه القيم، إليمانها بأن المجتمعات 
اليوم أحوج ما تكون إلى األمن واالستقرار 
ونــزع فتيل التوتــرات والنزاعات؛ لتحقيق 
المســتدامة  التنميــة  فــي  الشــعوب  هــدف 

والعيش الكريم”.

جهود سمو رئيس الوزراء التنموية نموذج عالمي
منظمة نرويجية تمنح ســموه جائزة “ضيف الشــرف لعــام 2019” تقديرا لجهوده بتعزيز الســام

أوسلو - بنا 

سمو رئيس الوزراء

فرحة العيد

رئيس “مركز أوسلو”: سمو األمير خليفة 
ركز على االرتقاء بمعيشة المواطن

على األطراف 
اليمنية تغليب 

لغة الحوار
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تلقــى عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أمس 
اتصــاال هاتفيــا مــن أخيــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ملــك 

المملكة المغربية الشقيقة.

وتبادل جاللة الملك مع أخيه جاللة 
العاهل المغربي التهاني بحلول عيد 
المولى  داعيين  المبارك،  األضحى 
المناسبة  هــذه  يعيد  أن  وجــل  عــز 
والشعبين  البلدين  على  الكريمة 
وعلى  والتقدم  بالرفعة  الشقيقين 
بالعزة  واإلســالمــيــة  العربية  األمــة 

والمنعة والسؤدد.
كما جرى خالل االتصال استعراض 
التي  الوثيقة  األخــويــة  الــعــالقــات 
تــجــمــع الــمــمــلــكــتــيــن الــشــقــيــقــتــيــن، 
بالمستوى  الــعــاهــل   جاللة  مشيدا 
الــمــتــقــدم الـــذي وصــلــت إلــيــه هــذه 
الـــعـــالقـــات الــمــتــمــيــزة فــــي شــتــى 
المجاالت لكل ما فيه خير ومصلحة 
البلدين والشعبين الشقيقين، معربا 
العاهل  لجاللة  وتقديره  عن شكره 
الــمــغــربــي عــلــى مــشــاعــره األخــويــة 
في  جهوده  وعلى  النبيلة،  الطيبة 

تعزيز وتطوير العالقات البحرينية 
المغربية. 

من جانبه ثّمن جاللة الملك محمد 
السادس الدور الكبير لجاللة الملك 
لالرتقاء  دائما  واهتمامه  وحرصه 
ــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن  ــبـ بـــعـــالقـــات الـ
متمنيا  الــمــســتــويــات،  أفــضــل  إلـــى 
النماء  مــن  المزيد  الــعــالقــات  لــهــذه 

والتطور.

بعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية 
تهنئة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج، هذا نصها:

حضرة خادم الحرمين الشريفين األخ العزيز 
آل سعود حفظه  بن عبدالعزيز  الملك سلمان 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل  ورعــاه  هللا 

الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد، 
فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا ان نكتب 
إلى مقام أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
سعود حفظه هللا ورعــاه معبرين عن خالص 
األضحى  عيد  بمناسبة  وتبريكاتنا  تهانينا 
المبارك وتواصل نجاح موسم الحج مؤكدين 
ألخينا العزيز بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تولون 
حفظكم هللا وحكومتكم بذله عامًا بعد عام، 
من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف 
الرحمن حجاج بيت هللا الحرام تسهيالً عليهم 
في أداء مناسك وشعائر الحج وتوفير أقصى 
درجات الراحة والحماية واألمن واألمان لهم، 

ــي المقدسة  مــنــذ بـــدء وصــولــهــم إلـــى األراضــ
بكل  فريضتهم  اتموا  وقــد  مغادرتهم  وحتى 

الراحة واالطمئنان.
يعيد  أن  وجــل  عز  المولى  إلــى  لنضرع  وأننا 
وأمثالها  الــكــريــمــة  الــمــبــاركــة  المناسبة  هـــذه 
ــادم الحرمين  عــلــى أخــيــنــا الــعــزيــز حــضــرة خـ
وعلى  الشقيق  السعودي  والشعب  الشريفين 
امتنا العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن 
واالعتزاز  الفخر  بالغ  عن  معبرين  والبركات، 
من  الشقيقين  وشعبينا  بلدينا  بين  يربط  بما 
أواصر القربي والمودة العميقة، وتشهد عليها 
للبحرين  الداعمة  والعظيمة  النبيلة  مواقفكم 
ــظــروف، مشيدين  وال الــمــواقــف  مختلف  فــي 
بالدور المحوري الذي يضطلع به بلدنا المملكة 
العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة المظفرة 
والعربية  الخليجية  القضايا  كافة  خدمة  في 
تتمتع  ما  يعكس  وبما  والدولية،  واإلسالمية 

به السعودية من مكانة مرموقة.

سائلين هللا عز وجل أن يحفظكم على الدوام 
سالمين،، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ببرقيتي 

الملكي  السمو  صاحب  الــى  مماثلتين  تهنئة 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر 
رئيس  نــائــب  الــعــهــد  ولـــي  ســعــود حفظه هللا 
المملكة  فــي  ــدفــاع  ال ــر  وزيـ الــــوزراء  مجلس 
صاحب  والـــى  الشقيقة  الــســعــوديــة  العربية 
عبدالعزيز  بــن  الفيصل  خالد  الملكي  السمو 
آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين 
لجنة  رئيس   - المكرمة  مكة  منطقة  أمير   -
الحج المركزية في المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.

13 أغسطس 2019 الثالثاء
12 ذو الحجة 1440

جهود مخلصة وراء تسهيل أداء المناسك على ضيوف الرحمن

جاللة الملك يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج، هذا نصها:

أخانا العزيز خادم الحرمين الشريفين 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
حفظه هللا ورعاه ملك المملكة العربية 

السعودية الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بــاســمــنــا ونــيــابــة عــن شــعــب وحــكــومــة 
مملكة البحرين يطيب لنا أن نتقدم لكم 
بخالص  الشريفين  الحرمين  خــادم  يا 
ــة بــأطــيــب تــحــيــاتــنــا،  الــتــهــانــي مــقــرون

تحقق  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  بمناسبة 
لموسم حج هذا العام بفضل هللا تعالى 
وتوفيقه ثم بفضل جهودكم المخلصة 
التي تقومون بها وحكومتكم الرشيدة، 
والجهات،  القطاعات  بكافة  والمتمثلة 
على  المناسك  أداء  وســهــل  يسر  مما 
تعالى  داعــيــن هللا  الــرحــمــن،  ضــيــوف 
على  المباركة  المناسبة  هــذه  يعيد  أن 
وشعبها  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
واالزدهــار  التقدم  من  بالمزيد  الشقيق 
وعلى  الحكيمة  قيادتكم  ظــل  تحت 

األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة بــوافــر 
ــــركــــات ودمـــتـــم  ــب ــ الـــخـــيـــر والـــيـــمـــن وال

محروسين بعناية هللا وحفظه.

أخوكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
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local
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جاللة الملك يتلقى اتصاال 
هاتفيــا مــن العاهل المغربــي

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
ــام قــــــــوات االحــــتــــالل  ــحــ ــ ــت ــ بــــشــــدة اق
اإلسرائيلي للمسجد األقصى واالعتداء 
ــيــن، فـــي انـــتـــهـــاك جــديــد  ــمــصــل عــلــى ال
ــقـــوق أبــــنــــاء الــشــعــب  ــوض لـــحـ ــ ــرفـ ــ ومـ
ــارخ  ــٍد صـ ــحـ الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق وتـ

للقوانين واألعراف الدولية.
بيان  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة  وشــــددت 
المجتمع  قـــيـــام  ضـــــرورة  عــلــى  ــــس،  أمـ
الحماية  الدولي بمسؤولياته في توفير 
والتصدي  الفلسطيني  للشعب  الالزمة 
ــعــدوانــيــة اإلســرائــيــلــيــة  لــلــمــمــارســات ال
الرامية  الجهود  تقوض  التي  المتكررة 

إلحالل السالم المنشود.

المنامة- وزارة الخارجية

البحرين تدين اقتحام 
قوات االحتالل اإلسرائيلي 

للمسجد األقصى
02

جرى خالله تبادل 
التهاني بالعيد 

واستعراض 
العالقات الوثيقة
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المنامة- مكتب القسيس هاني عزيز

الوطنية  اإلنجيلية  الكنيسة  خـــادم  رفــع 
رئـــيـــس جــمــعــيــة “الــــبــــيــــارق الـــبـــيـــضـــاء” 
التهاني  القسيس هاني عزيز أسمى آيات 
البحرين  مملكة  قــيــادة  إلــى  والتبريكات 
ممثلة بعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خليفة  الــســمــو  صــاحــب 
نائب  العهد  وولــي  خليفة،  آل  سلمان  بن 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــــوزراء صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
شعب  وإلـــى  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
البحرين الوفي وذلك بمناسبة حلول عيد 
األضحى المبارك، راجيا من هللا تعالى أن 
والبركة  الخير  ملؤه  سعيدا  عيدا  يكون 
لــلــبــحــريــن ولـــأمـــة اإلســالمــيــة والــعــربــيــة 

جمعاء.
وأعرب القسيس هاني في بيان صحافي 
عن شكره وتقديره لصاحب الجاللة الملك 
البحرين في ظل  به مملكة  تنعم  ما  على 
عــهــده جــاللــتــه الـــزاهـــر مـــن تــعــايــش بين 

األديان قّل نظيره حتى في أعتى البلدان 
المملكة  أن  مؤكدًا  وديمقراطية،  حضارة 
أضــحــت نــمــوذجــا لــلــتــســامــح والــتــعــايــش 
العربية  المجتمعات  داعــيــا  ــدول،  ــ ال بين 
الستنساخ النموذج البحريني في السالم، 
تسود  أن  المباركة  ــام  األيـ هــذه  فــي  آمــال 
العربي،  العالم  أرجاء  كافة  في  الطمأنينة 
خصوصا في الدول التي تشهد صراعات 
محاولة  أو  ــإرهــاب،  ل احتضانها  نتيجة 
على  تنفيذها ألجندات سياسية خارجية 
نسمع  مــا  الــوطــن، ويؤلمنا  أبــنــاء  حــســاب 
فيها عن اقتتال طائفي وغير مبرر لزهق 

األرواح.
الوطنية  اإلنجيلية  الكنيسة  خــادم  ودعــا 
سبحانه  هللا  يحمي  أن  بيانه،  ختام  فــي 
تنعم  وان  قيادة وشعبا،  البحرين  وتعالى 
الــمــمــلــكــة عــلــى الــــــدوام بـــاألمـــن واألمــــان 
والرخاء، ويحفظها من شر األعــداء، وان 
النهضة وتحقيق اإلنجازات  تبقى مسيرة 

فيها مستمرة.

القسيس هاني عزيز يهنئ 
البحرين بحلول األضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء: اهتمام خادم الحرمين براحة الحجاج محط تقدير
سموه يشيد بالدور المحوري للسعودية بخدمة كافة القضايا العربية واإلسالمية
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سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بنجاح موسم الحج
المقدســـة الشـــعائر  أداء  لتســـهيل  الهائلـــة  اإلمكانيـــات  تســـخير 

النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  بعث 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
الشريفين  الحرمين  خــادم  إلى  تهنئة  برقية 
آل سعود عاهل  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان 
المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ بمناسبة 

نجاح موسم الحج، هذا نصها:
حــضــرة خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الملك 
هللا  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  عــاهــل  ــاه  ورعــ

الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد.

الحرمين  خــادم  يا  لكم  نتقدم  أن  لنا  يطيب 
التحايا  وأصــدق  التهاني  بخالص  الشريفين 

موسم  شهده  الــذي  الكبير  النجاح  بمناسبة 
حج هذا العام، بفضل من هللا تعالى وتوفيقه 
وتسخيركم  المخلصة  جهودكم  بفضل  ثــم 
ــيــات الــهــائــلــة فـــي كــافــة الــقــطــاعــات  اإلمــكــان
وتسهيل  بتيسير  الــرحــمــن  ضــيــوف  لخدمة 
كل  وتهيئة  المباركة،  الحج  لشعائر  أدائــهــم 
من  الركن  هــذا  مناسك  ألداء  يحتاجونه  ما 
أركان اإلسالم، داعين المولى القدير أن يعيد 
العربية  المملكة  المباركة على  المناسبة  هذه 
السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من النماء 
والرخاء تحت ظل قيادتكم الحكيمة، وعلى 
واليمن  بالخير  واإلسالمية  العربية  األمتين 

والبركات .
على  يحفظكم  أن  وجـــل  عـــز  هللا  ســائــلــيــن 

الدوام سالمين،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
ابنكم

سلمان بن حمد آل خليفة

األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
لرئيس مجلس الوزراء

كــمــا بــعــث ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
مماثلتين  تهنئة  ببرقيتي  هللا  حفظه  خليفة 
الــوزراء  نائب رئيس مجلس  العهد  إلى ولي 
السعودية  العربية  المملكة  في  الدفاع  وزير 
الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد 
حفظه  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن 
هللا، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي  الــمــركــزيــة 
خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الشقيقة 

الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا.
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سمو ولي العهد

سمو األمير محمد بن سلمانسمو رئيس الوزراء

تــرحــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــدعــوة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
المعنية  اليمنية األطراف  للحكومة 
وكــافــة بــالــمــواجــهــات الــتــي نشبت 
ــدن لــعــقــد اجــتــمــاع  فـــي مــديــنــة عــ
العربية  المملكة  أرض  على  عاجل 
السعودية في خطوة مهمة لتغليب 
في  ــاع  األوضـ وتهدئة  الــحــوار  لغة 
ــواء الــداعــمــة  ــ الــيــمــن وتــهــيــئــة األجـ

للتوصل لحل سلمي.
هــذه  أن  الــبــحــريــن  مملكة  وتــؤكــد 
ــدور  ــ ــادرة الــمــهــمــة تــجــســد ال ــبـ ــمـ الـ
به  تضطلع  الـــذي  المهم  الــمــحــوري 
بقيادة  السعودية  العربية  المملكة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خـــادم 
آل سعود  عــبــدالــعــزيــز  بــن  ســلــمــان 
واالستقرار  األمــن  تعزيز  أجــل  من 

فـــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل عــــام وفــي 
اليمنية الشقيقة بشكل  الجمهورية 
للتحالف  قيادتها  خالل  من  خاص 
اليمن،  في  الشرعية  لدعم  العربي 
السياسي  للحل  الواضحة  ورؤيتها 
وحدته  لليمن  يحفظ  الــذي  الــدائــم 
ــرامــيــة  واســـتـــقـــاللـــه، وجـــهـــودهـــا ال
ــشــيــات الــحــوثــي  ــل ــمــي لـــلـــتـــصـــدي ل
ــران  االنــقــالبــيــة الــمــدعــومــة مــن إيـ
ــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة  وجــمــيــع ال
األخرى، مشددة على موقف مملكة 
تماما  والــداعــم  ــراســخ  ال البحرين 
فيما  الــســعــوديــة  العربية  للمملكة 
من  تبذله  وما  مبادرات  من  تنجزه 
جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح 
والــعــالــم  الــمــنــطــقــة  دول وشـــعـــوب 

ككل.

ترحيب بحريني بدعوة السعودية 
الجتماع أطراف النزاع في اليمن المؤيد: توجيهات الحكومة ساهمت بازدهار التعليم

ــاع ــط ــق ــال ب ــاء  ــ ــقـ ــ االرتـ ــي  ــ ف الــبــحــريــنــي  لــلــشــبــاب  بــــــارز  دور 

ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة أيمن  ــر شــ ــ ــد وزي أكـ
الدولي هو حدث مهم  الشباب  المؤيد أن يوم 
الــبــحــريــن من  تــقــدمــه مملكة  مــا  الســتــحــضــار 
لعاهل  الزاهر  العهد  ظل  في  شبابية  مبادرات 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وكذلك وقفة للتأكيد على دور الشباب 

البحريني في بناء بحرين المستقبل.
والجهود  الملك  جاللة  توجيهات  أن  واضــاف 
التي تقوم بها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  وولـــي  خليفة،  آل 
صاحب  ــوزراء  ال مجلس  لرئيس  األول  النائب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
أكثر  المملكة  فــي  التعليم  جعل  فــي  ساهمت 

تطورا وازدهارا.
واشار الى االهتمام الكبير من قبل ممثل جاللة 
الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس االعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
البحريني  بالشباب  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
وجــعــلــه االســـــاس فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــتــي 

تشهدها المملكة.
الشباب  والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  وهنأ 
الذي  للشباب  الدولي  اليوم  بمناسبة  البحريني 
يصادف الثاني عشر من شهر أغسطس، والذي 

حمل شعار “النهضة بالتعليم”.
وبين اهمية دور الشباب البحريني في عملية 
االرتقاء بالعملية التعلمية والتعليمية من خالل 
أمــا عــن طريق  التطوير  هــذا  فــي  انــجــازاتــهــم 

الهيئة  فــي  مشاركتهم  او  الـــدراســـي  الــتــفــوق 
في  ســاهــم  الـــذي  االمـــر  والتعليمية  ــة  ــ االداريـ

االرتقاء بكافة جوانب التعليم في المملكة.

الى  برامجها  عبر  تسعى  ــوزارة  الـ أن  وأوضــح 
التعاون مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق 
الهدف  بينها  ومن  المستدامة  التنمية  أهــداف 
الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  “ضمان  على 
الحياة  مـــدى  الــتــعــلــم  فـــرص  وتــعــزيــز  للجميع 

للجميع.
يذكر أن الجمعية العامة لأمم المتحدة أقرت 
12 أغسطس يوما دوليا للشباب عمال بالتوصية 
التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين 
بتنظيم  العامة  الجمعية  وأوصــت  الشباب  عن 
أنشطة إعالمية لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة 
للشباب،  العالمي  العمل  ببرنامج  الوعي  لتعزيز 

الذي اعتمدته الجمعية العامة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أيمن المؤيد

المنامة - وزارة الخارجية
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احتضنت العاصمة النرويجية أوســلو احتفالية منحت خاللها )منظمة 14 أغســطس( النرويجية رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، جائزة )ضيف الشرف النرويجية لعام 2019(؛ تقديرا لجهود سموه في تعزيز السالم 

واألمن والتسامح والوئام اإلقليمي والعالمي.

وقد أقيمت االحتفالية تحت رعاية وحضور 
رئيســة وزراء مملكــة النرويــج إرنا ســولبرغ، 
الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وبحضــور 
صاحــب  جائــزة  ورئيــس  المطــوع،  محمــد 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة للتنمية المســتدامة الشــيخ حســام بن 
عيســى آل خليفــة، ونخبــة مــن الشــخصيات 

والمسؤولين في مملكة النرويج.
وتعــد هــذه الجائــزة مــن الجوائــز النرويجية 
كبــار  مــن  مــن  عــدد  نالهــا  حيــث  الرفيعــة، 
الشــخصيات ذوي اإلســهام المتميــز في دعم 
قيــم الســام والتعايش والوئــام العالمي، من 
أبرزهــم، الملك هارالــد ملك النرويج، والملكة 
ســونيا ملكة النرويج، والســيدة إرنا سولبرغ 
واألميــر  الحاليــة،  النرويــج  وزراء  رئيســة 
والرئيــس  ويلــز،  أميــر  تشــارلز  البريطانــي 
الباكســتاني الســابق محمــد رفيــق، والســيد 
ثوربون جاغاند رئيس جائزة نوبل للســام، 

واألمير هاكون ولي عهد النرويج.
وكان  االحتفال قد بدأ بكلمة لرئيس مؤسسة 
الحــوار مــن أجــل الســام رئيــس منظمــة 14 
أغســطس النرويجية عامر شــيخ، أشــاد فيها 
الملكــي  الســمو  وإنجــازات صاحــب  بجهــود 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
الــوزراء في تعزيز خطــوات المجتمع الدولي 
مــن أجل عالم مســتقر وآمن يســوده الســام 

والتعايش بين جميع الدول والشعوب.
فــي  ورؤيتــه  ســموه  اســهامات  “إن  وقــال 

تكامليــة العاقــة بين تحقيق الســام وتنفيذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة تخطــت حــدود 
مملكــة البحرين لتصبح نموذًجا عالميا جدير 

باالحترام والتقدير”.
بعدهــا، ألقــى رئيــس وزراء مملكــة النرويــج 
الســابق رئيس مركز أوســلو للســام وحقوق 
اإلنســان شــيل ماغنــي بوندفيــك، كلمــة أكــد 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  “أن  فيهــا 
الوزراء يبذل قصارى جهده على مدى عقود؛ 
مملكــة  فــي  المعيشــة  مســتوى  رفــع  بهــدف 
البحرين عبر التركيز على التنمية المستدامة 
اقتصاديــة  تنميــة  وتحقيــق  والتحديــث 

مستدامة شاملة للجميع”.
وأوضــح “أن جهــود ســموه تواصلــت بــدأب 
فــي العديــد من المجــاالت، ومن بينهــا تعزيز 
دور المرأة في مملكة البحرين، كما أن سموه 
لــم يتــوان فــي بــذل الجهــود التي تســتهدف 
إرســاء دعائــم التعايــش الســلمي والتســامح 
فــي البحريــن”، منوهــا فــي ذات الوقــت إلــى 
اإلقليميــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  “أن 
لجهــود  تقديرهــا  عــن  أعربــت  والدوليــة 
ســموه على صعيد تعزيز الســام والتســامح 
المســتدامة،  والتنميــة  الســلمي  والتعايــش 
فمنحت ســموه العديد من الجوائز المرموقة 
الجمعيــة  كمــا صادقــت  المضمــار،  هــذا  فــي 
العامــة لألمــم المتحــدة مؤخــرا علــى مبادرة 
ســموه بتســمية وإعــان الخامــس مــن أبريل 
)اليوم العالمي للضمير( لتعزيز ثقافة السام”.

وقال بوندفيك: “إنه تقديرا لكل تلك الجهود 
وغيرهــا مــن اإلنجــازات، فقد تــم منح رئيس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة “جائزة ضيف الشــرف 
النرويجية لعام 2019”، مشــيرا إلى أنه ســبق 
لــه وأن زار مملكــة البحريــن مرتيــن واجتمــع 
مــع صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
مؤكــدا “أن مملكــة البحريــن تُعــد دولــة ذات 

تاريخ عريق يعود إلى آالف السنين”.
وأضاف “أن البحرين بعد االســتقال اتجهت 
نحــو الديمقراطيــة تدريجيــا وأصبــح لديهــا 

برلمــان مكون مــن غرفتين منــذ العام 2002، 
إحداهمــا منتخبــة، واألخرى ُيعيــن أعضاؤها 
مــن قبــل جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة ملــك مملكــة البحريــن”، مشــيدا بمــا 
تتمتع به البحرين من موقع إستراتيجي وما 

تشهد من نهضة على المستويات كافة.
ثم تم عرض فيلم يتضمن رسالة من صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء للمشاركين في 
االحتفالية، عّبر ســموه من خالها عن شــكره 
وتقديــره للحضــور علــى مبادرتهــم، وتطــرق 
البحريــن ألهميــة  رؤيــة مملكــة  إلــى  ســموه 
العمل الدولي المشــترك من أجل نشــر السام 
فــي  والشــعوب  الــدول  ومســاعدة  العالمــي، 
جهودها على صعيد تحقيق التنمية، الســيما 
فــي الــدول األقــل نموا، كما اســتعرض الفيلم 
تاريــخ مملكــة البحريــن ودورهــا الحضــاري 

ومــا تشــهده مــن نهضــة وتقدم، فــي مختلف 
المجــاالت التنمويــة وجهودهــا الفاعلــة فــي 

دعم السام العالمي
بعدهــا ألقــى المطــوع كلمــة نقل خالها شــكر 
وتقديــر ســمو رئيــس الــوزراء، علــى اختيــار 
ســموه كضيف شــرف لهــذه االحتفاليــة، التي 
تحمل الكثير من األهداف النبيلة لتعزيز قيم 
التعايــش المشــترك واالمــن واالســتقرار بيــن 

شعوب العالم ودوله.
وأكــد “أن مملكــة البحريــن فــي عهــد عاهــل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة تحرص على المشاركة في الجهود 
العالميــة وفي كل المحافــل الدولية من أجل 
االســهام فــي تعزيــز هــذه القيــم، إليمانها بأن 
المجتمعــات اليوم أحــوج ما تكون إلى األمن 
واالستقرار ونزع فتيل التوترات والنزاعات؛ 
التنميــة  فــي  الشــعوب  هــدف  لتحقيــق 

المستدامة والعيش الكريم”.
ونــوه إلــى “أن اعتمــاد الجمعيــة العامة لألمم 
بــن  خليفــة  األميــر  ســمو  لمبــادرة  المتحــدة 
ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء باعتبار يوم 
الخامــس مــن أبريــل مــن كل عام يومــا دوليا 
للضميــر، يأتــي تأكيــدا علــى مســاهمة مملكة 
البحريــن فــي المســاعي الدوليــة لتعزيز قيم 

السام في العالم”.
االحتفــال  هــذا  “أن  المطــوع  الوزيــر  وأكــد 
يأتــي مســاهمة مــن منظميــه ضمــن الجهــود 
المجتمعيــة لتعزيــز الشــراكة مــن أجــل قيــم 
مشــيدا  والســام”،  والتعايــش  الســماحة 
بجهود كل من مؤسســة أوســلو للديمقراطية 
والســام وحقوق اإلنســان، ومؤسسة الحوار 
أغســطس   14 ومنظمــة  الســام،  أجــل  مــن 
النرويجيــة علــى دورهــم الفاعــل وجهودهــم 

الخّيــرة”، متمنيــا لهــم التوفيــق فيما يســعون 
إليه من خير للجميع.

الملكــي   الســمو  بعدهــا ونيابــة عــن صاحــب 
رئيــس الــوزراء تســلم وزيــر شــؤون مجلــس 
حســام  والشــيخ  المطــوع،  محمــد  الــوزراء 
بــن عيســى آل خليفــة رئيس جائــزة صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة للتنمية المستدامة الجائزة من رئيس 
وزراء مملكــة النرويــج الســابق رئيــس مركــز 
أوســلو للســام وحقوق اإلنسان شيل ماغنى 

بوندفيك.
ثــم، ألقــت رئيســة وزراء مملكــة النرويج إرنا 
ســولبرغ كلمــة هنــأت فيهــا صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الجائــزة؛  منحــه  بمناســبة  الــوزراء   رئيــس 
تقديــرا إلســهامات ســموه فــي تعزيــز العمــل 
كمــا  والتنميــة،  الســام  مجــال  فــي  الدولــي 
أقرتهــا  التــي  مبادرتــه  علــى  ســموه  هنــأت 
بإعــان  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
الخامــس مــن أبريل من كل عــام ليكون يوما 

عالميا للضمير.
عــن  كتيــب  توزيــع  االحتفــال  خــال  وتــم 
مملكــة البحريــن تضمن معلومــات عن تاريخ 
البحريــن ودورهــا الحضــاري وما تشــهده من 

تطور ونهضة في مختلف مجاالت الحياة.
وأعرب عدد من الحضور عن خالص تهنئتهم 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء على 
حصولــه علــى الجائــزة، وأكدوا أن ســموه بما 
يتبنــاه مــن مواقــف دولية وسياســات داعمة 
للسام استحق أن ينال الجائزة، وأشادوا بما 
وصلــت إليــه مملكــة البحرين من مســتويات 
تنمويــة ومــا حققته من نجاحــات عززت من 

مكانتها اإلقليمية والدولية.

أوسلو - بنا

منظمة نرويجية تمنح سمو رئيس الوزراء جائزة “ضيف الشرف لعام 2019” 
عالمًيــا نموذًجــا  أصبحــت  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بتنفيــذ  ســموه  إســهامات 

االحتفالية أقيمت 
في أوسلو تحت 

رعاية وحضور رئيسة 
الوزراء إرنا سولبرغ

جائزة نرويجية رفيعة 
نالها كبار الشخصيات 

ذوو اإلسهام بدعم 
الوئام العالمي

إشادة بجهود سموه 
بتعزيز خطوات المجتمع 

الدولي من أجل عالم 
مستقر وآمن

سموه لم يتواَن عن بذل 
جهود إلرساء دعائم 

التعايش السلمي 
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المنامة - بنا
مكة المكرمة - حملة السالم

المنامة- بنا

المميــز  بالعمــل  والعمــرة  للحــج  الســام   حملــة  إدارة  أشــادت 
لبعثــة البحريــن للحــج بقيــادة أميــن عــام البعثــة الشــيخ عدنان 
القطــان ومــا تقدمه من خدمات وتســهيات تشــهد تطــورا عاما 
بعد عام أســهمت في التســهيل على حجاج بيت هللا الحرام من 
المواطنيــن مــن أداء مناســك الحــج بكل يســر وســهولة، وســط 
تعاون متميز بين البعثة وحمات الحج شــكل عامة فارقة في 

تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المواطنين.

وأكــدت إدارة حملة الســام أن 
اللســان يعجــز عــن شــكر بعثــة 
مــن  بــه  ماقامــت  علــى  الحــج 
تنظيــم واعــداد  لخدمة حجاج 
البحريــن، مشــددة علــى الــدور 
البعثــة  بــه  الــذي تقــوم  الكبيــر 
الحــج،  موســم  خــال  للحــج 
اللجــان  جميــع  جهــود  مقــدرة 
المنبثقــة منهــا الذيــن يعملــون 
على توفير أقصى سبل الراحة 

لضيــوف الرحمن مــن مواطني 
ومقيمي مملكة البحرين.

البعثــة  أن  االدارة  وأكــدت 
ومــا تضمــه مــن كادر بحرينــي 
مميــز فــي مختلــف مســتويات 
المســؤولية فيهــا تقــوم بجهود 
الحجيــج،  خدمــة  فــي  جبــارة 
الحمــات  جميــع  مــن  تتطلــب 
دعمهــا واإلشــادة بهــا، متمنيــن 

لها كل التوفيق والنجاح.

“الـــســـالم” تـــشــيـــد 
بــجــهـــود بــعــثــة الـحــج

رفعــت بعثــة مملكة البحرين للحج أســمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
األضحــى  عيــد  بمناســبة  وذلــك  خليفــة، 
المبــارك. جاء ذلك خال اســتضافة البعثة 
الحمــات  وإداريــي  أصحــاب  البحرينيــة 
المكرمــة،  بمكــة  البعثــة  بمقــر  البحرينيــة 
حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة 
موســم  نجــاح  وبمناســبة  المبــارك  العيــد 

الحج لهذا العام.
شــكرهم  عــن  الضيــوف  أعــرب  وقــد 
الحرميــن  خــادم  لحكومــة  وامتنانهــم 
للحــج،  العالــي  التنظيــم  علــى  الشــريفين 
مملكــة  بتوجيهــات حكومــة  أشــادوا  كمــا 
البحريــن التــي انعكســت علــى أداء البعثة 

البحرينية.

غداء العيد بمقر 
البعثة

أكدت رئيســة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا 
زينــل “أن نجاح موســم الحج لعــام 1440هجرية، 
لســجل  ويضــاف  ومســتمر،  متميــز  إنجــاز  هــو 
اإلنجــازات الضخمــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه هللا، وما 
رفيعــة ومشــاريع  مــن خدمــات  المملكــة  تقدمــه 
رائــدة، وإجــراءات وتدابيــر وتســهيات عظيمــة، 
الحــرام، وتيســير  بيــت هللا  فــي خدمــة حجــاج 
أداء مناســك الحــج بكل ســهولة وســامة، وأمان 
العربيــة  المملكــة  مواصلــة  ويعكــس  وطمأنينــة، 
الســعودية الشــقيقة فــي أداء دورهــا الريادي في 
خدمــة القضايا اإلســامية والدوليــة، وعلى كافة 

المستويات واألصعدة”.
وتقدمــت  بخالص التهاني والتبريكات إلى خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي 
األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، 
بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وما شهده 
مــن جهود مباركــة في مختلف المجــاالت لخدمة 

ضيوف الرحمن، البالغ عددهم نحو مليوني حاج، 
ورعايــة مصالحهــم وتلبية احتياجاتهم وتســهيل 

أداء شعائر الحج في المشاعر المقدسة.
الشــاملة  العمــل  منظومــة  “أن  إلــى  وأشــارت 
والمتكاملة التي شــهدها موســم الحج لهذا العام، 
أكدت حرص المملكة العربية الســعودية الشقيقة 
علــى تســخير كافة اإلمكانــات المادية والبشــرية، 
فــي جميــع القطاعــات، وبينــت اإلرادة الســعودية 
لهــذه  المتميــزة  الوطنيــة  واإلدارة  الناجحــة 
المناســبة العظيمــة، وفــي تقديــم أفضــل األعمال 

والمتطلبــات  التوســعة  ومشــاريع  التطويريــة 
الازمة لخدمة اإلســام والمســلمين، وهي رسالة 
سعودية بارزة للعالم أجمع لتعزيز مبادئ اإلسام 

والتسامح”.
وأعربت عن بالغ الشكر وعظيم االمتنان والتقدير 
وكافــة  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  لحكومــة 
الوزارات والمؤسســات والهيئات السعودية، وإلى 
الشــعب السعودي الكريم، الذي سجل أرقى صور 
العمــل واإلنجــاز، والتكاتف والتعــاون، في تطوير 
نوعية خدمة الحج في كل موسم وعام، للحجاج 
والمعتمريــن والزائريــن، وأبهــرت العالم من خال 
حســن التنظيم والتخطيط والجهــود المتواصلة، 
وكافــة اإلجراءات والتدابير، التي حققت النجاح 

البارز.
بخالــص  النــواب  رئيســة مجلــس  كمــا وتقدمــت 
التهانــي والتبريكات لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، على توجيهاته 
والبعثــة  والعمــرة  للحــج  العليــا  للجنــة  الســامية 
البحرينيــة فــي رعايــة حجــاج مملكــة البحريــن، 
والحجــاج  للحمــات  الخدمــات  كافــة  وتســهيل 
المقدســة،  للديــار  وصولهــم  منــذ  البحرينييــن، 

وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

فوزية زينل

زينل: رســالة بارزة للعالم لتعزيز مبادئ اإلسالم والتسامح

إرادة سعودية ناجحة ومتميزة بإدارة الحج
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يقدم النائب محمد بوحمود عبر صحيفة الباد رســالة يومية عن موســم الحج، وتتضمن 
هذه الرسالة مجموعة ماحظات أو اقتراحات، وفيما يأتي رسالة اليوم:

مخيمات البحرين بمشعر منى  «
ممتازة بتجهيزاتها، وأحيي المطوف 

السعودي )مؤسسة مطوفي حجاج 
جنوب آسيا( على نصبه الكثير من 
الافتات اإلرشادية بجميع أرجاء 
المخيم؛ من أجل توعية ضيوف 

الرحمن بالسبل اآلمنة لحفظهم خال 
الموسم من خال االبتعاد عن التدافع 

أو مواقع الصخور أو تجنب تحميل 
التمديدات الكهربائية فوق طاقتها 

وغيرها من تعليمات.

حضرت غداء العيد الذي رتبته البعثة  «
بمقرها بحضور شخصيات عديدة، 
وكانت “لمة” العيد مبهجة وتفيض 
بمشاعر األخوة بين الجميع. وقبلها 
بيوم زرت مقر البعثة، واستقبلتني 
قيادتها بكل ترحاب وسرور، وفي 

مقدمتهم رئيس البعثة الشيخ عدنان 
القطان، ونائبه الشيخ د. علي القطان، 

وبحضور مجموعة من أعضاء 
البعثة. تبادل الجميع التهنئة بمناسبة 

العيد السعيد ونجاح الموسم بفضل 
التسهيات الجبارة للدولة السعودية 
والرعاية الملكية البحرينية لضيوف 

الرحمن. وأكدت لقيادة البعثة أن 
الغاية من رسائلي اليومية عن موسم 
الحج بصحيفة الباد مشاطرة البعثة 

في واجبها؛ لتطوير العمل وتافي 
السلبيات بهذا الموسم أو المواسم 

المقبلة. وأكدت للحضور أن كل 
مواطن يتمنى أن تكون بعثة باده 

الرائدة والملهمة في تقديم أجود 
الخدمات للحجاج. ولله الحمد فإن 
قيادة البعثة كانت مرحبة بما ورد 
بالرسائل اليومية، وأكدت حرصها 

على متابعة ما ورد بها، وأن كل 
ماحظة من أّي شخص تعتبر مهمة، 
ويجب أن تكون على طاولة النقاش 

والمداولة بالبعثة من أجل اتخاذ 
القرار المناسب. وأشكر قيادة البعثة 

لتأكيدها المتجدد بأنها على استعداد 
تام للتعاون الجاد مع الحمات من 

أجل االرتقاء بأداء الموسم بكل 
تفاصيله وجوانبه.

جلت بعدد من المخيمات البحرينية  «
بمشعر منى. وأنقل مشاعر تفيض 

بالبهجة واألمل والسعادة من أداء 
الركن األعظم والمبيت في أحد أطهر 
بقاع الدنيا. الجميع مسرور من أدائه 

الحج سواء من وفقه هللا لتأديته 
ألول مرة أو ألكثر من مرة ألن شعور 

إتمام الحج يكون غامرا وله مذاق 
نفسي ال يوصف. ومن المهم أن أشير 
إلى أن المرافق العامة بمخيمات منى 

تختلف عن السابقة باألعوام الماضية، 
فقد تم وضع مكيفات عديدة لتلطيف 

األجواء وتمت صيانتها من قبل 

فرق البعثة من دون تحميل أصحاب 
الحمات أّي أعباء مالية، وهي مبادرة 

إيجابية لمصلحة الجميع.

هطلت أمطار الخير والبركة مع هبوب  «
رياح شديدة بمشعر منى. ولله الحمد، 

فإن اللجان المختصة بالبعثة تقوم 
بواجبها من أجل تافي أّي أضرار 

تحدث ومساعدة الحجاج والمخيمات 
في كل ما تحتاج له من مساندة.

كنت أتمنى وجود الفتة كبيرة تحمل  «

اسم مملكة البحرين وشعار بادي 
بمدخل مخيمات منى، وذلك لتكون 

دليا وإبرازا للهوية مثلما جرى 
بالمواسم السابقة. ويمكن تنفيذ هذا 

االقتراح بالموسم المقبل إن شاء هللا.

أقترح وضع الفتة كبيرة باسم البحرين بمدخل المخيمات

صدر مجلس مقر البعثة في يوم غداء العيدالفتة كبيرة باسم المطوف عند مدخل مخيمات البحرين

محمد بوحمود

قيادة البعثة 
استقبلتني بكل 

ترحاب وسرور

الحجاج المتعجلون يغادرون منى اليوم
ــان ــم باإليمـ ــي مفعـ ــهد روحانـ ــاعر بمشـ ــروي المشـ ــرة تـ ــار غزيـ أمطـ

إلــى متوســطة  أمطــار غزيــرة  هطلــت 
على مكة المكرمة ومشــعر منى ارتوت 

على إثرها األرض.
وكثفــت جميــع إدارات الرئاســة العامــة 
والمســجد  الحــرام  المســجد  لشــؤون 
النبــوي، جهودهــا بالتعــاون مــع رجــال 
الواجــب  الخدمــات  لتقديــم  األمــن 
األمطــار  ســقوط  حــال  فــي  توفيرهــا 
مــن تصريــف لميــاه األمطــار، ونظافــة، 
الحــرام  المســجد  لمداخــل  وتجفيــف 
وســاحاته، وصحــن الطــواف، وتنظيــم 
الحــرام،  المســجد  قاصــدي  حركــة 
للشــؤون  العامــة  حيــث قامــت اإلدارة 
تطهيــر  إدارة  فــي  ممثلــة  الخدميــة 
بتجفيــف  الحــرام  المســجد  وســجاد 
صحــن المطاف من مياه األمطار، أثناء 
أداء حجــاج بيــت هللا الحــرام طــواف 
اإلفاضة وسط حركة انسيابية لجموع 

الطائفين.
وكان المســجد الحرام قد شــهد هطول 
بيــت هللا،  واســتغلوها حجــاج  أمطــار 
برفــع  اإلفاضــة  طــواف  يــؤدون  وهــم 
أكــّف الضراعــة للــه -عز وجــل- وتحّري 
نــزول المطــر فــي مشــهد  اإلجابــة مــع 
روحاني مفعم باإليمان، وسط منظومة 
متكاملــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 

الشــريفين  الحرميــن  خــادم  حكومــة 
لضيوف الرحمن من عناية واهتمام.

ويقضي ضيوف الرحمن  في منى هذه 
األيــام - أيام التشــريق - التي قال عنها 
المصطفــى عليه الصاة والســام: “إنها 
أيــام أكٍل وشــرب وذكــٍر للــه عــز وجل”، 

تسودهم األلفة وتحفهم الطمأنينة.
ويحرص الحاج خال رحلته اإليمانية 

علــى توثيقهــا بصــور ومن عــدة مواقع 
فــي الخيــم أو فــي منطقــة الجمــرات، 
وهــم بذلــك علــى تواصــل مباشــر عبــر 
البرامــج والتطبيقات مــع ذويهم لتبقى 

رحلة خالدة.
الحــرام  هللا  بيــت  حجــاج  ويغــادر 
مشــعر  اليــوم  زوال  بعــد  المتعجلــون 
منــى بعــد أن وفقهــم هللا تعالــى ألداء 

الفريضة.
والواجــب علــى الحــاج المتعجــل رمــي 
الجمــرات الثاث ويكبــر مع كل حصاة، 
ومــن الســنة الوقوف بعد رمــي الجمرة 
القبلــة  مســتقبا  والوســطى  الصغــرى 
رافًعــا يديــه يدعو هللا تعالى بما يشــاء 
وألهلــه  لنفســه  والدعــاء  الذكــر  مــن 

وللمسلمين.

محرر الشؤون المحلية

رجال األمن 
السعودي بمشعر 
منى.. عين تحرس 

ويد تبذل
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الهدي 
واألضاحي

كشــفت إحصاءات مشــروع المملكة لإلفادة من الهدي 
واألضاحــي عــن إجمالي عدد األضاحــي التي تمت في 

الـ 24 ساعة الماضية:

تنفيذ 525 ألف رأس من األغنام منذ بدء الوقت الشرعي للذبح. «

تتراوح متوسط إنتاجية تنفيذ األضاحي لألغنام في الساعة الواحدة إلى  «
4,980 رأس من األغنام.

تصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم )1(، قائمة المجازر األكثر  «
إنتاجية بتنفيذ 136 ألف رأس من األغنام.

غرفة العمليات المشتركة تتابع الرقابة الفنية والصحية واإلدارية لسير  «
أعمال النسك.

500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة األضاحي بصورة طبية وصحية  «
وبيئية دقيقة.



صرح وكيل وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون األشغال أحمد الخياط أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مشروع 
إنشاء مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة االبتدائية للثانوية للبنات بمنطقة جو وتم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.

إن  االشــغال  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  وقــال 
مدرســة الشــيخة مــوزة بنت حمــد آل خليفة 
مملكــة  فــي  حكوميــة  مدرســة  أكبــر  ُتعــد 
البحريــن كونها ســتضم طالبــات في مختلف 
)االبتدائيــة واإلعداديــة  الدراســية  المراحــل 
الحكومــة  خصصــت  حيــث  والثانويــة(، 
مســاحتها  تبلــغ  للمشــروع  أرضــًا  الرشــيدة 
50,000 مترًا مربعًا وتبلغ مساحة البناء فيها 
المدرســة  متــرًا مربعــًا، وتســتوعب   26,500
1440 طالبــة، وتتكــون مــن 4 مباني للمراحل 
فصــاً   48 بهــا  يوجــد  المختلفــة  التعليميــة 
دراسيًا تتوافر فيها جميع الوسائل التعليمية 
الحديثة، وتضم مختبرات متعددة األغراض 
لمختلــف مــواد العلــوم والحاســوب والعلــوم 
المنزليــة ومكتبــة ومــا يتصل بها مــن مكاتب 

للهيئــة التعليمية واإلداريــة، ومرافق خدمية 
تتضمــن كافيتريــا ودورات للميــاه ومخــازن 
وغرفــة للحــارس، باإلضافة إلــى مبنى لصالة 
رياضــة متعــددة األغراض تــم تصميمها وفقًا 
لمواصفات عالية الجودة ويمكن استخدامها 
مســتوى  علــى  مختلفــة  رياضيــة  لفعاليــات 

المملكة.
تنفيــذه  تــم  قــد  المشــروع  ان  وأضــاف 
ضمــن برنامــج التنميــة الخليجــي بدعــم مــن 
للتنميــة وتــم ترســيته  الســعودي  الصنــدوق 
علــى تحالــف المقاولين الســعودي-البحريني 

)نسمة-المؤيد( بتكلفة 10,847,560 دينار.
وأشــار الوكيــل الخيــاط الى أن المشــروع قد 
فــاز بجائزة مبنى المدرســة الذكية للمشــاريع 
التي تمتاز باالســتدامة والحلــول الذكية في 

مؤتمر المدن الذكية المســتدامة في نســخته 
الثالثــة فــي العــام 2018، حيــث أن تصميــم 
المدرســة نموذجــي ويتوافــق مــع المتطلبات 
الحديثــة لــوزارة التربيــة والتعليــم ويواكــب 
التطــور التعليمــي المســتمر فــي المملكــة من 
خــال توفيــر بيئــة مريحة وصحيــة وممتعة 

فــي التعليــم، حيــث تم األخــذ بعيــن االعتبار 
متطلبــات  المدرســة  مبنــى  تصميــم  فــي 
المســتدامة  الخضــراء  المبانــي  ومواصفــات 
الطاقــة  وتطبيــق سياســة ترشــيد اســتهاك 
والمــوارد  البيئــة  علــى  للحفــاظ  والميــاه 

الطبيعية.

لتنقــل  التســهيات  كل  توفيــر  روِعــَي  كمــا 
ذوي  مــن  والموظفــات  الطالبــات  وحركــة 
توفيــر  حيــث  مــن  الخاصــة  االحتياجــات 
المنحــدرات عنــد كافة مداخل المدرســة إلى 
جانب اســتخدام األرضيــات المانعة لانزالق 
الســالم  وفــي  والممــرات  الغــرف  كل  فــي 

مــن  بالقــرب  مصاعــد  وتوفيــر  والعتبــات 
المداخل لضمان ســهولة تنقلهم عبر الطوابق 
مــع توفيــر دورات ميــاه ذات حجم يتناســب 
مــع احتياجاتهــم، باإلضافــة إلــى أنــه قــد تــم 
تخصيــص مواقــف للســيارات خاصــة بــذوي 
االحتياجــات الخاصــة بالقــرب مــن المداخــل 
الرئيســية للمدرســة وأماكــن انتظــار مكيفــة 

الهواء.
جديــر بالذكــر أنــه يتــم حاليــًا تركيــب ألــواح 
الطاقة الشمسية على أسقف مباني المدرسة 
بالتنســيق مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء ضمــن 
لجنة متابعــة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة 
المتجــددة والخطة الوطنية لكفــاءة الطاقة، 
ترشــيد  فــي  تســاهم  أن  شــأنها  مــن  والتــي 
مــا  المبانــي، وتوفيــر  الطاقــة فــي  اســتهاك 
يقــارب %30 مــن الطاقــة الكهربائيــة وذلــك 
الطبيعيــة  المــوارد  علــى  المحافظــة  بغــرض 

واالستغال األمثل لها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“األشغال” تسلم مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة لـ “التربية”

06local@albiladpress.com
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ــحــجــاج ــي خـــدمـــة ال ــن فـ ــري ــح ــب ــة ال ــعــث ــى جـــهـــود ب ــل أثـــنـــى ع

أشــاد وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف رئيس اللجنــة العليا لشــؤون الحج والعمرة الشــيخ خالد بــن علي آل 
خليفة بجهود خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت هللا الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر 

وساسة وراحة، وهم آمنون مطمئنون.  

وثّمن وزير العدل والشــؤون اإلسامية 
واألوقــاف الجهود الكبيــرة التي بذلتها 
بعثــة مملكة البحريــن للحج في خدمة 
الحجــاج البحرينييــن، وذلــك فــي ظــل 
التوجيهات الملكية الســامية المستمرة 
مــن لــدن عاهل البــاد صاحــب الجالة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
وبمتابعــة مســتمرة مــن رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 

مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بما 
يمكــن من تســخير اإلمكانات وتســهيل 
اإلجــراءات وتذليها أمام حجاج مملكة 

البحرين. 
وقــال وزيــر العــدل “إن النجــاح الكبيــر 
العــام  لهــذا  الحــج  موســم  لتنظيــم 
الحجــاج  وتفويــج  تصعيــد  وساســة 
للمســيرة  امتــداد  هــو  المشــاعر،  بيــن 
العربيــة  للمملكــة  المباركــة  التاريخيــة 
وحكومــة  قيــادة  الشــقيقة  الســعودية 

وشــعبا فــي اســتقبال ضيــوف الرحمــن 
هــذه  مناســك  ألداء  التنظيــم  وحســن 
الشــعيرة العظيمة لجميع الحجاج دون 

استثناء”.
األمنيــة  اللجنــة  بــدور  الوزيــر  ونــوه 
المنتدبــة مــن وزارة الداخليــة، واللجنة 
الصحــة،  وزارة  مــن  المنتدبــة  الطبيــة 
بعثــة  ضمــن  األخــرى  اللجــان  وجميــع 
قدمــوه  ومــا  للحــج،  البحريــن  مملكــة 
في ســبيل خدمة الحجــاج البحرينيين 

الشيخ خالد بن عليوالسهر على راحتهم وسامتهم.

المنامة - بنا

Û  هــل صحيــح أن هنــاك لــذة خاصــة أو ســعادة كبــرى تكــون عند
البسيط من الناس أو الزاهد أكثر بكثير من األغنياء أو المشاهير 
أو حتى عظماء المجد؟ بالنسبة لي ال أشك أبدا في مدى مقدار 
قيمة هذه اللذة أو إيماني بأن الوسطيين هم األكثر سعادة في 
الحيــاة، أكثــر من الفقــراء وأكثر من األغنياء. الوســطي العارف 
اإللهــي ال يصــاب باكتئــاب .هــذه اللذة، لذة العرفــان، ال يمكن أن 
تكون بهذا المذاق الكبير، والحاوة غير المتناهية إال إذا جاءت 
نتيجة مصنع تفكير مليء بأفكار معمقة، ومتناســقة بين الفكر 
والــروح والجســد حتــى تصــل إلــى هــذا المســتوى مــن الطعــم. 
يقــول الصوفيــون: )نحــن فــي لذة لــو عرفهــا األغنيــاء لحاربونا 
عليها بالســيوف(. فابد لألمان النفســي من توفر لذتين:-1 لذة 

جسمية تبلغ أوج صورها في الصحة الجسمية الكاملة.
Û  2 - لــذة عقليــة وتعني التحرر الكامل من الخوف والقلق. وذلك

باكتمال مرحلة العروج الروحي والجسدي. مكونات هذه اللذة 
تتشــكل مــن مزيــج مفاهيــم أضعهــا فــي نقــاط:١- تــذوق طعــم 
العبــادة القائمــة على معرفــة هللا بالعلم، وليــس بالعادة والتعود 
والتقاليــد. وأعتقــد أن الدكتــور العظيــم، مصطفــى محمود أحد 
وراء  اللهــث  عــدم   -٢ العملييــن  العرفانييــن  العظمــاء  هــؤالء 

الكماليات بشكل هستيري. يقول اإلمام علي ع:   

أموالنا لذوي الميراث نجمُعها       ودورنا لخراب الدهـر نبنيها

Û  3 عــدم منح القلب ألي بشــر، حبيبــا أو حبيبة بتعلق مرضي أو-
التعلــق باألمور الزائلة والمتغيــرة وفق تغيرات الحياة. كلما قل 
حــب هللا زاد مقــدار الفقر والحاجة إلى الصدقات العاطفية من 
البشــر، بــل قــد يصل إلى تســول العاطفة حتى مــن الجماد، فقد 
ثبت نفســا )ان األشــخاص الذين ال يســتطيعون النوم إال عندما 
يحتضنون الوسادة أو اللحاف أو األشياء، يعانون نقصا عاطفيا 
وحاجة لألحتواء واالهتمام والحنان(، وأما المهووسون بنجوم 
الغنــاء أو العبــي كــرة القدم أو المشــاهير أو زعماء السياســة أو 
كبــار رجــال الديــن، فهم ســيكولوجًيا، إما يعانــون نقصا عاطفيا 
أو غيــاب للمثــل األعلــى، أو محاولــة التحايــل علــى ألــم الواقــع 
بصناعــة صنم بطل، ليعوض عــن الضياع أو إلقاء الجروح على 
قربان بشــري مع إضفاء صفات إلهية عليه كما هو حال التفاف 
الجماهيــر حــول رمــوز سياســية كمــا حــدث لجمــال عبدالناصر 
الــذي وصفــه نــزار قبانــي بالنبي في شــعر عاطفي غيــر واقعي: 
) قتلنــاك يــا آخــر األنبيــاء.. قتلنــاك.. ليــس جديدا علينــا اغتيال 
الصحابة واألولياء، فكم من رســول قتلنا وكم من إمام ذبحناه 
وهــو يصلــي صــاة العشــاء، فتاريخنــا كلــه محنــة وأيامنــا كلها 

كرباء(.
Û  أقــول: ال يوجــد أخطــر مــن الحــب الهوســي، فقــد يقلــب كيــان

اإلنســان رأســا علــى عقــب. مــن يصــدق أن الفيلســوف الشــهير، 
شــوبنهاور، هذا الفيلسوف المتشــائم، والكاره للحياة أن أفكاره 
تحولت من التشاؤم إلى التفاول بمجرد وقوعه في فخ الحب، 
وذلــك عندمــا أحــب في شــيخوخته شــابة صغيرة، بــل وندم ع 
كل مــا قدمــه من تشــاؤم فــي الحياة. انتقادي لتطــرف نظريات 
شــوبنهاور أنها جاءت بســبب أزمة عاقة نفســية مع أمه، حيث 
كان يعانــي منهــا. كرهــه المــه قــاده للتشــاؤم ٤- االســتقالية 
الضيقــة  البشــرية، واألحــزاب  للمكونــات  االنتمــاء  عــن  التامــة 
وتأصيــل البعــد اإلنســاني كعقيدة ومنهج فــي الحياة. هكذا هم 
الصوفيــون، لكنــي اختلــف معهــم فــي عــدم اكتراثهــم بالحيــاة 
االقتصاديــة، والهنــدام أو أناقــة المظهــر.  وأنــا ال أجــد أن هنــاك 
تناقضا بين العبادة والتعلق بالله، والوســطية في امتاك أسس 
القــوة، والتــي منها االقتصــاد، فالمهم أال تصبح مهووســا بالمال 
أو المنصب أو األناقة أو الحب. وهنا تأتي نظرية السعادة التي 
روج لهــا أفاطــون مــن خــال منهــج االعتــدال. ومنهــج اإلمــام 
علــي ع ضــد الفقــر ومحاربته واضح وهو القائل في شــعره: )ما 
أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر واإلفاس بالرجِل(. 
االعتــدال هــو الســعادة. مثــا، الشــيوعية دمرت اقتصــاد العالم 
بقــدر مــا دمرت الرأســمالية الفقراء؛ ألن كل منهمــا كان متطرفا 
فــي المنهــج. وطبقة العمال )البروليتاريــا( هي من انتفضت في 
االتحــاد الســوفيتي، والدول الشــيوعية علــى النظرية، وراحت 
تضــرب تمثــال لينين بالحذاء. ماركــس، وهو أول مفكر تتحول 
نظريتــه إلــى مذهــب سياســي واقتصــادي يقــول بعــد أن كتــب 
كتاب )رأس المال( وهو يشــير إلى ذاته: ال أحســب أن أحدا قط 
قد كتب عن النقود، وجيوبه خاوية إلى هذا الحد(. ختاما، لذة 

العرفاء ال تجاريها لذة، وتكمن في اعتقادي في الوسطية.

عظماء المجد 
بين االكتئاب 
ولذة الصوفي 

)27( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

القنصل العام للبحرين في جدة يؤكد سالمة الحجاج البحرينيين
ــوف الــرحــمــن ــي ــنــفــيــس لــخــدمــة ض ــي وال ــال ــغ ــت ال ــذل ــة ب ــودي ــع ــس ال

أعــرب القنصــل العــام لمملكــة البحريــن فــي جــدة إبراهيم المســلماني عن أســمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وذلــك بمناســبة عيــد 

األضحى المبارك.

وحــول موســم الحــج، أوضــح القنصــل 
العام بأن الســلطات الســعودية في مكة 
المكرمــة اســتطاعت- بخبرتهــا الطويلة 
الحرميــن  خــادم  برعايــة  والمتطــورة 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود، ملك المملكة العربية السعودية، 
وبدعم من صاحب السمو الملكي األمير 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
ســعود، ولــي العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربية 
الســعودية، وبمتابعــة مــن وزارة الحــج 

والعمــرة - أن تقــدم خدماتهــا لضيــوف 
العالــم  لــه  شــهد  بــارز  بشــكل  الرحمــن 
بتميــزه، وأثبتت مــا ال حاجة إلثباته من 
حرص دائــم للمملكة العربية الســعودية 
علــى تقديــم أفضــل الخدمــات لضيوف 

الرحمن بشكل يدعو للفخر واالعتزاز.
العربيــة  المملكــة  بتنظيــم  وأشــاد 
السعودية البارز، مقدًما الشكر للحكومة 
الجبــارة  جهودهــا  علــى  الســعودية 
الحجــاج،  علــى  للتســهيل  بذلتهــا  التــي 
وأضاف: “إن المملكة العربية الســعودية 

بذلــت الغالــي والنفيــس لخدمة ضيوف 
الرحمن وجعلــت رحلتهم اإليمانية أكثر 
جهــود  كذلــك  مقــدرا  وســهولة”،  راحــة 
بعثــة الحج البحرينية التزامها باألنظمة 
وتعاونهــا  بالحــج  الخاصــة  والقوانيــن 
البحريــن،  مملكــة  حمــات  مــع  الكبيــر 

شــاكرا جهــود البعثــة بلجانهــا علــى مــا 
قدمتــه من خدمات كبيرة لتوفير ســبل 

الراحة لحجاج المملكة.
وأضاف: المس الجميع الجهود واألعمال 
التــي نفذت وتمت لتصعيــد حجاج بيت 
هللا الحــرام مــن مشــعر منــى ومــن مكــة 
المكرمــة يوم التاســع من ذي الحجة إلى 
عرفــات ووقوفهــم فيهــا، ونفرتهــم منهــا 

إلى مزدلفة وعودتهم منها.
وأكــد “المســلماني” خــال وجــوده فــي 
المشاعر المقدسة سامة جميع الحجاج 
البحرينيين في مكة المكرمة، وإتمامهم 
مناســك الحج في أمن وســهولة ويســر، 
المملكــة  يحفــظ  أن  تعالــى  هللا  ســائًا 
العربية السعودية ملًكا وحكومة وشعًبا 
العربيــة  لألمتيــن  وذخــًرا  ســنًدا  لتظــل 
واإلســامية، وأن يحفــظ حجــاج بيــت 

هللا الحرام من كل سوء ومكروه.

إبراهيم المسلماني

 

ياسر حميدان يؤكد إسهام الشباب بنهضة التعليم
ــى الــــعــــطــــاء واإلبــــــــــداع ــ ــل ــ ــزة ع ــ ــف ــ ــح ــ وضـــــــع قــــوانــــيــــن م

أكــد عضــو لجنــة شــؤون الشــباب بمجلــس الشــورى ياســر حميــدان، أن شــباب 
مملكــة البحريــن أثبتــوا مســؤوليتهم الوطنيــة، والتزامهــم الكبيــر في اســتثمار 
التعليم لتحقيق وحصد المنجزات، والنجاحات المتعددة في مختلف المجاالت 
والقطاعات، مشيًرا إلى أن شباب المملكة أسهموا في نهضته الشاملة، وتقدمه 
المســتمر، الذي تشــهده المملكة في ظل العهد الزاهر لعاهل الباد جالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

لمناســبة االحتفــال  لــه  وفــي تصريــح 
باليــوم العالمي للشــباب، الذي يصادف 
يــوم الثانــي عشــر مــن شــهر أغســطس 
كل عام، ويقام هذا العام )2019( تحت 
شــعار “النهضــة بالتعليم”، قال حميدان 
المحــوري  لدورهــم  الشــباب  إدراك  إنَّ 
فــي تحقيــق االزدهــار والنمــو للوطــن، 
جعلهــم أكثر حرًصا للمضي بعزم وقوة 
نحــو إعــاء اســم مملكــة البحريــن في 
مختلــف المحافل اإلقليميــة والدولية، 
مشــيًدا باالهتمام الذي توليه الحكومة 

الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الشــأن  بهــذا 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وبمتابعــة ولــي 
العهد نائــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 

خليفة.
الســلطة  أن  إلــى  حميــدان  وأشــار 
فــي  بدورهــا  تضطلــع  التشــريعية 
دعــم ومســاندة الشــباب، والدفــع نحــو 
التشــريعات  وســن  القوانيــن  تحديــث 

التــي تحّفــز الشــباب، وتدفعهــم لمزيــد 
مــن العطــاء واإلنجــاز، معتمديــن فــي 
ذلــك علــى التعليــم المتمّيز، واســتمرار 
العلميــة  والدراســات  البحــوث  إعــداد 
القّيمــة، ونيل الشــهادات العليــا، مؤكًدا 

يحملــون  ممــن  الشــباب  أعــداد  أنَّ 
الشــهادات التعليميــة والجامعيــة فــي 
الفخــر  علــى  يبعــث  البحريــن  مملكــة 
الشــباب  مكانــة  ويؤكــد  واالعتــزاز، 

ودورهم في النهضة بالتعليم.

ياسر حميدان

القضيبية - مجلس الشورى

أكبر مدرسة 
حكومية بالبحرين 

وكلفتها 10.8 
ماليين دينار



10 سنوات لوافد ُقبض عليه في كمين يبيع الماريجوانا
ــا بــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــوبـــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــه ــ ــه ن ــ ــل ــ ــي ــ ــرح ــ ت

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى وافدا بالســجن لمدة 10 ســنوات وغرامة 5000 دينار، بعد القبض عليه متلبســا في كمين أثناء شــراء 
مصــدر ســري منــه كميــة مــن مــادة الماريجوانا المخــدرة بقيمة 150 دينارا، كمــا أمرت بإبعاده نهائيا عــن البالد بعد تنفيذ العقوبــة المقضي بها 

عليه وكذلك بمصادرة المضبوطات. 

مكافحــة  إدارة  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
إليهــا معلومــات، تضمنــت  المخــدرات وردت 
مــادة  مــن  كميــات  ويحــرز  يحــوز  وافــدا  أن 
فيهــا،  اإلتجــار  بقصــد  المخــدرة  الماريجوانــا 
وبعــد التأكــد مــن صحــة تلــك المعلومــات تــم 
االســتعانة بمصــدر ســري لإلعــداد إلــى كميــن 
للقبض عليه متلبسا، إذ اتصل به هاتفيا تحت 

مسمع وإشراف أفراد شرطة اإلدارة.
واتفق المصدر مع المتهم على شراء كمية من 
نبــات الماريجوانــا المخــدر بقيمــة 150 دينــارا 
تــم تصويرهــا ســلفا للكميــن، علــى أن يكــون 

اللقــاء فــي الســاعة 7:00 مســاء فــي مواقــف 
للسيارات تقع بمنطقة سلماباد.

وفــي الزمــان والمــكان المتفــق عليهمــا حضــر 
المتهــم مســتقال ســيارته، والذي ركن ســيارته 
ونزل منها، وطلب من المصدر السري الركوب 
الــذي يحتــوي علــى  للســيارة ليأخــذ الكيــس 
النبــات المخــدر، إذ خــرج مــن الســيارة وبيــده 
كيس، وسلم المتهم المبلغ المتفق عليه، حيث 
أعطى المصدر للشــرطة اإلشارة المتفق عليها 
فتمــت  والتســليم  االســتالم  عمليــة  بانتهــاء 
مداهمــة المتهم والقبض عليه متلبســا بجرمه 

وبحوزته المبلغ المصور من قبل الشرطة.
وأفــادت المحكمة أنه وبموجــب حالة التلبس 
التي كان بها المتهم، فقد تم تفتيش مســكنه، 
إذ عثــر فريــق الضبــط بحوزتــه علــى حقيبــة 
تبين أن بداخلها كيسا كبيرا به كمية من نبات 
الماريجوانــا المخــدر، كمــا عثــروا فيهــا أيضــا 
على ميزان حساس وورق لف نايلون شفاف.

وبفحــص عينة من إدرار ثبت بتحليلها وجود 
آثار لمادة الحشيش المخدرة.

بأنــه حضــر  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
للمملكة ويعمل في إحدى الشــركات التجارية 

التــي ال يعلــم اســمها، وقــرر أنــه يتحصل على 
النبات المخدر من وافد آخر ال يعرف ما اسمه، 
مبينــا أنــه يبيع تلك المخــدرات على الوافدين 
مــن جنســيته وجنســيات أخــرى، موضحــا أنه 
أجرى عمليات البيع 3 مرات فقط قبل أن تتم 

مداهمته والقبض عليه في األخيرة.
العامــة للمحاكمــة علــى  النيابــة  وقــد أحالتــه 
اعتبــار أنــه فــي غضــون العــام 2019، ارتكــب 

اآلتي:
أوال: قــدم بمقابــل مــادة الماريجوانــا المخدرة 
فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا قانونــا علــى 

النحو المبين باألوراق. 
نبــات  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
األحــوال  غيــر  فــي  المخــدر  الماريجوانــا 

المرخص بها قانونا.

البد للبدء في بحث المصطلحات التي ســلف اإلشــارة إليها أن نبدأ في دراســة مفهوم الســلطة السياسية، باعتبار 
أن العدل والظلم واالســتبداد والمعارضة ترتبط ارتباطا ال يقبل التجزئة بالســلطة السياســية الحاكمة، وقد بدأنا 
بدارسة هذه المدرسة ومقارنتها بالمدارس اإلسالمية لكونها بحثت في مفهوم السلطة الحاكمة دون أن تتعرض 
لمفاهيــم أخــرى كالعــدل والظلم وغيره، وهذه المصطلحات ســنقوم ببحثها الحقا وذلك اســتنادا إلى النتائج التي 

نتوصل إليها من خالل البحث في مفهوم السلطة السياسية.

أن  المدرســة  هــذه  أصحــاب  يــرى 
القوي على حق، فال تعترف بشــيء 
بــل  العــدل،  عــدم  أو  العــدل  اســمه 
هــو  الوضعــي  القانــون  بــأن  تؤمــن 
قانــون عــادل طالمــا أقرتــه الدولــة، 
ويصبــح غير عــادل إذا لم يتفق مع 

أراء الدولة وأهدافها.
خــرق  هــو  الظلــم  أن  هوبــز  فيــرى 
هــي  فالعدالــة  العامــة.  القواعــد 
الطاعــة للقوي القادر على أن يجعل 

نفسه مطاعا.
منظــري  مــن  باعتبــاره  )هوبــز(  ف 
أن  يــرى  االجتماعــي،  العقــد  فكــرة 
اإلنســان فــي الحالــة الســابقة علــى 
تكــون الدولــة )يتخيــل هوبــز حالــة 
البشــر قبــل نشــوء الدولــة(، ووفقــا 
لتخيلــه فــإن البشــر كان كل منهــم 
يبحــث عن البقاء وإشــباع الرغبات 
الخاصة بلــذات أنانية، مثل )المغنم 
والمجــد(، وال وجــود عنده لألخالق 
كما نعرفها اليوم، ولكل واحد الحق 
الحصــول  يســتطيع  فيمــا  الكامــل 
عليــه والمحافظــة عليــه، ال وجــود 
الظلــم،  أو  القانــون  مثــل  لشــيء 
أن  هــي  لذلــك  الحتميــة  والنتيجــة 
حالــة  فــي  يكونــوا  أن  إمــا  النــاس 
حــرب فعليــة مســتمرة، أو يكونــوا 
فــي خــوف دائم مــن يهاجــم “ الكل 

ضد الكل”.
فــي  فقــط  تكمــن  ال  الحــرب  ألن 
القتــال، بل تكمن أيضــا في الخوف 
الدائم واالستعداد للصراع فالحرب 
ال تتمثــل في القتــال الفعلي بل في 
الميــل للقتــال فــي جميــع األوقــات 
التي ال يكون العكس فيها مضمونا.

ليــس هنــاك معنــى لألمــان، وليــس 
هنــاك حافز على الصناعة. الكل في 
خوف وفقر دائمين. والبد أن تكون 
فقيــرة،  “منعزلــة،  البشــرية  الحيــاة 

بدائية، وحشية، وقصيرة األمد”.
عليــه فــإن هــذه الحالة مــن الخوف 
بصــورة  يرغبــون  النــاس  تجعــل 
واألمــن،  الســالم  فــي  طبيعيــة 
والهــروب مــن البــؤس والفــزع مــن 

حالتهم الطبيعية.
وذلــك يدفعهــم إلــى تأســيس دولــة 
تقــوم علــى رضــى متبــادل، يوافــق 
أوامــر  طاعــة  علــى  فــرد  كل  فيهــا 
يكــون  الــذي  الســيادة،  صاحــب 
)النظــام  وخلفــاؤه  واحــدا  رجــال 
النــاس  مــن  أو مجموعــة  الملكــي(، 
))االرســتقراطية أو الديموقراطيــة، 

وفًقا لحجم المجموعة(.
وكان صاحــب الســيادة في إنجلترا 
صاحــب  وســلطة  واحــًدا.  شــخًصا 

يمكــن  ال  وهــو  مطلقــة،  الســيادة 
أن يرتكــب خطــأ يمكــن أن يخضــع 
الناحيــة  مــن  للمســاءلة  بســببه 
إال  مســؤواًل  ليــس  فهــو  القانونيــة، 

أمام هللا وضميره.
ويتعهــد اآلخرون بطاعتــه، وهو لم 
يتعهد لهم بشيء. بل له سلطة سن 
القوانيــن، وتعيين القضــاة، وإعالن 
الحرب والســلم، وتوقيع العقوبات، 

وتحديد دين الدولة.
كان  وإال  تطيعــه،  رعايــاه  وجميــع 
هنــاك صــراع، وحــرب، وعــودة إلــى 
بــؤس الحالــة الطبيعيــة. ولما كانت 
الدولــة قد تكونت بوصفها مصلحة 
أنانيــة فردية، فــإن “خضوع الرعايا 
لصاحــب الســيادة يجــب أن يفهــم 
علــى أنــه يــدوم مــا دام يملــك مــن 
مــن  يمكنــه  مــا  المســتمرة  القــوة 
حمايتهــم وليــس أطــول مــن ذلك”، 
صاحــب  وهزمــه  قوتــه  فقــد  فــإذا 
سيادة آخر، وخضع له، فإن خضوع 

رعاياه يتحول إلى المنتصر.
جــاءت  لمــا  النظــري  والتوصيــف 
بــه هــذه المدرســة أن القانــون هــو 
يطــاع،  كــي  يوجــد  وهــو  القانــون. 
والتوصيف النظري لهذا السبب هو 
أن االلتــزام هــو مفهــوم يكمــن فــي 
فكــرة شــرعية الســلطة. فالقــول أن 
س هــو القانــون فهــذا يعنــي أن س 
يجــب أن يطــاع. وأن عــدم طاعــة 
العقوبــة  وان  خطــأ  هــو  القانــون 
تحتــاج  ال  القانــون  يفرضهــا  التــي 
علــى  التأكيــد  ويجــب  تبريــر.  إلــى 
الشــرعية  مــن  يســتمد  االلتــزام  أن 
القانونيــة فقط وليــس من مضمون 

القانون وللموضوع تتمة.
العقــد  فكــرة  مــا  ســابقا  بحثنــا 
االجتماعــي لــدى الفيلســوف هوبز، 
والناظــر إلى هــذه النظرة التي جاء 
فيهــا، نجدهــا قريبــة مــن بعــض مــا 
أتــت به بعض المدارس اإلســالمية، 
فنــكاد نجد نفس الموقف لدى إمام 
عبــدهللا  بــن  عبدالملــك  الحرميــن 
كان  الــذي   )478-417( الجوينــي 
يعتقــد مــن ناحيــة أن اإلمــام نائــب 

عن المسلمين أجمعين.
أو انه نائب عن كافة أهل اإلســالم، 
ويقــول ان االختيــار مــن أهل الحل 
المعتقــد،  المســتند  هــو  والعقــد، 
والمعمــول المعتضــد، ومــن ناحيــة 
أخــرى لم يكن يشــترط رضاهم في 

انتخاب اإلمام.
وقال: “ إن بايع رجل واحد مرموق 
كثيــر األتبــاع واألشــياع مطــاع في 
قــوم، وكانــت بيعتــه تفيد ما أشــرنا 

إليه ))من الشوكة(( انعقدت اإلمامة 
وصحــت إمامــة مــن يســتولي على 
لــم  إذا  حتــى  بشــوكته  الســلطة 
يكــن منتخبــا مــن أحد، فقــال: “ من 
يســتبد باالســتيالء واالستعالء من 
غيــر نصــب ممــن يصح نصبــه، فإذا 
اســتظهر المرء بالعدد والعدد، ودعا 
النــاس إلــى الطاعة فإن لم يكن في 
الزمــان مــن يســتجمع صفــات أهــل 
االختيــار وكان الداعــي إلــى إتباعه 
علــى الكمال المرعي، فإذا اســتظهر 
كان  لإلمامــة،  وتصــدى  بالقــوة 
إمــام حقــا، وهــو فــي حكــم العاقــد 

والمعقود له.
وقــام الجويني باالعتراف بحكومة 
األمر الواقع، فقال: “ إذا استقل فرد 
الزمــان بعدة ال تصادم، واســتطالت 
يــده علــى الممالــك عرضــا وطــوال، 
وأمكنــت  الطاعــة،  واســتتبت 
االســتطاعة، فقيامــه بمصالــح أهــل 
كقيــام  واللســان،  بالســيف  اإليمــان 
الواحــد من أهــل الزمــان بالموعظة 

الحسنة باللسان.
وهذا ذات موقف أبي حامد الغزالي 
الذي يطرح نظرية )االختيار( ولكنه 
يعود ليفسرها ويقول بأن المقصود 
ب: )االختيــار( ليــس “ اعتبــار كافــة 
الخلــق” إنمــا الغــرض قيــام شــوكة 
اإلمــام باألتبــاع واألشــياع”. ويبــرر 
والشــروط  الصفــات  بمراعــاة  ذلــك 
فــي الســالطين تســوفا إلــى مزايــا 
المصالــح، وتجنــب القطــع ببطــالن 
الواليــات خوفا من بطالن المصالح 
رأســا، والنظر إلى األمر الواقع:” بأن 
الوالية اآلن ال تتبع إال الشوكة، فمن 
بايعه صاحب الشوكة فهو اإلمام.”

اإلمــام  بتعييــن  الغزالــي  واكتفــى 
بواســطة شــخص واحد إذا حصلت 
لــه الشــوكة، واعتبــر نجاحــه نصبــا 
غيبيــا مــن هللا تعالــى، ورزقــا إلهيــا 
يؤتيه من يشاء. وقال “ إن اإلمامة 
والشــوكة  بالشــوكة،  تنعقــد  عندنــا 
تقوم بالمبايعة، والمبايعة ال تحصل 
إال بصــرف هللا تعالــى القلــوب قهرا 
إلى الطاعة والمواالة. وهذا ال يقدر 

عليه البشر.”
القهريــة،  الســلطة  الغزالــي  واعتبــر 
إحدى طرق الحكــم الثالثة، إضافة 
رجــل  مــن  والتفويــض  النــص  إلــى 
ذي شــوكة. وقــال: “ لو لــم يكن بعد 
وفاة اإلمام إال قرشــي واحد مطاع 
وتوالهــا  باإلمامــة  فنهــض  متبــع 
وتشــاغل  بشــوكته  ونشــأ  بنفســه 
بهــا واســتتبع كافــة الخلق لشــوكته 
بصفــات،  وكان موصوفــا  وكفايتــه 

قد انعقدت إمامته ووجبت طاعته 
فإنــه تعيــن بحكم شــوكته وكفايته 

وفي منازعته إثارة الفتن.
الظالــم  الســلطان  إن  وأضــاف:” 
شــوكته  ســاعدته  مهمــا  الجاهــل 
وعســر خلعــه وكان فــي االســتبدال 
بــه فتنــة ثائرة ال تطــاق وجب تركه 

ووجبت الطاعة له.
طــرق  جماعــة  إبــن  قســم  وهكــذا 
اإلمامــة إلى ثــالث طرق إثنين منها 
اختياريــان وهمــا بيعــة أهــل الحــل 
والعقــد واســتخالف االمام الســابق 
الطريــق  وأمــا   “ وأضــاف:  لالحــق، 
الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية 
فهــو قهر صاحب الشــوكة، فإن خال 
الوقت عن إمام فتصدى لها من هو 
ليس من أهلها وقهر الناس بشوكته 
وجنــوده بغيــر بيعــة أو اســتخالف 
طاعتــه،  ولزمــت  بيعتــه،  انعقــدت 
ويجمــع  المســلمين  شــمل  لينظــم 
كلمتهــم، وال يقــدح فــي ذلــك كونــه 
جاهــال أو فاســقا فــي االصــح، وإذا 
انعقــدت اإلمامــة بالشــوكة والغلبــة 
األول  فقهــر  أخــر  قــام  ثــم  لواحــد 
األول  انعــزل  وجنــوده  بشــوكته 
وصــار الثانــي إمامــا لمــا قدمناه من 
مصلحــة المســلمين وجمــع كلمتهم، 
ولذلك قال ابن عمر في أيام الحرة: 

نحن مع من غلب.”
ومــن خــالل البحث في هــذه اآلراء 
وأصحــاب  )هوبــز(  فكــرة  ســواء 
مدرســة المنظــور الوضعــي، وأفكار 
ســلف  الذيــن  المســلمين  علمــاء 
نتيجــة  إلــى  نصــل  إليهــم  وأشــرنا 
معينــة وهــي أنهــا كلهــا أجمعت في 
أهميــة القــوة )قــوة الحاكــم( - )قوة 
الســلطة((قدرتها علــى القهــر( وفــي 
إهمالها إلى حد ما للجوانب األخرى 
فالعدالــة عندهــا هــي الطاعة للقوي 
القــادر على أن يجعل نفســه مطاعا 
هذا بتعبير هوبز، وهي تعتبر علماء 
اإلشــارة  ســلف  اللذيــن  المســلمين 
الشــوكة  لصاحــب  الطاعــة  إليهــم 
بشــوكته  النــاس  قهــر  علــى  القــادر 

وجنوده.
ونحــن إذ نبحــث عــن أســباب هــذه 
يقــول  وكمــا  كانــت  وهــل  اآلراء، 
ســلطان  أو  لحاكــم  نفاقــا  البعــض 
جائــرة،  لســلطة  تبريــرا  أو  معيــن، 
جــدا،  مخالفــة  نتيجــة  إلــى  نصــل 
الظــروف  فــي  البحــث  خــالل  مــن 

الموضوعية لهذه األفكار.
فاألفــكار ال تنتــج مــن واقــع مجرد، 
فهــي نتــاج واقع موضوعــي ومادي 
للمجتمــع لذلك قد نجد فكرة معينة 
موجودة حاليا ولم توجد في وقت 
سابق، أو نجدها موجودة في وقت 
سابق وتالشت أو انتهت في وقتنا 
الماثل، فالظروف الموضوعية التي 
يعيشها المفكر أو العالم في مجتمع 
معين وفي بيئة معينة تنعكس البد 
على تفكيره فتؤدي إلى وجود هذه 
هــو  الموضوعــي  فالواقــع  الفكــرة، 
الــذي يؤثــر على األفــكار التي تنتج 
جــراء تراكمــات هــذا الواقــع، لذلــك 
البــد من البحــث عن األســباب التي 
حدثــت بهــؤالء العلمــاء والمفكرين 
إلــى اتخاذ هــذا االتجاه الحاد وهذا 
القادمــة  الحلقــة  فــي  ســنبحثه  مــا 

وللموضوع تتمة.
نا ســابقا اتجاه الفلسفة الوضعية  بيَّ
العلمــاء  بعــض  وآراء  )هوبــز( 
البحــث  مــن  البــد  وكان  المســلمين 
عاشــه  الــذي  الموضوعــي  للواضــع 
هــؤالء العلمــاء ذلــك أننــا إذ نبحــث 
ســلف  التــي  األفــكار  أســباب  فــي 
وأشــرنا لهــا، نجــد أنهــا نتــاج واقــع 
المفكــرون  فيــه  عــاش  موضوعــي 
والعلمــاء، فانعكــس علــى تفكيرهم 
وعلــى مــا أنتجــه مــن آراء، لــذا البد 
وقبــل الخوض في نقد فكرة معينة 
أو كيــل االتهامــات إليهــا وإلــى مــن 
نــادى بهــا ان نبحــث فــي الظــروف 
الموضوعيــة التــي مر بهــا المفكر أو 
العالــم، لنــرى إن كان هنالك مبررات 
موافقتنــا  يعنــي  ال  )وهــذا  فكريــة 
عليهــا أو القــول بصحتهــا( وواقعية 
هــذا  أنتجــه  مــا  فــي  الســبب  هــي 
المفكــر أو ذاك، ومــن خــالل البحــث 
فــي األفــكار التي نادى بهــا هوبز أو 
أفكارهــم  عرضنــا  اللذيــن  العلمــاء 
الغزالــي - عبدالملــك  )كأبــي حامــد 
أن  نجــد  إبــن جماعــة(   - الجوينــي 
الظــروف الموضوعيــة التــي مــر بها 
كل مفكر من هؤالء المفكرين كانت 

متقاربة إلى حد ما.
فمثــال هوبــز، ولــد فــي إنجلتــرا عام 
وكان   ،1679 عــام  وتوفــي   1588
يقــول دائما )أنــا والخــوف توأمان(، 

جعلــت  التــي  األســباب  مــن  وكان 
أنــه  الدائــم يســيطر عليــه  الخــوف 
عــاش حياتــه فــي فترة عانــت فيها 
إنجلتــرا من صراعات هائلة منها ما 
هو ديني )يتصل بالدين والكنيســة( 
ومنهــا ما هو سياســي بيــن البرلمان 
والملك، وعلى ذلك فقد كانت غاية 
فكــره هــي تحقيــق األمــن والســالم 

داخل المجتمع.
وبالبحــث في حياة اإلمــام الغزالي 
وموقفــه اتجــاه الســلطة فــإن خيــر 
لموقــف  صــورة  يعطينــا  كتــاب 
ومــن  عصــره  مــن  الغزالــي  اإلمــام 
عاصــره  الــذي  )الســلطة(  الحاكــم 
باللــه  المســتظهر  الخليفــة  وهــو 
“فضائــح  كتابــه  فــي  ورد  مــا  هــو 
المســتظهرية”،  وفضائــل  الباطنيــة 
والباب التاســع من الكتاب خصصه 
البراهيــن  إلقامــة  بأكملــه  الغزالــي 
الحــق  اإلمــام  أن  علــى  الشــرعية 
القائــم بالحــق الواجب علــى الخلق 
طاعتــه هــو اإلمــام المســتظهر، كما 
ــن أنــه يجــب علــى علمــاء الدهــر  بيَّ
الفتــوى على البــت والقطع بوجوب 
طاعته على الخلــق ونفوذ أقضيته 
بمنهــج الحق وصحــة توليته للوالة 
وتقليــده للقضــاة وأنــه خليفــة هللا 
علــى الخلق وأن طاعته على جميع 
يمتــد  البــاب  فــرض، وهــذا  الخلــق 
الصفحــة  إلــى   169 الصفحــة  مــن 
آخــره  إلــى  أولــه  مــن  وهــو   ،225
دعوة لطاعة المســتظهر ولاللتفاف 
حــول منصــب الخالفــة، وقــد أورد 
صفات اإلمام وواجباته السياســية 

والدينية.
رمــى  الغزالــي  اإلمــام  أن  ونالحــظ 
بثقلــه الفكري والثقافــي والعقائدي 
لدعم مشــروعية الخالفة العباســية 
والخليفة المستظهر وذلك لخشيته 
مــن خطــر الفاطمييــن الذيــن أرادوا 
إسقاط المرجعية العباسية وتثبيت 
شــعار  تحــت  الفاطميــة  الشــرعية 

االنتساب ألهل البيت فكًرا ونسًبا.
وعلــم الغزالــي أنه إذا تــمَّ هذا األمر 
فإن في ذلك ضياع الدولة الســنية، 
علــى  للحفــاظ  بثقلــه  رمــى  لذلــك 
الشرعية السنية العباسية أمام المد 

الباطني.
فعــل  كــرده  هــو  موقفــه  كان  لــذا 
لظروف موضوعية نشأت وتبلورت 

وتطورت خالل مراحل حياته.
أمــا ابــن جماعــة فحياتــه المديــدة 
عديــدة،  ألحــداث  معاصــرًا  جعلتــه 
فقد شــهد سقوط دولة بني العباس 
المغــول،  أيــدي  علــى  بغــداد  فــي 
ومرحلة التراجع الصليبي، وغروب 
شمس بني أيوب عن مصر والشام، 
وقيــام حكــم المماليــك فيهمــا.. وما 
تبع ذلك من اصطراع على السلطة.

طاعة السلطة وأساليب االعتراض في الفكر االجتماعي

أحمد المرباطي

لفلسفة 
الوضعية 

ومقارنتها بأفكار 
بعض العلماء 
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07 local@albiladpress.com

الثالثاء
13 أغسطس 2019 
12 ذو الحجة 1440

عباس إبراهيم

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  رفضــت 
االســتئنافية(  )بصفتهــا  الثانيــة 
مــدان  عشــريني،  شــاب  اســتئناف 
بســرقة مبلــغ 200 دينــار وهاتفين من 
مســكن صديقــه وأعاد منهــا 70 دينارا 
وهاتفا تبين وجود تلفيات به، وأيدت 
معاقبتــه بالحبــس لمــدة 3 أشــهر مــع 

النفاذ.
بيــوم  أنــه  فــي  تتحصــل  الواقعــة 
الواقعــة وأثناء تواجد المســتأنف في 

مســكن المجنــي عليــه صديقــه، تمكن 
مــن ســرقة مبلــغ 200 دينــار وهاتفين 
وبعدمــا  هــواوي،  نــوع  مــن  نقاليــن 
اكتشــف صديقــه أمره، أعــاد إليه مبلغ 
70 دينــارا وهاتفــا واحــدا وكان متلفــا 
حينها، فأبلغ األخير الشــرطة بالواقعة 

وتم القبض على المستأنف.
وكانت النيابة العامة أحالته للمحاكمة 
بعدمــا وجهــت لــه تهمــة أنــه بتاريــخ 
12 أبريــل 2019 ســرق المبلــغ النقــدي 
والمنقــوالت المبينــة الوصــف والنــوع 

باألوراق والمملوكين للمجني عليه.

يسرق 200 دينار وهاتفين من صديقه
عباس إبراهيم

أيــدت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانيــة )بصفتهــا 
االســتئنافية(، غيابيا، معاقبــة متعاط للمؤثر العقلي 
الديازيبام وإهانة شرطي بمركز اإلصالح والتأهيل، 
بعــدا ضبطــه يخفــي األقــراص المؤثرة خلــف ظهره 
أثناء تفتيشــه؛ وذلك بحبســه لمدة 3 أشــهر وأمرت 

بتغريمه مبلغ 100 دينار عما أسند إليه.
وكانــت  النيابــة العامــة قــد وجهت للمســتأنف تهمة 

أنه بتاريخ 12 فبراير 2018، ارتكب اآلتي:
بــوزارة  العــام  الموظــف  المجنــي عليــه  أهــان  أوال: 

الداخلية أثناء وبسبب تأديته وظيفته.
ثانيــا: حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي المؤثــر العلقــي 

الديازيبام في غير األحوال المرخص بها قانونا.
وأشــارت إلى أن الواقعة تتحصل في أن المستأنف 
أهــان الموظــف فــي وزارة الداخلية، وهو الشــرطي 
وظيفتــه،  تأديتــه  وبســبب  أثنــاء  عليــه،  المجنــي 
العقلــي  المؤثــر  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  كمــا 
الديازيبــام، إذ أبلــغ المجنــي عليــه الناطــور بمركــز 
قيــام  فــي  اشــتبه  أنــه  مــن  والتأهيــل  اإلصــالح 
المســتأنف بإخفــاء شــيء مــا وراء ظهــره، وأثنــاء 
تفتيشــه قاومــه المســتأنف ودفعــه مــن صــدره، كما 
ابتلــع األقــراص المؤثــرة التــي كان يخفيهــا بيــده، 
والتــي علــم فيمــا بعد أنها أقــراص الالريــكا، كما أقر 

أنه متعاط لمادة الشبو المؤثرة عقليا.

نزيل يهين شرطيا ضبطه وهو يخفي أقراص “الريكا”
عباس إبراهيم

Û  أحتــرم كثيــرًا المواطــن المحرقــي إبراهيــم مطــر، واقــدر هــذا
الرجــل، وأراه مدرســة فــي الوطنيــة، وفي تعليم النشــأة كيف 
تكــون محبــة القيــادة واألوطــان، دون أن ينتظر المــرء ألجلها 

مقاباًل.
Û  الكثيــرون، حكايــة )بوعلــم( كمــا يكنيــه  أو  وإلبراهيــم مطــر، 

عجيبــة مــع علم البحريــن والذي ال يفارقه لحظــة واحدة، منذ 
سنين طويلة، فمطر، فهذا الرجل الخمسيني الكريم، لم تمنعه 
انشــغاالت الحيــاة، وظروفهــا الكابســة، وأجــواء البلــد الحــارة 
والملتهبــة، ألن يشــارك بأغلــب الفعاليــات الوطنية، والشــعبية، 
واألهليــة، فــي المحــرق وخارجهــا، وهــو يرفــع علــم البحريــن 

عاليًا، بكل مشاركة وحدث يكون بها.
Û  ولو تصفح أي منكم، أرشيف المحرق الوطني، وأعني أرشيف

فعاليــات المجالــس العائليــة واألهلية، والمهرجانــات الوطنية، 
ومهرجانــات التراث، وفي األعياد والمناســبات الوطنية، وفي 
حســابات التواصــل االجتماعــي، مــن الصعــب جــدًا أن تخلــو 
الكثيــر منهــا، بصــور مطــر وهــو يرفــع العلــم األحمــر واألبيــض 

عاليًا، عاليًا حيث يجب له أن يكون.
Û  يســتحضر لنــا مطــر عبر هــذه المشــاركات الجميلــة، والحضور

المهــم، بــأن محبــة البحرين وشــعبها، عبر زرع مفاهيــم الوالء، 
واإلخــالص، وتعليــم النشــأة، بواجباتهم المنســية، والمفقودة، 
بأنــه جــزء مكمل لوجودهم نفســه، ولحاضرهم، ولمســتقبلهم، 
ولبنــاء غــدًا جميــل، يبنــى علــى ســواعد البحرينييــن، محبــة 

وعرفانًا ووالء.
Û  ينادونــه كمــا  )بوعلــم(  أو  مطــر،  إبراهيــم  عــن  اليــوم  أكتــب 

المحرقيــون، ويحبونــه، مســتذكرًا مواقف هــذا الرجل الكريم، 
والذي يهب وقته وصحته ويومياته كلها، فقط لكي يظل علم 

البحرين عاليًا، خفاقًا، فشكرًا لك، وأكثر من أمثالك.

المواطن 
إبراهيم مطر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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وصلت إلى 154.7 مليون دينار بنهاية الربع األول من 2019

41.4 % ارتفاع ميزانية مكاتب الصرافة

شــهدت الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة العاملة في البحرين قفزة كبيرة بنســبة بلغت 41.4 % بنهاية الربع األول من 
العام الجاري 2019، قياًســا بالربع األخير من العام الماضي، في حين تراجعت بنســبة طفيفة 2.2 % مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام 2018.

ووفًقــا ألحــدث بيانــات رســمية نشــرها 
فــإن  المركــزي،  البحريــن  مصــرف 
الميزانيــة الموحــدة في الربع األول من 
العام الجــاري بلغت نحو 154.7 مليون 
دينار، بزيادة 45.2 مليون دينار، قياًسا 
بنحو 109.4 مليون دينار بالربع األخير 
مــن العــام الماضــي، في حيــن تراجعت 
دينــار  مليــون   3.5 بمقــدار  الميزانيــة 
قياًسا بقرابة 158.1 مليون دينار بالربع 

األول من العام 2018.
لمكاتــب  الموحــدة  الميزانيــة  وكانــت 
الصرافة شــهدت تراجًعا بنســبة 7.8 % 
في الربع األخير من العام 2018، قياًسا 
كمــا   ،2017 العــام  مــن  ذاتهــا  بالفتــرة 
تراجعــت 30.6 % قياًســا بالربع الثالث 

من 2018.
أن  الرســمية  البيانــات  وأظهــرت 
بالربــع  الصرافــة  مكاتــب  موجــودات 
األول مــن العــام 2019، توزعت ما بين 

موجــودات محليــة للمكاتــب المرخصة 
بنحــو 92.5 مليــون دينــار )نحــو 62.8 
مليــون دينار في الربــع األخير(، وقرابة 
للموجــودات  دينــار  مليــون   62.1
األجنبيــة )نحــو 46.7 مليــون دينار في 

الربع األخير(.
المحليــة  الموجــودات  وارتفعــت 
للمكاتــب المرخصــة نحــو 29.8 مليــون 
دينــار، أي مــا نســبته 47.5 %، مقارنــة 
الربــع  فــي  دينــار  مليــون   62.8 بنحــو 
األخير، كما زادت الموجودات األجنبية 
بنحــو 15.5 مليــون دينار، أي ما نســبته 
33.1 %، إذ ارتفعــت مــن 46.7 مليــون 
دينــار بالربــع األخيــر لتصــل إلــى نحــو 

62.1 مليون دينار.
وتتضمــن الموجودات المحلية لمكاتب 
حجــم  دينــار  مليــون   67.4 الصرافــة: 
 %  81( الصرافــة  مكاتــب  فــي  النقــد 
نســبة الزيادة قياًسا بنحو 37.2 مليون 

دينــار بالربــع األخيــر مــن 2018(، وبلــغ 
حجــم ودائــع المكاتــب المرخصــة لــدى 
تقريًبــا  دينــار  مليــون   5.7 المصــارف 
)7.6 % نسبة الزيادة مقارنة بنحو 5.3 
مليــون دينار بالربع األخيــر من 2018(. 
الغيــر  مــن  المحليــة  المســتحقات  أمــا 
ألــف   45.4 فبلغــت  الصرافــة  لمكاتــب 
دينــار )74.2 % نســبة التراجــع قياًســا 
بـــ 175.7 ألــف دينــار بالربــع األخيــر من 
المحليــة  الموجــودات  وبلغــت   ،)2018
دينــار  مليــون   19.4 للمكاتــب  األخــرى 
)3.24 % نســبة التراجــع قياًســا بالربــع 

األخير من 2018(.
مكاتــب  علــى  المطلوبــات  وتوزعــت 
مــا   ،2019 مــن  األول  بالربــع  الصرافــة 
 98.1 بقرابــة  محليــة  مطلوبــات  بيــن 
مليــون دينار )99.8 مليون دينار تقريًبا 
بالربع األخير(، ونحو 56.5 مليون دينار 
)9.6 مليــون دينار تقريًبا بالربع األخير( 

للمطلوبات األجنبية.
أن  الرســمية  البيانــات  وأظهــرت 
مكاتــب  علــى  المحليــة  المطلوبــات 
مليــون   62.9 نحــو  تشــمل:  الصرافــة 
دينــار حجــم رأس المــال واالحتياطــي 
للمكاتــب المرخصــة )نحــو 61.7 مليون 
مليــون  و19.3  األخيــر(،  بالربــع  دينــار 
دينــار تقريًبــا حجــم القــروض المحليــة 
لمكاتــب الصرافــة مــن المصــارف )نحو 
األخيــر(،  بالربــع  دينــار  مليــون   26.6
و107.5 ألــف دينــار حجم المســتحقات 
المحليــة من مكاتب الصرافة إلى الغير 
)37.4 ألــف دينار بالربع األخير(، و15.8 
مليون دينار تقريًبا للمطلوبات المحلية 
 11.4 )نحــو  المكاتــب  علــى  األخــرى 

مليون دينار بالربع األخير(.
19 مؤسســة  إلــى  “المركــزي”  ورخــص 
صرافــة للعمــل بالســوق المحليــة حتى 
وفًقــا  وذلــك  الماضــي،  ينايــر  شــهر 
للبيانات الرســمية علــى موقع المصرف 

المركزي.

كوريا الجنوبية 
تسقط اليابان من 

“الشركاء” الموثوقين

أنهــا  االثنيــن  أمــس  الجنوبيــة  كوريــا  أعلنــت 
اســقطت اليابان من قائمة الشــركاء التجاريين 

الموثوق بهم.
وأوردت وكالــة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية 
أن ســول ســترفع اليابان من قائمــة الدول التي 

تتلقى معاملة تجارة تفضيلية.
اليابــان غضــب كوريــا الجنوبيــة فــي  وأثــارت 
يونيــو، بتشــديد القيــود علــى صــادرات المــواد 
المســتخدمة فــي صناعــة الرقائــق والشاشــات 
تحويلهــا  يمكــن  التــي  الحساســة  والعناصــر 
لالســتخدام العســكري. و أمــرت محكمة كورية 
أكتوبــر الماضــي الشــركات اليابانيــة بتعويــض 
الكورييــن الجنوبييــن عن العمل القســري خالل 

االستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

سول - د ب أ

لندن - رويترز

تماســكت أســعار الذهب في ظــل تداوالت 
هزيلــة بســبب عطلــة أمــس االثنيــن، لتظل 
قــرب المســتوى المهــم البالــغ 1500 دوالر، 
المحيطــة  الضبابيــة  مــن  الدعــم  تلقــت  إذ 
بالحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحدة 
نمــو  تباطــؤ  مــن  ومخــاوف  والصيــن 
االقتصــاد العالمــي. بحلــول الســاعة 0422 
الذهــب  يســجل  لــم  جرينتــش،  بتوقيــت 
فــي المعامــالت الفوريــة تغيــرا يذكــر عنــد 

1496.42 دوالر لألوقية )األونصة(.
األمريكيــة  العقــود  فــي  الذهــب  واســتقر 

اآلجلة عند 1508.10 دوالر لألوقية.
والعديــد مــن األســواق فــي آســيا، بمــا فــي 
ذلك ســنغافورة واليابــان، مغلقة في عطلة 
يــوم   االثنيــن. ويــوم الجمعة، قــال الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب إنه ليــس جاهزا 
إلبــرام اتفــاق مــع الصيــن حتــى أنــه شــكك 
فــي إجــراء جولــة محادثــات تجاريــة فــي 

سبتمبر.
لكــن بيتــر نافــارو مستشــار البيــت األبيض 
للتجارة قال إن الواليات المتحدة ما زالت 
تعتــزم عقــد جولــة أخــرى مــن المحادثــات 
التجاريــة مــع المفاوضيــن الصينيين. وفي 
وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب 

إنه ســيفرض رســوما بنســبة عشــرة بالمئة 
على بقية الواردات الصينية البالغة قيمتها 
300 مليــار دوالر فــي أول ســبتمبر أيلــول 
ممــا دفــع الصيــن إلــى التوقــف عــن شــراء 
منتجــات زراعيــة أمريكية. وفي األســبوع 
الماضــي، اتهمــت الواليــات المتحــدة أيضا 
أن  بعــد  العملــة  فــي  بالتالعــب  الصيــن 
دون  باالنخفــاض  لليــوان  بكيــن  ســمحت 
تصاعــد  وأطلــق  للــدوالر.  يوانــات  ســبعة 
الحــرب التجاريــة بين أكبــر اقتصادين في 
العالــم موجة ارتفاع قوية ألســعار الذهب، 
التــي صعــدت نحــو ســتة بالمئة منــذ بداية 

الشهر الجاري. 
المدمــرة  اآلثــار  بشــأن  المخــاوف  وبــرزت 
صــادر  تحذيــر  بفعــل  التجاريــة  للحــرب 
عــن جولدمــان ســاكس بشــأن تنامــي خطر 
الركــود، وقــول البنــك إنــه لــم يعــد يتوقــع 
االنتخابــات  قبــل  تجــاري  اتفــاق  إبــرام 
فــي  ســُتجرى  التــي  األمريكيــة  الرئاســية 
2020. وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
 16.93 إلــى  بالمئــة   0.1 الفضــة  تراجعــت 
بالمئــة   0.3 البالتيــن  دوالر لألوقيــة. وزاد 
 0.3 البالديــوم  وربــح  دوالر   861.29 إلــى 

بالمئة إلى 1425.88 دوالر لألوقية.

الذهب يتماسك بفضل مخاوف التجارة والنمو

دبي - رويترز

نفــت الهيئــة العامة للغذاء والدواء، إيقافها اســتيراد البيض للســعودية، 
موضحــة أنهــا وضعــت إجــراءات وضوابــط الســتيراد البيــض الكامــل 
الطــازج، بهدف ضمان ســالمة الغذاء، بحســب ما ورد فــي “االقتصادية” 
الســعودية. وقالــت الهيئــة، إنهــا وضعــت إجــراءات ضمــن جهودهــا فــي 
حمايــة المجتمــع مــن خــالل التشــريعات والمنظومــة الرقابيــة الفاعلــة 
لضمــان ســالمة الغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة ومنتجــات التجميــل 
والمبيدات واألعالف. وأشارت إلى أنها تحظر االستيراد من الدول التي 

عليها حظر عالميا بسبب انتشار األمراض واألوبئة.
وبحســب الموقــع الرســمي للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــإن الــدول 

المحظورة مؤقتا بلغت 55 دولة.
ونصــت اإلجــراءات التنظيميــة الســتيراد البيض على خمســة إجراءات 
رئيســة عبــر تعميــم صــدر مطلــع الشــهر الجــاري، منهــا قصــر االســتيراد 
مباشــرة إلــى الســعودية مــن بلــد المنشــأ األصلــي غيــر الموبــوء لجميــع 

إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج.
وثاني اإلجراءات، تأكيد عدم اســتيراد بيض المائدة الكامل الطازج من 
الدول التي سبق أن صدر فيها قرار حظر استيراد بسبب مرض إنفلونزا 

الطيور ولم يتم رفع الحظر عنها.
وشــملت الضوابــط، إرســاليات بيض المائــدة الكامل الطازج المســتوردة 
مــن البلــدان غيــر الموبوءة مــن غير بلد المنشــأ األصلي، حيــث يجب أن 

تتعــرض لعمليــات تصنيعيــة جوهريــة فــي بلــد ثــان تغيــر مــن طبيعتهــا 
األصلية وتكسيها داللة بلد المنشأ المصدر إلى المملكة.

وتضمنــت اإلجــراءات، االلتــزام باالســتيراد مــن المنشــآت المعتمدة لدى 
هيئة الغذاء والدواء فقط والمدرجة فيها، كما يجب أن تكون إرساليات 
بيــض المائــدة الكامــل الطــازج المســتوردة مصحوبــة بشــهادة صحيــة 
وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن قبــل الهيئــة ومســتوفية لمتطلبــات الالئحة 
الفنيــة الخليجية. يشــار إلــى أن وزارة البيئة والميــاه والزراعة، أصدرت 
194 ترخيصــا لمشــاريع دواجــن خــالل العــام الماضــي 2018، وذلــك بعد 

الترخيص ل175 مشروعا في العام 2017.

قالــت شــركة االتحــاد للطيــران اإلماراتيــة أمــس االثنيــن إنها لــن تبــدي االهتمام 
بإعادة االســتثمار في جت إيروايز الهندية التي أعلنت إفالســها بســبب عدم حل 

مشكالت تتعلق بالتزامات شركة الطيران الهندية.

المســتثمرين  إيروايــز  جــت  ودعــت 
ومــددت  االهتمــام  إلبــداء  المحتمليــن 
األسبوع الماضي الموعد النهائي للتقدم 

حتى العاشر من أغسطس.
علــى  للطيــران  االتحــاد  واســتحوذت 

حصــة نســبتها 24 بالمئــة مــن جــت فــي 
2013، فــي وقــت كانت شــركة الطيران 
مالــي  دعــم  إلــى  فيــه  تحتــاج  الهنديــة 
إنــه  للطيــران  االتحــاد  وقالــت  قــوي. 
منــذ ذلــك الحيــن وهــي تســعى ”لحلول 

متقدمة“ للمســاعدة في حل المشــكالت 
التي تواجه جت.

وأضافــت الشــركة التي مقرهــا أبوظبي 
”ظلــت االتحــاد منخرطــة فــي العمليــة، 
ولكــن علــى الرغم مــن محــاوالت جميع 
فقــد  األمــر  فــي  المشــاركة  األطــراف 
بقيت هناك مشــكالت كبيرة جدا تتعلق 

بالتزامات جت السابقة“.

السعودية: ضوابط لحظر البيض من 55 دولة
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فقــط الغــذاء  هيئــة  لــدى  المعتمــدة  المنشــآت  مــن  االســتيراد 

أعلنت أرامكو السعودية أمس االثنين انخفاض صافي الربح 12 بالمئة في النصف األول، لكنها تظل أكثر شركات العالم ربحية، بينما قالت 
ريالينس إندستريز الهندية إن أرامكو تتطلع لشراء حصة في أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات.

وأعلنت ريالينس أن أرامكو وقعت خطاب 
نوايــا لشــراء حصــة 20 بالمئــة فــي أنشــطة 
ريالينس لتحويل النفط إلى كيماويات في 
إحدى أكبر عمليات االستثمار األجنبي على 

اإلطالق في الهند.
وأعلنــت أرامكو، التي امتنعــت عن التعليق 
علــى الصفقــة الهنديــة، تحقيــق صافي ربح 

46.9 مليار دوالر.
وبالمقارنة، حققت أبل، أكبر شــركة مدرجة 
فــي العالــم مــن حيــث الربحيــة، 31.5 مليار 
دوالر، فيمــا حققت شــركة النفط األمريكية 
المنافســة إكســون موبيــل نحــو 5.5 مليــار 
دوالر، بينمــا حققت رويال داتش شــل نحو 

8.8 مليار دوالر.
التنفيــذي  الرئيــس  الناصــر  أميــن  وقــال 

ألرامكــو فــي بيــان ”رغــم انخفــاض أســعار 
النفــط خــالل النصف األول مــن عام 2019، 
فقــد واصلنا تحقيــق أرباح وتدفقات نقدية 
حــرة قويــة مدعومــة بقدرتنــا فــي الحفــاظ 
وإدارة  التشــغيلي  أدائنــا  مســتويات  علــى 

المصاريف واالنضباط المالي“.
وحققــت الشــركة إجمالي إيــرادات، بما في 
ذلــك الدخــل اآلخر المرتبــط بالمبيعات، في 
النصــف األول بقيمــة 163.88 مليــار دوالر 
انخفاضا من 167.68 مليار دوالر قبل عام. 
وزادت التدفقــات النقدية الحرة 6.7 بالمئة 

إلى 38 مليار دوالر.
وقالــت أرامكــو إن انخفــاض أرباحهــا يرجع 
بشــكل أساســي إلــى تراجــع نســبته أربعــة 
المحقــق  البيــع  ســعر  فــي متوســط  بالمئــة 

للنفــط الخــام مــن 69 دوالرا إلــى 66 دوالرا 
المشــتريات  تكاليــف  وزيــادة  للبرميــل 
تكاليــف  وقيمــة  والتصنيــع،  واإلنتــاج 

االستهالك واإلطفاء.
وقالــت شــركة النفــط إن االنخفــاض خفــف 
مــن أثــره جزئيــا تراجــع بقيمــة 2.62 مليــار 

دوالر في ضريبة الدخل.

توسع

تتوســع أرامكــو فــي التكريــر فــي الداخل 
وكذلــك في أســواق جديــدة على األخص 

في آسيا.
طاقتهــا  لزيــادة  الشــركة  وتخطــط 
التكريرية، داخل السعودية وفي الخارج، 
إلى ما يتراوح بين ثمانية وعشرة ماليين 

برميــل يوميــا، مــن نحــو خمســة مالييــن 
برميل يوميا حاليا.

المنتجــات  لتجــارة  أرامكــو  تتوســع  كمــا 
البتروليــة، ذراع أرامكــو التجاريــة، أيضــا 
فــي الخارج للتنافس على نحو أفضل مع 

شركات التجارة العالمية.
وقــال الناصر ”تتمتع أرامكو بمالءة مالية 
االســتثمار  مواصلــة  مــن  تمكنهــا  قويــة 

لتحقيق النمو في المستقبل“.
دفعت أرامكو توزيعات بقيمة 46.4 مليار 
دوالر للحكومــة بما في ذلك توزيع خاص 

 32 مــن  ارتفاعــا  20 مليــار دوالر،  بقيمــة 
مليار دوالر قبل عام.

طرح عام مزمع

للمــرة  الماليــة  بياناتهــا  عــن  أرامكــو  أعلنــت 
األولــى علــى اإلطــالق فــي وقــت ســابق مــن 
العــام الجــاري، إذ كشــفت عــن أرباحهــا لعــام 
2018 بهــدف الحصول علــى تصنيف والبدء 

في إصدار سندات دولية.
وتهــدف الشــركة لتدشــين طــرح عــام أولــي 
بحلــول 2021-2020 بعــد أن أجلــت الطــرح 

من عام 2018. والطرح العام األولي ألرامكو 
حجــر الزاويــة فــي مســعى لتحقيــق تحــول 
االســتثمار  لجــذب  الســعودية  اقتصــاد  فــي 
األجنبــي والتنــوع بعيــدا عــن االعتمــاد علــى 
إيــرادات النفــط. وتوقــف العمل علــى الطرح 
العــام األولي فــي 2018 حين حولــت أرامكو 
 70 حصــة  علــى  االســتحواذ  إلــى  اهتمامهــا 
للصناعــات  الســعودية  الشــركة  مــن  بالمئــة 

األساسية )سابك( المنتجة للبتروكيماويات.
وقالــت أرامكــو إن إنتــاج النفــط الخــام بلــغ 
عشــرة ماليين برميل يوميا في الســتة أشهر 
األولــى من العــام دون تغيير يذكر تقريبا عن 

نفس الفترة من 2018.
إنتاجهــا  علــى  قيــودا  الســعودية  وتفــرض 
بموجــب اتفاق تقوده أوبك لخفض إمدادات 

النفط العالمية بهدف دعم األسعار.
وضخــت المملكــة مــا يقل عن عشــرة ماليين 

برميل يوميا في معظم العام الجاري.

الرياض، مومباي - روريترز

“أرامكو” السعودية ستشتري حصة في ريالينس

“االتحاد” لن تبدي اهتماما بإعادة 
االستثمار في “جت إيروايز”

المحرر االقتصادي
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تراجعــت أســعار النفــط أمــس االثنين وســط مخاوف من التباطــؤ االقتصادي، والحرب التجاريــة بين الصين والواليــات المتحدة التي أدت 
لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلــول الســاعة 0638 بتوقيــت جرينتــش، 
بلغــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي 
 13 متراجعــة  للبرميــل  دوالر   58.40 برنــت 
ســنتا أو 0.2 بالمئة مقارنة مع ســعر التســوية 

السابقة.
وســجلت العقــود اآلجلة لخام غرب تكســاس 
للبرميــل  دوالر   54.33 األميركــي  الوســيط 
منخفضــة 17 ســنتا أو 0.3 بالمئــة مقارنــة مع 

سعر اإلغالق السابق.
وانخفضــت عقــود خــام برنــت وخــام غــرب 
تكساس الوسيط األسبوع الماضي مع تراجع 
برنــت بأكثــر من خمســة بالمئــة وتراجع غرب 

تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة.
وتســبب النــزاع التجــاري األميركــي الصينــي 
فــي هــزة بأســواق األســهم العالمية األســبوع 

فــي  مفاجئــة  زيــادة  أدت  كمــا  الماضــي، 
مخزونــات النفــط الخام األميركــي إلى فرض 
التــي  النفــط  أســعار  علــى  نزوليــة  ضغــوط 
خســرت نحــو 20 بالمئــة من ذرى لعــام 2019 

بلغتها في أبريل نيسان.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة يوم األحد 
الحــرب  تــؤدي  بــأن  المتعلقــة  المخــاوف  إن 
والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة 
إلــى حــدوث ركــود تتزايد وتوقــع أال يتوصل 
البلــدان إلى اتفــاق قبل االنتخابات الرئاســية 

األميركية في 2020.
وقالــت وكالة الطاقــة الدولية يوم الجمعة إن 
المؤشــرات المتزايــدة علــى تباطــؤ اقتصادي 
فــي  التجــاري تســببا  النــزاع  وتصاعــد حــدة 
تباطــؤ نمــو الطلــب العالمــي علــى النفط ألقل 

وتيرة منذ األزمة المالية في 2008.
وخفضــت الوكالــة، ومقرها باريــس، توقعاتها 
لنمــو الطلــب العالمــي علــى النفــط فــي 2019 
و2020 إلــى 1.1 مليــون و1.3 مليــون برميــل 
يوميــا علــى الترتيــب. فــي غضون ذلــك، أفاد 
مصــدران مطلعــان على بيانــات وزارة الطاقة 
الروســية أن إنتــاج النفط الروســي ارتفع إلى 
11.32 مليــون برميــل يوميــا فــي الفتــرة مــن 
األول وحتى الثامن من أغسطس آب مقارنة 
بمتوســط بلغ 11.15 مليون برميل يوميا في 
يوليو تموز. واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاؤها بما في ذلك روسيا 
فــي يوليو تمــوز على تمديــد اتفاقهم لخفض 
لدعــم   2020 آذار  مــارس  حتــى  اإلمــدادات 

أسعار الخام.

سول - رويترز

النفط يتراجع بسبب توقعات بانخفاض الطلب والنزاع التجاري
ــة األســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ إثــــــر الــــهــــزة بـــــأســـــواق األســــهــــم الـ

نيويورك - رويترز

قــال بنــك جولدمــان ســاكس األحــد إن المخــاوف 
بيــن  التجاريــة  الحــرب  تــؤدي  أن  مــن  تتزايــد 
الواليــات المتحــدة والصيــن إلــى ركــود وإن البنك 
لــم يعــد يتوقــع التوصــل التفــاق تجــاري بيــن أكبر 
اقتصاديــن فــي العالــم قبــل االنتخابات الرئيســية 

األميركية في 2020.
عمالئــه  إلــى  ُأرســلت  مذكــرة  فــي  البنــك  وقــال 
”نتوقع ســريان تعريفات تستهدف باقي الواردات 
األميركيــة مــن الصيــن والتــي يبلــغ حجمهــا 300 

مليار دوالر“.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب قــد أعلن 
تعريفــة  ســيفرض  إنــه  آب  أغســطس  أول  فــي 
جمركيــة تبلــغ عشــرة في المئــة على دفعــة أخيرة 

مــن الــواردات الصينيــة يبلــغ حجمهــا 300 مليــار 
دوالر فــي أول ســبتمبر ممــا دفــع الصين إلى وقف 

شراء المنتجات الزراعية األميركية.
الصيــن  أن  أيضــا  المتحــدة  الواليــات  وأعلنــت 
فــي  تالعبهــا  الصيــن  وتنفــي  بالعملــة.  تتالعــب 
اليــوان لتحقيــق مكاســب تنافســية.ويدور النــزاع 
التجــاري حــول قضايا مثــل التعريفــات الجمركية 
والدعــم والتكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة واألمــن 
اإللكتروني إلى جانب أمور أخرى. وقال جولدمان 
ســاكس إنه ســيخفض توقعاته للنمو في الواليات 
المتحدة خالل الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس 
إلــى 1.8 فــي المئة في تأثير أكبــر مما كان متوقعا 

للتطورات في التوترات التجارية.

 تزايد المخاوف الركود بسبب الحرب التجارية

دبي - رويترز
برلين - رويترز

قال وزيــر النفط الكويتي خالد الفاضل 
أمــس االثنين إن بــالده ملتزمة بالكامل 
بتنفيــذ اتفــاق بيــن دول ُمصــدرة للنفط 
علــى خفــض اإلنتاج بهدف دعم أســعار 

الخام.
وأضاف أن بالده خفضت إنتاجها بأكثر 

من المطلوب بموجب هذا االتفاق.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة )كونــا( 
الكويــت  ”التــزام  قولــه  الفاضــل  عــن 
بتطبيــق اتفــاق خفض اإلنتــاج... وصل 
إلــى حوالــي 160 فــي المئــة فــي يوليــو 

الماضي“.
وقــال إن هنــاك مبالغــة بشــأن مخــاوف 
والــذي  العالمــي،  االقتصــادي  التراجــع 
شــكل ضغطــا نزوليا على األســعار، وإن 
الطلــب العالمــي علــى النفــط ســيتعافى 
سيســاهم  ممــا  الثانــي،  النصــف  فــي 
فــي تقليــص فائــض مخزونــات الخــام 

تدريجيا.
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  واتفقــت 

ومنتجــون  وروســيا  )أوبــك(  للبتــرول 
آخــرون مــن خارج المنظمــة، المجموعة 
المعروفــة باســم أوبــك+، علــى خفــض 
اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا 
فــي  أشــهر  لمــدة ســتة  ينايــر  أول  مــن 
اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات 

العالمية ودعم األسعار.

وزير النفط: الكويت ملتزمة بتنفيذ 
اتفاق خفض إنتاج الخام

ظهــر مســح ُنشــرت نتائجــه أمــس االثنيــن أن اآلفــاق 
االقتصاديــة تدهــورت فــي جميــع أجــزاء العالــم خالل 
الصيــف بســبب تصاعــد النــزاع التجاري بيــن الواليات 

المتحدة والصين.
مســحه  إن  األلمانــي  االقتصــادي  إيفــو  معهــد  وقــال 
الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 
دولــة أظهر أن مقاييســه لألوضــاع الحالية والتوقعات 

االقتصادية تدهورت في الربع الثالث.
وقــال كليمنس فوســت رئيس المعهــد ”يتوقع الخبراء 
أن  مضيفــا  العالميــة“  للتجــارة  بكثيــر  أضعــف  نمــوا 
توقعــات التجــارة بلغــت أدنــى مســتوياتها منــذ بدايــة 

النزاع المتعلق بالرسوم التجارية في العام الماضي.
وأضاف ”يتوقع المشاركون أيضا ضعفا أكبر لالستهالك 
الخــاص، وانخفاضا أكبر ألنشــطة االســتثمار، وتراجعا 

في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة األجل“.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب يــوم الجمعة 
إنــه ليــس جاهزا إلبــرام اتفاق تجاري مــع الصين حتى 
أنــه شــكك فــي عقــد جولة محادثــات في ســبتمبر، مما 
أجــج مخــاوف فــي األســواق المالية مــن أن النزاع من 

المستبعد أن ينتهي قريبا.

إيفو: تدهور آفاق 
االقتصاد العالمي

بدأ القطاع االقتصادي في هونج كونج الذي يستند في المقام األول إلى السياحة، يشهد تراجعا قاسيا بعد أكثر من شهرين من التظاهرات 
التي يبدو أنها لن تتراجع، فغرف الفنادق فارغة والمحال التجارية تواجه صعوبات، حتى الحشود التي تقصد ديزني الند، تراجعت.

الم،  كاري  اتهمــت  “الفرنســية”،  وبحســب 
رئيســة الســلطة التنفيذيــة في هونــج كونج، 
المنطقــة  اقتصــاد  بتعريــض  المتظاهريــن، 
للخطــر، محــذرة مــن أن العواقــب قــد تكــون 
أســوأ مــن تلــك التــي نجمــت عــن )ســارس، 
 ،2003 فــي  الحــادة(  التنفســية  المتالزمــة 
واألزمــة الماليــة فــي 2008، مشــيرة الــى أن 
وقتــا  سيســتغرق  االقتصــادي  “االنتعــاش 

طويال للغاية”.
وتشــهد هونج كونج، الواقعة جنوب الصين، 
أزمــة  أســوأ  دوليــا،  ماليــا  مركــزا  تعــد  التــي 
إلــى بكيــن  لنــدن  سياســية منــذ أن أعادتهــا 
الســيما  الخــاص،  القطــاع  وبــدأ   ،1997 فــي 
للتظاهــرات  العواقــب  تقييــم  الســياحة، 
المســتمرة منــذ اكثــر مــن شــهرين والعنيفــة 

أحيانا.

واألرقام ســيئة، ففي )يوليو(، انخفض معدل 
إشــغال الغرف الفندقيــة وتراجع عدد الزوار، 
الجماعيــة  الزيــارات  حجــوزات  وانخفضــت 
بنسبة 50 في المائة. وحذر إدوارد ياو، وزير 
فــي  االقتصاديــة  والتنميــة  للتجــارة  الدولــة 
هونــج كونــج، مــن أن “مــا يحصل فــي هونج 
كونــج فــي األشــهر األخيــرة ينقــل االقتصــاد 
والسكان المحليين الى وضع مقلق، وبالتالي 

فــي  الســياحة  صناعــة  أن  ويتــردد  خطــر”. 
المدينة “محاصرة”، ويعتقد جايسون وونج، 
رئيــس مجلــس صناعــة الســياحة فــي هونج 
كونــج، أن “الوضع يزداد ســوءا”، مشــيرا إلى 
أن الوضــع حمل وكاالت الســفر علــى أن تبدأ 
درس مشــروع إعطــاء الموظفيــن إجازة غير 

مدفوعة األجر لمواجهة ما يحصل.
وفيما انتشــرت صــور المواجهــات بين بعض 
المتظاهريــن والشــرطة فــي شــوارع هونــج 
كونــج حول العالم، حــذر المتظاهرون من أن 

تحركهم سيتواصل في )أغسطس(.

وذكــر متحــدث باســم مكتــب الســياحة فــي 
هونج كونج، أن حجوزات شهري )أغسطس( 
و)ســبتمبر( “انخفضت بشــكل كبيــر”، ويحمل 
هــذا المنــاخ علــى توقــع تراجع مســتمر لبقية 
موســم الصيــف، طالمــا أن كثيرا مــن البلدان، 
منهــا الواليــات المتحــدة وأســتراليا واليابان، 

وجهت تحذيرات للمسافرين.
ويؤثــر تراجــع الوافديــن إلــى هونــج كونــج 
باســيفيك  كاثــي  شــركة  فــي  كبيــر  بشــكل 
الجويــة في هونج كونــج، التي اضطرت إلى 
إلغــاء رحــالت جويــة هــذا األســبوع بســبب 

إضراب عام.
حتى ديزني الند هونج كونج ال تخفي تأثرها 
بالتظاهــرات، واعترف رئيس مجلس االدارة 
بوب إيجر، بأن االحتجاجات تؤثر في حركة 
المجيء، وقال: “سنشعر بالعواقب في نتائج 
الفصــل الجــاري. لقــد تســببت األحــداث فــي 

اضطرابات قللت من عدد الزوار”.
ويؤكــد الخبــراء أن األزمــة تؤدي إلــى تفاقم 
هونــج  تعانيــه  الــذي  االقتصــادي  التباطــؤ 
كونــج نتيجة الحــرب التجارية بين الواليات 

المتحدة والصين.

اقتصاد هونج كونج يتراجع بقسوة.. والسياحة أكبر المتضررين

ظــل الــدوالر فــي موقــف دفاعــي فــي مواجهة اليــن الذي يعتبر مــاذا آمنا أمــس االثنين في الوقــت الذي يبدو فيــه أن النزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة سيســتمر دون تســوية في األفق، بينما تســببت عطات في اليابان وســنغافورة في 

أن تصبح التداوالت هزيلة جدا.

ومــا زال االرتبــاك مســتمرا بعــد أن قــال 
الرئيــس األميركي يوم الجمعة إنه ليس 
مســتعدا إلبــرام اتفــاق مــع الصيــن حتى 
أنه شــكك في عقد جولة من المحادثات 

التجارية في سبتمبر.
وخفــض جولدمــان ســاكس فــي األيــام 
القليلــة الماضية توقعاتــه لنمو االقتصاد 
األميركــي، محــذرا من أنه من المســتبعد 
االنتخابــات  قبــل  تجــاري  اتفــاق  إبــرام 
الرئاســية التي ســتجرى فــي 2020 ومن 

تنامي خطر حدوث ركود.
ويــوم االثنيــن، تراجع الــدوالر قليال إلى 
7.0925 يــوان فــي المعامالت الخارجية 

الصينــي  المركــزي  البنــك  حــدد  أن  بعــد 
السعر اليومي لليوان عند مستوى أقوى 

من توقعات السوق.
وســاهم ذلك في تهدئــة بعض المخاوف 
من أن بكين ستســتخدم عملتها كســالح 
الواليــات  مــع  التجاريــة  حربهــا  فــي 

المتحدة.
وقبــل أســبوع، ســمحت الصيــن للعملــة 
بالتراجع ألقل من ســبعة يوانات للدوالر 
للمــرة األولــى منــذ عــام 2008، وهــو مــا 
رآه البعــض كمســعى لمواجهــة الرســوم 
األميركيــة. وضغــط التغيير على عمالت 
األســواق الناشــئة في ســائر آســيا ودعم 

الين.
بيانــات  إلــى  األنظــار  جميــع  وســتتجه 
صينيــة عــن مبيعــات التجزئــة والناتــج 
مقــرر  تمــوز،  يوليــو  لشــهر  الصناعــي 
صدروها يوم األربعاء، لقياس أثر النزاع 
الطويل األمد مع الواليات المتحدة على 

النشاط المحلي.
وتراجعــت العملة األميركيــة مقابل الين 
إلــى 105.40 لتظــل قــرب أدنى مســتوى 
الــذي   105.25 البالــغ  أشــهر  ســبعة  فــي 
سجلته يوم الجمعة. كما انخفض اليورو 
إلــى 118.16 ين وقرب أدنى مســتوياته 

منذ أبريل 2017.

الجنيــه  تراجــع  مماثــل،  نحــو  وعلــى 
االســترليني لمســتويات لم يشــهدها منذ 
2016 عنــد 126.69 يــن بعــد أن نــزل مــا 

يزيد عن ثمانية ينات في أكثر قليال من 
أسبوعين.

وبلــغ االســترليني فــي أحــدث تعامــالت 

دعــم  لمســتوى  ويتطلــع  دوالر   1.2020
عنــد 1.1979 دوالر وهــو مــا يمثــل أدنى 

مستوى منذ يناير 2017.

سيدني - رويترز

الين يتلقى الدعم من المخاوف الصينية واإلسترليني يهوي

الرياض - االقتصادية

وزير النفط الكويتي
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المغرب.. عفو ملكي 
عن مئات السجناء

أصدر العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، عفوا ملكيا عن 350 سجينا 

وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك الذي 
احتفل به المغرب أمس االثنين.

وجاء في بالغ صادر عن وزارة العدل 
المغربية أن العفو الملكي شمل “مجموعة 

من األشخاص منهم المعتقلين ومنهم 
الموجودين في حالة سراح، المحكوم 

عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة 
الشريفة وعددهم 350 شخصا”.

وأوضحت الوزارة في بالغها أن 
“لمستفيدين من العفو الملكي السامي 
الموجودون في حالة اعتقال، عددهم 

315 سجينا”، فيما شمل العفو “موجودين 
في حالة سراح وعددهم 35 شخصا”.

أكد أن التحالف العربي وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن

محمد بن زايد: اإلمارات والسعودية في خندق واحد

قال ولي عهد أبوظبي، الشــيخ محمد بن زايد، إن تحالف دعم الشــرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن. وأضاف الشــيخ محمد بن زايد، في زيارة للســعودية التقى 
خاللها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان، أن اإلمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة.

وأكــد الشــيخ محمــد بــن زايــد أن المملكــة 
العربيــة الســعودية هي الركيزة األساســية 
ألمــن المنطقة واســتقرارها وصمــام أمانها 
فــي مواجهــة المخاطــر والتهديــدات التــي 
تتعــرض لهــا، لمــا تمثلــه المملكــة مــن ثقــل 
وتأثيــر كبيرين علــى الســاحتين اإلقليمية 
والدولية، وما تتســم بها سياستها في ظل 
الملــك  الشــريفين  قيــادة خــادم الحرميــن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من حكمة 

واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.

العالقات راسخة

كمــا أكــد أن العالقــات بيــن دولــة اإلمارات 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة 
السعودية الشقيقة كانت وال تزال وستظل 
عالقــات متينــة وصلبــة، ألنهــا تســتند إلــى 
األخــوة  مــن  ومتجــذرة  راســخة  أســس 

إضافــة  المشــترك،  والمصيــر  والتضامــن 
البلديــن  لقيادتــي  السياســية  اإلرادة  إلــى 
الشــقيقين ومــا يجمــع بيــن شــعبيهما مــن 

روابط األخوة ووشائج المحبة والتقدير.
والســعودية  اإلمــارات  أن  إلــى  وأشــار 
خنــدق  فــي  وإصــرار،  بقــوة  معــا،  تقفــان 
واحــد فــي مواجهــة القوى التــي تهدد أمن 
دول المنطقــة وحــق شــعوبها فــي التنميــة 

والتقدم والرخاء.
الســتعادة  العربــي  التحالــف  إن  وقــال: 
الشــرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة قــام منذ تشــكيله في 
عــام 2015، بــدور تاريخــي ووقــف بحــزم 
ضــد محاولــة اختطــاف اليمــن، وعمــل وال 
يــزال مــن أجــل يمــٍن ينعــم شــعبه بالتنمية 
والتقــدم، وســيظل التحالــف العربــي إلــى 
مــا  الشــقيق وكل  اليمنــي  الشــعب  جانــب 

يحقق مصالحه في حاضره ومستقبله.

تغليب لغة الحوار

وأكــد الشــيخ محمد بــن زايــد التوافق بين 
البلديــن علــى المطالبــة الفوريــة لألطــراف 
الحــوار  لغــة  بتغليــب  المتنازعــة  اليمنيــة 
والعقــل ومصلحة اليمن، معربا عن تقديره 
الكبير للحكمة التي أبدتها المملكة العربية 
اليمنيــة  األطــراف  دعــوة  فــي  الســعودية 
فــي عــدن إلى الحــوار في المملكــة، مؤكدًا 
أن هــذه الدعوة تجســد الحرص المشــترك 
علــى اســتقرار اليمــن، وتمثــل إطــارًا مهمــًا 
التضامــن  وتحقيــق  الفتنــة  فتيــل  لنــزع 
بيــن أبنــاء الوطــن الواحد، ألن الحــوار هو 
الســبيل الوحيد لتســوية أيــة خالفات بين 

اليمنيين.
إلــى  المتنازعــة  اليمنيــة  األطــراف  ودعــا 
اغتنــام الفرصــة التي تتيحها هــذه الدعوة 
الكريمــة للحــوار والتعامــل اإليجابــي معها 

من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا.
والتقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز في الديــوان الملكي 
بقصر منى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي 
للقــوات المســلحة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحدة، بحضور األمير محمد بن ســلمان 
رئيــس  نائــب  العهــد  ولــي  عبدالعزيــز  بــن 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما استقبل األمير محمد بن سلمان  «
في منى الشيخ محمد بن زايد، 

واستعرضا العالقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، 

باإلضافة إلى بحث المستجدات 
اإلقليمية بما فيها التطورات 

على الساحة اليمنية والجهود 
المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها 

واستقرارها.

منى ـ وكاالت

الرباط ـ وكاالت

الملك سلمان مستقبال الشيخ محمد بن زايد

كابول ـ وكاالتلندن ـ وكاالتسريناغار ـ أ ف ب

يعاني ســكان الشــطر الهندي في إقليم كشــمير ذي الغالبية المســلمة من القيود 
األمنيــة التــي فرضتهــا القــوات الهنديــة علــى مســاجد المنطقــة بهــدف ردع أي 
احتجاجــات ضــد الحكومة قد تترافق مع احتفاالت عيد األضحى أمس االثنين 

على خلفية إلغاء الحكومة الحكم الذاتي لإلقليم.

الهنديــة  القــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
أمرت بإغالق جامع “مســجد”، أكبر مساجد 
الهيمااليــا،  جبــال  فــي  الواقعــة  المنطقــة 
وسمح ألبناء المنطقة بالصالة في مساجد 
محلية أصغر لتفادي قيام تجمعات كبيرة.

برئاســة  نيودلهــي  حكومــة  وشــددت 
الهندوســي  القومــي  مــودي  نادرينــدرا 
أي  لقمــع  كشــمير  فــي  األمنيــة  إجراءاتهــا 
المنطقــة  إلخضاعهــا  معارضــة  فعــل  ردود 

لسلطتها المركزية.
الهنديــة  الســلطات  وقطعــت 
عــن  واإلنترنــت  الهاتــف  شــبكات 

عشــرات  ونشــرت  المنطقــة 
آالف الجنود في سريناغار 
كبرى مدن اإلقليم وغيرها 

من قرى وبلدات وادي كشمير.
وقــال الســكان إن خوفهــم مــن اإلجــراءات 
االحتفــال  مــن  منعهــم  المشــددة  األمنيــة 

بالعيد.
وشــارك اآلالف عقــب صــالة الجمعــة فــي 
مظاهرة فرقتها قوات األمن بواســطة الغاز 
المســيل للدمــوع، لكن الســلطات نفت قيام 

أي تحرك احتجاجي.
واألســبوع الماضــي شــدد مــودي علــى أن 
لكشــمير  الذاتــي  الحكــم  إلغــاء  قــرار 
كان ضروريــا لتنمية اقتصــاد اإلقليم 
وإرســاء الســالم واالزدهــار فــي 
المنطقة التي تشــهد منذ عقود 
تمــردا علــى ســلطات نيودلهــي 

أوقع عشرات آالف القتلى.

قال المتحدث باســم الحكومة البريطانية، أمس االثنين، إنه يجب على إيران 
الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة.

وزراء  رئيــس  باســم  متحــدث  وأضــاف 
بريطانيــا، أن بوريس جونســون ســيبحث 
عــددًا من القضايا األمنية، بينها إيران، مع 
مستشــار األمــن القومــي األميركــي جــون 

بولتون.
ووصــل بولتــون إلى لندن، األحــد، إلجراء 
فيهــا  يدعــو  أن  المتوقــع  مــن  محادثــات 
بريطانيا إلى تشــديد موقفها تجاه كل من 
إيران وشركة هواوي الصينية لالتصاالت.
وفــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه المملكــة 

المتحــدة لمغــادرة االتحــاد األوروبــي 
كثيــر  يتوقــع  أكتوبــر،   31 فــي 
يتزايــد  أن  الدبلوماســيين  مــن 

اعتمــاد لندن علــى الواليات 
المتحدة.

محادثــات  وتتركــز 
يجريهــا  التــي  بولتــون 

علــى مــدى يوميــن حــول مســألة خــروج 
بريطانيــا من االتحاد األوروبي، ما يعكس 
مســاعي البيــت األبيــض لتعزيــز العالقات 
مــع الحكومة البريطانية الجديدة برئاســة 
بعــد  جونســون  بوريــس  الــوزراء  رئيــس 
دونالــد  بيــن  العالقــة  الــذي شــاب  التوتــر 
ترامــب ورئيســة وزراء بريطانيــا الســابقة 

تيريزا ماي.
ومن المتوقع أن يحث بولتون المسؤولين 
سياســتهم  تكــون  أن  علــى  البريطانييــن 
تجــاه إيــران أكثــر توافقــا مع سياســة 
واشــنطن التي تضغط على طهران 
بعقوبــات مشــددة بعــد أن ســحب 
المتحــدة  الواليــات  ترامــب 
مــن االتفاق النــووي المبرم 
والقــوى  إيــران  بيــن 

العالمية.

قالــت حركــة طالبــان إن ثامــن جولة مــن المحادثات الرامية إلى التوصــل التفاق يتيح 
للواليــات المتحــدة إنهــاء أطول حــرب خاضتها وســحب قواتها من أفغانســتان انتهت 

أمس االثنين، وإن كال الجانبين سيتشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية.

وتعقــد هــذه المحادثــات منــذ أواخــر العــام 
طالبــان  مــن  مســؤولين  بيــن  الماضــي 
آمــاال  أثــارت  وقــد  المتحــدة،  والواليــات 
بالتوصل التفاق يســمح للقــوات األميركية 
باالنســحاب مقابــل وعــد مــن طالبــان بــأال 
قبــل  مــن  قاعــدة  أفغانســتان  ُتســتخدم 
المتشــددين للتخطيــط لشــن هجمــات منها 

في الخارج.
وقــال ذبيــح هللا مجاهــد، المتحــدث باســم 

مــن  جولــة  أحــدث  إن  طالبــان، 
المحادثــات، التــي قــال مســؤول 
إنهــا  ســابق  وقــت  فــي  أميركــي 

وتنفيــذ  فنيــة  تفاصيــل  تضمنــت 
آليــات اتفاق، انتهت في ســاعة 

مبكرة من صباح االثنين.
بيــان  فــي  مجاهــد  وقــال 

كل  وقــرر  ومفيــدة،  طويلــة  كانــت  “لقــد 
مــن الجانبيــن التشــاور مــع زعمائــه بشــأن 

الخطوات التالية”.
وسيســمح االتفــاق للرئيــس دونالــد ترامب 
فــي  شــنت  حــرب  بإنهــاء  هدفــه  بتحقيــق 
األيــام التــي تلــت هجمــات 11 ســبتمبر عام 

2001 على الواليات المتحدة.
ومــن المتوقــع أن يتضمــن االتفــاق التزامــا 
مــن حركة طالبان بعقد محادثات القتســام 
الســلطة مــع الحكومــة التــي تدعمهــا 
الواليــات المتحــدة، ولكــن مــن غير 
مــن  هدنــة  يتضمــن  أن  المتوقــع 
جانــب طالبــان مــع الحكومــة ممــا 
يثير مخــاوف من مواصلة 
المتمرديــن القتــال عندمــا 

تغادر القوات األميركية.

طالبان: انتهاء المحادثات مع أميركا بال اتفاقلندن: على إيران الكف عن “زعزعة االستقرار”الهند تشدد قيودها األمنية في كشمير
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بغداد ـ وكاالت

أوسلو ـ رويترز

قــال وزيــر الخارجية العراقي، محمد علــي الحكيم، أمس االثنين، إن دول 
الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن بالمنطقة.

وكتــب، فــي تغريــدة علــى حســابه فــي 
تويتر “العراق يســعى لخفض التوتر في 
منطقتنــا من خــالل المفاوضات الهادئة، 
ووجود قوات غربية في المنطقة سوف 
يزيــد مــن التوتــر”. يأتــي هــذا فــي ظــل 
تصاعــد التوتــرات فــي الشــرق األوســط 
حيــث ضاعفــت الواليــات المتحــدة فــي 
علــى  ضغوطهــا  مــن  األخيــرة  األشــهر 

إيــران. وانســحبت واشــنطن فــي 2018 
مــن االتفــاق النــووي الموقــع مــع طهران 
عــام 2015 فــي فيينــا، وأعــادت فــرض 
عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وازداد 
منسوب التوتر بين الدولتين بعد تعرض 
ســفن فــي الخليــج إلــى أعمــال تخريــب 
وهجمات، باإلضافة إلى إســقاط طهران 

طائرة مسّيرة أميركية.

فــي  الرئيســي  فيــه  المشــتبه  رفــض 
إطــالق النــار علــى مصلين في المســجد 
مــا  وفــق  بالذنــب،  اإلقــرار  بالنرويــج 
أفــادت محاميته، أمــس االثنين. وكانت 
قالــت إن شــخصا  النرويجيــة  الشــرطة 
أطلق النار داخل أحد مسجد في إحدى 
ضواحــي العاصمة أوســلو، ممــا أدى إلى 
إصابة شــخص. وأوضحت الشرطة أنها 
ألقــت القبــض على الفاعــل، وتتعامل مع 

الهجوم بوصفه “عمــال إرهابيا محتمال”. 
لوكالــة  فيــه  المشــتبه  وقالــت محاميــة 
أيضــا  يرفــض  موكلهــا  إن  “رويتــرز”، 
اإلقرار بالذنب في جريمة قتل شــقيقته 
التي وقعت في نفس يوم هجومه على 
المســجد الذي يقع في المركز اإلسالمي 
العاصمــة النرويجيــة. وأكدت أن موكلها 
ال يتحــدث مــع المحققيــن، وقالــت “إنــه 

يمارس حقه في عدم استجوابه. 

بغداد: دول الخليج قادرة على تأمين مرور السفن

النرويج.. مهاجم المسجد “يرفض االعتراف”

عواصم ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

ذكــرت منظمــات حقوقيــة إيرانيــة أن قــوات األمن اعتقلت 3 ناشــطات مــن بين 14 وّقعن علــى بيان طالبن خالله بتنحي المرشــد 
اإليراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد مرحلة ما بعد إسقاط النظام.

وأكدت التقارير أن كالً من فاطمة سبهري 
وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، تم 
اعتقالهــن يومــي األحــد واالثنيــن، وُنقلــن 
إلى أماكن مجهولة من قبل عناصر األمن.
إلــى  دعــا  قــد  الناشــطات  بيــان  وكان 
“االنتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي وكتابــة 
دســتور جديد يتــم فيه احترام المســاواة 

في الحقوق والهوية وكرامة المرأة”.
وجــاء فــي البيــان: “نحــن 14 ناشــطة في 
مجــال الحقــوق المدنيــة وحقــوق المــرأة 
عازمات على مواصلة كفاحنا حتى النصر 
عنيفــة  وغيــر  مدنيــة  حركــة  خــالل  مــن 
كســائر فئــات الحــراك الشــعبي، مــن خالل 

هتاف “ال للجمهورية اإلسالمية”.
النظــام  “اســتبداد  إن  الناشــطات  وقالــت 
وعدم المســؤولية من أهم أسباب مشاكل 
البالد والفوضى المنتشــرة، لذا يجب على 

عــن  يتنحــى  أن  خامنئــي  علــي  المرشــد 
السلطة، وأن يتم تغيير الدستور”.

وختــم بيــان النســاء الـــ 14 الالئــي يعشــن 

جميعهــن داخــل إيران بدعــوة المواطنات 
إلــى حركتهــن مــن  اإليرانيــات لالنضمــام 

خالل شعار “ال للجمهورية اإلسالمية”.

أفــادت مصــادر إخباريــة في العراق، أمس االثنين، بأن تفجيرات هزت العاصمة بغداد، والمنطقة الخضراء مقر الحكومة. وقالت 
مصادر أمنية ومحلية، بإن مخزن لألسلحة تابع لفصيل “كتائب سيد الشهداء” لمنضوي في الحشد الشعبي، أنفجر في منطقة أو 

دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

ســحب  تصاعــد  فيديــو   مقطــع  وأظهــر 
الدخان من موقع االنفجار الذي وقع بأحد 
مخازن األسلحة التابعة لمليشيات الحشد 
الشــعبي جنوبــي بغــداد. وأشــارت وســائل 
إعــالم محليــة إلــى أن الســلطات العراقيــة 

تمكنت من إخماد الحريق الهائل.
بمخــزن  انفجــار  أن  المصــادر،  وحســب 
األســلحة، أســفر عن انطالق قذائف هاون 
علــى مناطق متفرقة مــن العاصمة ببغداد، 
المنطقــة  علــى  قذائــف   3 ســقوط  ومنهــا 

الخضراء مقر الحكومة.
الســفارة  بــأن  محلــي،  مصــدر  وكشــف 
األميركيــة في المنطقــة الخضراء، أطلقت 
صافرات اإلنذار من الخطر، نتيجة سقوط 

قذائف الهاون في محيط المنطقة.
وســمع أهالي مناطق الجادريــة، والكرادة، 

ومناطــق  والــدورة،  والســيدية،  وزيونــة، 
متفرقة أخرى من العاصمة، دوي االنفجار.

ولم تصدر الجهات األمنية حتى اآلن، بيانا 
للكشــف عن ضحايــا االنفجار ومالبســاته، 

وما أسفر عنه.

وبيــن حيــن وأخــر تشــهد العاصمــة بغداد، 
انفجــار مخــزن لألســلحة لفصائــل الحشــد 
الشــعبي، نتيجــة ارتفاع درجــات الحرارة، 
التــي  الخطــرة  للمــواد  التخزيــن  وســوء 

تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.

فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري

الدخان يتصاعد من موقع االنفجار بمنطقة أبو دشير في بغداد

دعيَن إلســقاط النظــام واالنتقــال إلى نظــام ديمقراطي وقع بمخزن لألســلحة تابع لمليشــيات “الحشــد الشعبي”
اعتقال ناشطات طالبن باستقالة خامنئي دوي انفجارات تهز العاصمة بغداد
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تحفــل البرامــج االنتخابيــة غالبــا بالوعــود والشــعارات التي تدغــدغ عواطف 
المواطــن، وفــي طليعتهــا الهمــوم المعيشــية والقضايــا الخدميــة، بيــد أّن هذا 
كونهــا  تتعــدى  الشــعارات ال  تلــك  أّن  األوان  فــوات  بعــد  يكتشــف  المواطــن 
اســتغفاالً لعقله حتى ال نقول ضحكا على الذقون. التســاؤل اليوم هو التالي: 
كــم عــدد النــواب الذيــن قرنوا األقــوال باألفعال علــى أرض الواقــع؟ واإلجابة 
أنهم ال يتجاوزون أصابع اليد، أما البقية فلم يعد يهمها المواطن، أو باألحرى 

ال تحسب له أي حساب.
في األوقات القليلة التي يتاح فيها للمواطن أن يكون وجها لوجه أمام النائب، 
وعندمــا يذكــره بمــا ألــزم بــه نفســه إّبان الحملــة االنتخابيــة يأتي الــرد صاعقا 
ومتنكــرا بــأّن دور النائــب هــو الرقابــة والتشــريع فقــط وتحــت قبــة البرلمــان، 
والحقيقــة أننــا ال نجــد أي تعــارض بيــن الواجــب داخــل البرلمــان ومحاولــة 
حلحلة المعضالت في الخارج، لكنه لألســف يتنصل كما أقّر و”بعظمة لســانه” 
بأنــه ســيكون فــي خدمــة المواطــن إذا ما قــّدر له الفــوز. بالنظر إلــى التجارب 
البرلمانية القريبة لنا واألكثر شبها واألعرق من تجربتنا، نجد أنهم لم يتنصلوا 
مــن هــذا الــدور ولم يتهربوا من المســؤولية بل من هــذه األمانة العظيمة التي 
تمثــل طوقــا فــي أعناقهم وارتضوها بطيب خاطر وقناعــة كاملة، لقد تعهدوا 
بملء إرادتهم وأمام مرأى الجماهير وسمعهم بأنهم سيكونون الصوت المعبر 
عــن آمالهم وســيبذلون كل ما في وســعهم من إمكانيــات للتخفيف من معاناة 
الجماهيــر، بيــد أّن الصدمــة التــي يجــد هــذا المواطن نفســه إزاءهــا أّن كل ما 
قيل ليس ســوى لعبة وســرعان ما تبخرت تلك الوعود ووجدوا أنفســهم أمام 

سراب. 
الكثير من البسطاء يجدون أنفسهم أمام مآزق حقيقية تنغص عليهم واقعهم 
المعيشي، ويبحثون عمن يخرجهم منها، وبالطبع فإّن أنظارهم تتجه إلى من 
أولــوه ثقتهــم ذات يوم بأنه لــن يخذلهم لكنهم يصدمون بأّن النائب في أغلب 
األحيان ال يرد حتى على اتصاالتهم ولو أسعفهم الحظ بالرد فإّن المأساة أنه 

سيتذرع بأن الوقت ال يسعفه لحل مشكالتهم. 

وبناء على ما أسلفت اإلشارة إليه فإّن كثيرين يندبون حظهم ألنهم  «
أقدموا على االختيار الخاطئ، وحينها ال ينفع الندم.

وال عزاء للمواطن

العـيد وحال األمة
كل عيــد نتمنــى أن يكــون عيــًدا ســعيًدا لنــا وهنيًئــا ألمتنــا العربيــة، نفــرح 
وتبتهــج بــه أقطارنــا العربية، ونأمــل آماال عظيمة من الخيــر، وهكذا تأتي 
األعيــاد وتذهــب وقد نلبس الجديــد، لكن ال جديد في أحوال أمتنا، وكأن 
األيام واألماني تمضي كســاعة من نهار، ولو كشــفنا أوراق األمس ســنرى 
نفــس حالنــا هذا، باألمس وما قبله كنا نتمنى أن تكون أعيادنا أكثر فرحة 
ُروْا َما  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ لنعيــش عيــًدا بــدون أثقال، ولكن ﴿ِإنَّ الّلَه الَ ُيَغيِّ

ِبأَْنُفِسِهْم﴾.
مع عظمة العيد وُقدســيته إال أنه لم يســتطع أن يكون شــفيًعا لوقف أزيز 
الرصــاص وفرقعــات القنابــل فــي المعارك الدائــرة في ســوريا والصومال، 
ولــم يكن شــفيًعا إلنهاء اختالفــات الرأي في األقطار العربية واإلســالمية 
األخــرى، إنهــا حــال األمــة في كل عــام، وعندما نفتــح شاشــات التلفزيون 
لنشــاهد النــاس كيــف يفرحــون فــي العيــد وإذ نشــاهد جثاميــن القتلــى 
ُمســجاة علــى الطرقــات والشــوارع فــي هذه األقطــار التي حرمت نفســها 

نعمة األمن واألمان، وفقدت ُرشد األخوة ومفتاح الصالح.
إنــه زمــن الُعنــف الذي اغتال الســالم، زمن الجبــروت الذي صــادر الرحمة، 
زمــن يعبــث به من يشــاء بأخــالق األمة ويســتهزئ بثوابتهــا وُيدمر قيمها 
ويحرق ميراثها الحضاري. فهل ســيأتي عيد ليس به عنف أو جبروت أو 
عبــث أو اســتهزاء أو تدمير وحرق؟ إنه زمــن الحلم الجميل الذي ينتظره 

كل إنسان يبحث عن عيد يتحلى بأسمى األماني والتبريكات. 
فــي كل عيــد لنا وقفــة مع ذاتنا ومع مجتمعنا ومع أمتنــا، وقفة نأمل فيها 
أن نكون نحن وأمتنا في حال أفضل، خيًرا وطاعًة وتمسًكا بقيم أمتنا. 

إن أعيادنا بمثابة اختبار لنا يجب أن ننجح فيه، ودروس البد أن نلتزم  «
بمنهاجها، وأن نلتزم بعهودنا تجاه بعضنا ديًنا وأخوة، فالعيد فرحة 

لنا ولمن حولنا من البشر، وعلينا مد أيادينا ُمصافحين الجميع 
بلسان طيب ُمبين، ويومئذ نفرح بالعيد. وكل عام وجميعنا بخير.
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القلم مسؤولية
“اكتب ما شئت وانشر ما شئت، من يريد أن يقرأ فليقرأ، ومن ال يريد 
فمــع الســالمة”، هــذه نظرية خاطئة أصبــح الكثير من القــراء يؤمنون 
بها ويطالبون الصحافي وصاحب القلم بأن يســير دون اكتراث طالما 

هناك حرية.
نقــول لهــؤالء القــراء، القلــم مســؤول، واألدب مســؤول، ألن صاحــب 
القلــم بمجــرد أن يكتــب وينشــر فإنــه يفعــل فعــال اجتماعيــا، وبذلــك 
يصبح مســؤوال لدى نفوس غير نفســه، يعبر عن ألمها وأملها، وكدحها 
ونضالهــا، إنــه مســؤول لــدى مجتمعــه، لدى أبنــاء وطنه وأمتــه، ولدى 
اإلنســانية بمــا يرتبــط باإلنســانية، وغايــة ذلــك أن يوجــه النــاس إلــى 
تغيير الحياة، التغيير الذي نحتمله، والذي يكون في اآلن نفسه جماال 

وخيرا. 
تســتحضرني هنــا مقولــة رائعة لرئيــف خوري وهي “ليســت الحرية ال 
مســؤولية، وليــس االســتقالل ال مبــاالة، لكنني أصر أقــوى إصرار على 
أن يكــون هــذا التوجيــه بعقــل إرادي االختيــار، وأنكــر أشــد إنــكار أن 

يوجه التوجيه للكاتب بقسر وإغراء أو تلقين من أية جهة!”.

مهمــة الكاتــب التنويــر، وال يمكن بحال من األحــوال أن يقبل التلقين، 
أو يكتــب هكــذا بــدون هــدف أو معنــى، فعندهــا يكــون صاحــب القلم 
كالببغــاء يــردد مــا يســمعه. الكتابــة “أخــذ وعطــاء”، موضــوع معقد له 
تأثيــر بالــغ علــى النــاس، والكاتــب وكمــا يقال يرمم الجســد المكســور 
برؤيتــه التــي يضعهــا في مــكان النقص لكي يعود الجســد حيا وكامال 
وجديــدا، إنــه يكافــح الوهــم والضــالل، ويناضــل ضد الشــر والطغيان 
والتخريــب، فكيــف لنــا أن نكتب ما نشــاء وننشــر ما نشــاء دون وعي 

ودون مراعاة لآلخرين؟
مــن يكتــب هكــذا، هــو كاتب معــزول عن مجتمعــه، مفلــس فكريا، وال 
يهمه سوى نشر كلمته أو هذيانه فقط، حتى لو كانت سموما وخرابا، 
ومــا أكثــر هــؤالء الذيــن يمســكون األبواق وهــم خارج ســاحة العطاء 

والتضحية وخدمة المجتمع وبعيدون تماما عن الكلمة الصادقة.

الواقع أن القضية ليست في كثرة ما نكتب، إنما في جودة ما نكتب  «
وننشر، الجميع يستطيع اللعب بالكلمات، لكن قليلون هم من يجعلون 

للكالم وظيفة وقيمة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

أنا أسرق من دون رحمة إذا أنا من نظام الماللي
في البلدان الديمقراطية التي يســود فيها القانون، 
اختفاء بضعة آالف من الدوالرات يسبب تحقيقات 
واســعة ومطولــة يكتــب عنهــا ويتــم وضع الشــعب 
والــرأي العام فــي حال تواصل مع هــذه الفضيحة، 
لكــن فــي ظــل نظام الماللي فــإن اختفــاء 14 مليار 
دوالر مــن العملة الصعبــة التي خصصتها الحكومة 
ال  للشــعب،  المطلوبــة  المعيشــية  الســلع  لتوفيــر 
تتخذ المســارات نفســها كما األنظمــة الديمقراطية 
التــي يســود فيهــا القانــون، ألنه ببســاطة وصراحة 
متناهية في ظل نظام الماللي “حاميها حراميها”.

النظــام  شــورى  مجلــس  نــواب  بعــض  اضطــرار 
اإليراني، في األســبوع الماضي االعتراف باختفاء 
14 مليــار دوالر مــن العملــة الصعبة التي خصصتها 
الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، 
يأتــي فــي ذروة معاناة الشــعب اإليراني ومكابدته 
ومقاســاته من األوضاع المعيشــية المأساوية التي 
يعانــي منهــا، وفــي ذروة ازديــاد الثــراء الفاحــش 
لقادة النظام ومســؤوليه، وكذلك في خضم الغالء 
الــذي يعانــي منه الشــعب اإليراني الــذي وصل إلى 
أرقــام قياســية ال يمكــن أبــدا تحملهــا، خصوصا إذا 
مــا تذكرنــا أن 800 مليار دوالر مــن أموال إيرادات 
وتحــوم  محســومة  غيــر  مازالــت  النفــط  تصديــر 

حولهــا شــكوك أقــرب إلــى الحقيقة بأن قــادة نظام 
الماللــي هــم مــن نهبوهــا فــي وضــح النهــار وتحت 

ذرائع ومبررات مختلفة.
هــذا النظــام الــذي أصــرت منظمــة مجاهــدي خلــق 
والمقاومة اإليرانية على التشــكيك في مصداقيته 
غيــر  باإلثــراء  مشــغولون  ومســؤوليه  قادتــه  وأن 
المشــروع على حســاب الشــعب اإليراني، تؤكد كل 
المٶشــرات أن الشعب اإليراني صار واثقا أكثر من 
أي وقت آخر بأن النظام الحاكم ليس إال حفنة من 
اللصوص وقطاع الطرق الذين ال يهمهم أي شــيء 
بقــدر ما تهمهــم المصالح والمكاســب التي ينعمون 

بها من خالل ما يسرقونه وينهبونه من الشعب.

اختفاء أو باألحرى سرقة 14 مليار دوالر من  «
األموال المخصصة لتوفير السلع المعيشية 
المطلوبة للشعب، تدل بصورة واضحة على 

أن هذا النظام ليس جديرا بالثقة وال يمكن 
ائتمانه، وأنه كلما بقي على رأس السلطة فإنه 
يجب انتظار كل ما هو سيئ، لذلك فإن العمل 

على إسقاطه وتخليص الشعب اإليراني 
وشعوب المنطقة والعالم منه صار هدفا 
أساسيا البد من العمل من أجله بكل حزم 

وقوة. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“سرقة نظام الماللي 14 مليار  «
دوالر من العملة الصعبة التي 
خصصت للسلع المعيشية تدل 

على أن األسوأ قادم”.

اتخــذت موقفــا إزاء فيلــم قنــاة الجزيــرة الوثائقــي حيث وجــدت فيه من 
السطحية ما آثرت أن أقوم بالرد أو الكتابة عنه، خصوصًا بعد الرد الشافي 
والمفحــم لتلفزيــون البحرين والذي رد فيه علــى أكاذيب القناة وفبركاتها 
بتقريــر مدتــه ثمانــي دقائق فقــط أماطت لثــام الكذب المكتنــز في طيات 
الفيلــم وكفــت ووفت، فلم أرغب في إضافــة أي رصيد لهم حتى بالتعليق 
عليــه، كما أن أحد أهم األســباب التي منعتني عــن التعليق على الموضوع 
قناعتي بأن الهدف األول للنظام القطري المســتتر خلف قناة الجزيرة هو 
بــث الفتنــة والفرقة في المجتمــع البحريني وفتح ملفات كنــا قد أغلقناها 

بكل عدل وإنصاف بعد التحقيق والبت فيها.
لكن لألســف بعد شــهر من عرض هذا الفيلم مازالت أقالم الفتنة المريضة 
علــى وجــه  “تويتــر”  االجتماعــي،  التواصــل  عبــر وســائل  ســمومها  تبــث 
التحديــد. الجديــد هــذه المــرة أنهــم يتــوارون خلــف مصطلــح اإلصــالح 
حيث عادوا إلى نبش الملفات القديمة على هيئة اقتراحات أو تســاؤالت 
عــن كيفيــة حلحلــة مــا تــم حلــه بتوافق وطنــي من قبــل القيادة الرشــيدة 
بخطوات تتسم بالشفافية تمثلت بحوار التوافق الوطني الذي آتى ثماره 
من خالل التعديالت الدستورية لعام 2012 أو من خالل اللجنة البحرينية 
لتقصــي الحقائــق التي قامت الدولة طواعية باألخذ بتوصياتها وتطبيقها 

على جميع مؤسساتها. 
حاولــت أن أفتــرض حســن النية فحرية الــرأي والتعبير مكفولة دســتوريًا 
لكــن عامــل التوقيــت ال يــدع أي مجال للشــك، حيث تزامــن األمر مع فتح 
قنــاة الفتنــة أحــداث ملف البحريــن مجددًا كمــا أن الموضوعية في آرائهم 
وكتاباتهم مفقودة حيث تلتمس النوايا الخبيثة فيها واألهم انتفاء الغاية 

من ما ينشرون، حيث إن ما يطالبون فيه تحقق على أرض الواقع.

عملية اإلصالح مستمرة وأبواب القيادة مفتوحة دائما للتطوير  «
وتصويب األخطاء، لكن دائما في اختيار األسلوب الصحيح إليصال 

الرسالة طريق قويم، لذلك ال يتسق ويتماشى مع محاولة تمرير 
أجندات شخصية وأهداف خارجية والسير مع عرّاب الفتنة والشر 

في نفس المسار.

الباحثون في الملفات القديمة

بدور عدنان
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة آل خليفة، أن دعم ومتابعــة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمنتخب الوطني األول هو 

السبب الرئيس لما يتمتع به رجال المنتخب من روح عالية.

وفي تصريح بمناســبة تأهل المنتخب 
الوطنــي األول إلــى نهائي بطولة غرب 
آســيا المقامة حاليا فــي العراق، أعرب 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
عــن فخــر واعتــزاز أســرة كــرة القــدم 
البحرينيــة بمــا تحظــى به شــؤون كرة 
القــدم البحرينيــة مــن دعــم واهتمــام 
بالــغ مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفة، مشــيرا إلى أن ســموه 
الداعــم األول للمنتخــب الوطنــي عبــر 
متابعتــه المســتمرة لمشــوار المنتخــب 

في مختلف االستحقاقات.
وأكــد أن دعــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
الوطنــي  للمنتخــب  خليفــة  آل  حمــد 
لالتحــاد  وحافــزا  دافعــا  يعطــي 
البحريني لكرة القدم لبذل المزيد نحو 
التطويــر، معاهدا ســموه على مواصلة 
بالمســتويات  االرتقــاء  نحــو  العمــل 

للظهــور  وتأهيلــه  للمنتخــب  الفنيــة 
بالشكل المثالي.

وأوضــح رئيس مجلــس إدارة االتحاد 
الــروح  أن  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
العاليــة التــي أظهرهــا العبــو المنتخب 

الوطني في مباريات دور المجموعات 
ببطولــة غــرب آســيا الحاليــة انعــكاس 
جميــع  لــدى  الرفيــع  الوطنــي  للحــس 
قدمــه  بمــا  مشــيدا  المنتخــب،  أفــراد 
المنتخب من مســتويات، ومشــيرا إلى 
أن مــا تحقــق حتــى اآلن ال يعدو كونه 
ســوى خطوة نحــو مزيد مــن خطوات 
ينشــدها  التــي  واالرتقــاء  التطويــر 
االتحاد البحريني لكرة القدم في إطار 
عمله على تجهيز المنتخب للتصفيات 
االســتحقاق  باعتبارهــا  المزدوجــة 

األكثر أهمية خالل الفترة المقبلة.
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وقــال 
العمــل.  مــن  الكثيــر  “أمامنــا  خليفــة: 
ونتطلــع  المشــوار،  بدايــة  فــي  زلنــا  ال 
بشــكل كبيــر إلــى األمــام نحــو تحقيــق 
العمــل  تجســد  متعــددة  مكتســبات 

والجهد المبذولين”.

عمــال  أن  تصريحــه  ختــام  فــي  وأكــد 
كبيــرا وجهــدا مضاعفا أمــام الجهازين 
باإلضافــة  للمنتخــب  واإلداري  الفنــي 
التحضيــر  إطــار  فــي  الالعبيــن  إلــى 
للفتــرة المقبلة، مشــيرا إلى أن مجلس 
إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
مشــاركات  باســتمرار  ويســاند  يتابــع 
المنتخبــات الوطنيــة، لضمــان الظهــور 
المشــرف الذي يعكــس رقي كرة القدم 
الــرؤى  مــع  يتوافــق  بمــا  البحرينيــة 
التطويرية لسمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

أشاد بدعم سموه ويثني على أداء المنتخب الوطني

علي بن خليفة: دعم ناصر بن حمد أساس للروح العالية

13 أغسطس 2019 الثالثاء
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اللجنة اإلعالمية

مع تبقي مدة شهرين على انطالق بطولة 
جــان  واصــل  الحديــدي،  للرجــل  العالــم 
فرودينو وتيرينزو بوزون اســتعداداتهما 
للبطولة، حيث حقق األول انتصار صعب 
فــي بطولة غدينيا للرجل الحديدي 70.3 
ليكمل مشواره الخالي من أي هزيمة منذ 

إنطالق عام 2019.
وقــص المتســابق األلمانــي شــريط خــط 
النهايــة فــي زمــن وقدره 3 ســاعات، و39 
دقيقــة و36 ثانيــة بعــد منافســة صعبــة 
حتى الكيلومترات األخيرة، إذ لم يفصله 
عــن أقــرب منافســيه ســوى أربــع دقائــق 
وعّبــر فرودينــو عــن ســعادة عارمــة بعــد 
انتصاره، قائالً: “لقد كان فوًزا مذهاًل. لقد 
كان مــن الممكــن رؤيــة الســاحل، لقد كان 

يوًمــا جميــاًل، والحضــور كان كثيًفــا، بكل 
تأكيــد، لــن يكون هــذا الســباق األخير لي 

في غدينيا، وال في بولندا”. 
المركــز  بــوزون  حقــق  األثنــاء،  فــي   
للرجــل  الفلبيــن  بطولــة  فــي  الخامــس 
وســط  أقيمــت  والتــي   ،70.3 الحديــدي 
درجة حــرارة مرتفعة أعلــى من الثالثين 
درجة سيليزية ولكنه لم يكن يبعد سوى 
أربــع دقائق عــن الفائز بالســباق تيم ريد. 
وقال بوزون بعد نهاية السباق: “أنا ممتن 
لهــذه الفرصة للمشــاركة في هذا الســباق 
الســتعداداتي،  ســتضيف  إنهــا  حيــث 
واآلن  الخامــس.  بالمركــز  ســعيد  أنــا 
ســأكمل االســتعداد لبطولــة العالم للرجل 

الحديدي”.

فرودينو يواصل سلسلة انتصاراته بعام 2019

تفتتح اليوم )الثالثاء( منافسات الجولة الثانية من الدوري التمهيدي 
لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراتين.

وســيلتقي في المباراة األولى الرفاع مع ســترة في الســاعة السادســة 
مساًء، وتليها مباشرة مباراة المنامة ومدينة عيسى في الساعة 7:45 

مساء.
وتقام المواجهتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وتستكمل لقاءات الجولة يوم غٍد األربعاء بلقاءي االتحاد والبحرين، 
والنجمــة مــع األهلــي، علــى أن تختتم المنافســات يــوم الخميس عبر 

لقاءي النويدرات وسماهيج، والمحرق مع الحالة.
وكانــت نتائــج الجولة االفتتاحية للدوري قد أســفرت عن فوز األهلي 
علــى ســماهيج )112/ 43(، النجمــة علــى االتحــاد )103/ 94(، البحريــن 
علــى مدينــة عيســى )86/ 76(، المحــرق علــى النويــدرات )120/ 54(، 

المنامة على سترة )129/ 73( والرفاع على الحالة )63/ 62(.
وســتتوقف منافســات الــدور التمهيــدي حتــى يــوم اإلثنيــن الموافــق 
26 أغســطس الجــاري، بســبب اســتضافة مملكــة البحريــن للبطولــة 
الخليجيــة لمنتخبــات الشــباب التــي ســتقام فــي الفترة مــن 19 حتى 

25 الجاري.
عــودة لمواجهتــي الليلــة، فــإن الكفــة الفنيــة تميــل لمصلحــة فريقــي 
المنامة والرفاع على حساب منافسيهما، عطفا على اإلمكانات الفنية 

والعناصر التي يمتلكها الطرفان.

ويقــام الــدور التمهيــدي للدوري من دور واحــد )12 فريًقا مع منتخب 
الشــباب( يتأهــل مــن خالله الفرق الســتة األولى إلى الدور السداســي 
الــذي ســيلعب بنظــام دوري مــن دور واحــد، ويتأهــل األول والثانــي 
مباشــرة إلــى المربــع الذهبــي، ويلعــب أصحــاب المراكــز مــن 3 إلــى 6 

.)Best of 3( بنظام الفائز من مباراتين

لقــاءان ســهالن للمنامــة والرفــاع أمــام المدينة وســترة
اليوم انطالق الجولة 2 لـ “دوري زين”

المجلس البحريني لاللعاب القتالية - المركز االعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

التقــى رئيــس اتحــاد الكيــك بوكســينغ احمــد الــوزان المديــر التنفيــذي 
لالتحاد االماراتي للمواي تاي والكيك بوكســينغ عضو المكتب التنفيذي 
باالتحــاد الدولــي لرياضــة المواي تاي طــارق المهيري، حيث جــاء اللقاء 
خالل الزيارة التي يقوم بها رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ حاليا الى دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، والتــي يبحــث خاللها مــع االتحاد 
االماراتــي للمــواي تــاي والكيــك بوكســينغ تعزيــز العالقــات الثنائيــة بين 
االتحادين، وســبل تطوير الرياضة محليا وعربيا ودوليا، واإلطالع على 

تجربة دولة االمارات الشقيقة في تطوير هذه الرياضات القتالية.
وفي مستهل اللقاء رحب المدير التنفيذي لالتحاد االماراتي للمواي تاي 
والكيك بوكســينغ الســيد طارق المهيري بزيارة رئيس االتحاد البحريني 
للكيــك بوكســينغ الســيد احمــد الــوزان، مؤكــدا أن هــذه الزيــارة تعكــس 

الحرص على فتح آفاق التعاون بين االتحادين.
مــن جانبــه، اعــرب الــوزان عن خالــص الشــكر والتقديــر لطــارق المهيري 
وكافــة أعضــاء االتحــاد االماراتــي علــى حفــاوة الضيافــة واالســتقبال، 
ومــا ابــدوه مــن تعــاون كبيــر خــالل الزيارة، مشــيرا الــى أن هــذه الزيارة 
تأتــي ضمن توجيهات ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفة رئيس 
المجلــس البحرينــي لاللعــاب القتاليــة، والتــي ترتكز على تعزيــز التعاون 
فــي مــد جســور التواصل مع االشــقاء في دول المجلــس، والجهات ذات 
العالقــة لدعــم الرياضة والمســاهمة في تطويرها واالرتقاء بمســتوياتها 

على جميع االصعدة.
وخــالل اللقــاء اســتعرض الــوزان مــع المهيــري مجــاالت التعــاون بيــن 
االتحاديــن البحرينــي واالماراتــي، والبرامــج والخطــط التــي مــن شــأنها 
تعزيز هذا التعاون، كما اطلع الوزان على برنامج االتحاد االماراتي لدعم 
هــذه الرياضــات، مشــيرا الوزان فــي الوقت ذاته الى ان التعاون مســتمر 
مع األشقاء في االمارات بما يخدم دعم الشباب والرياضة والشباب في 

البلدين والمنطقة.

بتكليــف مــن األميــن العــام لالتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن، قــام رئيــس 
قســم الشــؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري 

بزيارتين إلى كمبوديا وهونغ كونغ.
االتحــاد  متابعــة  ضمــن  الزيــارة  وجــاءت 
المختلفــة  للمنشــآت  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
فــي البلديــن )كمبوديــا وهونــغ كونــغ(، واللتان 
ســيلعب معهما المنتخــب الوطني األول ضمن 
المجموعــة الثالثــة فــي التصفيــات المزدوجــة 
المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 
2023، كمــا تضــم المجموعــة أيضــا منتخبــي 

العراق وإيران.
علــى  مطلعــا  كمبوديــا  األنصــاري  عابــد  وزار 
مرافق الســكن، باإلضافة إلى مالعب التدريب 
المقــررة الحتضان تدريبات المنتخب الوطني 
المقــرر أن يخــوض  المبــاراة، إذ مــن  وملعــب 
American Uni�  المنتخب تدريبه على ملعب

versity of Phenom Penh، فيمــا المبــاراة مع 
كمبوديا يوم 10 ســبتمبر المقبل ضمن الجولة 
 national olympic الثانية ستلعب على ملعب

stadium، والذي يتسع إلى 60 ألف متفرج.
وزار األنصــاري هونــغ كونــغ، مطلعــا أيضا على 
مقــار الســكن ومالعــب التدريــب، حيــث مــن 

علــى  تدريباتــه  منتخبنــا  يخــوض  أن  المقــرر 
ملعــب Siu Sai Wan Sports Ground، فيمــا 
ســتقام المبــاراة مــع هونــغ كونغ ضمــن الجولة 
الخامســة يــوم 14 نوفمبــر المقبــل على ملعب 
Hong Kong Stadium، والذي يتســع إلى 40 

ألف متفرج.

يستأنف موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري اليوم )الثالثاء( وذلك بإقامة مسابقة الهير متمثلة في استخراج 
المحــار بالطريقــة التقليديــة وذلــك علــى كأس ســمو الشــيخ عبــدهللا نجــل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 

وكان مــن المفتــرض أن يقام كأس ســمو الشــيخ عبــدهللا بن خالد بن 
حمد آل خليفة الجمعة الماضي، إال أن المسابقة تأجلت بسبب سوء 

األحوال الجوية وذلك حفاظا على سالمة المشاركين. 
واستقبلت اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 

مــن البحري، مشاركة أكثر من 120 مشاركا في األسبوع الثاني 
المسابقة.  وتبدأ المسابقة عند الساعة السابعة صباحا، 
خمــس  لمــدة  بالمتســابقين  القــوارب  تتحــرك  حيــث 

ســاعات فــي عــرض البحــر الســتخراج المحــار، إذ يفــوز 
أصحاب المراكز العشرة األولى في البطولة. 

المتســابق  فــوز  المســابقة علــى  قانــون  وينــص 
الــذي يجمــع أكبر وزن من اللؤلؤ المســتخرج من المحار 

بصــرف النظر عــن العدد، حيث تقوم اللجنة باســتالم 

اللؤلؤ الخاص بكل متســابق بعد اســتخراجه من المحار ثم وزنه من 
قبل الطواش المعين من اللجنة قبل إعالن النتيجة في اليوم التالي 

عقب اعتمادها من اللجنة المنظمة.
وتختتــم مســابقة الهيــر باســتخراج المحــار التقليدي الســبت المقبل 
الســابع عشــر من أغســطس الجاري على كأس ســمو الشــيخ محمد 
نجــل ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وتبــذل اللجنة المنظمة جهودا كبيرة في تجهيز 
منتــزه خليفــة بــن ســلمان بالحــد وهــو الموقــع 
لرياضــات  بــن حمــد  ناصــر  المخصــص إلقامــة موســم 

الموروث البحري.

جانب من اللقاء 

ســبل تطويــر الرياضــة محليا وعربيــا ودوليــا واإلطالع علــى تجربــة اإلمارات

بتكليــف مــن األميــن العام قبــل بدء مشــوار منتخبنــا فــي التصفيــات المزدوجة

تعاون بين اتحاد الكيك بوكسينغ ونظيره اإلماراتي

األنصاري يطلع على مالعب كمبوديا وهونغ كونغ

سترة يواجه الخليج

يخــوض فريــق ســترة األول لكــرة القــدم 
اليــوم )الثالثــاء( مبــاراة وديــة مــع نظيــره 

الخليج في ملعب األخير بالسعودية.
ويأتــي ذلــك في إطــار تحضيــرات الفريق 
الستراوي لمنافسات دوري الدرجة الثانية 
 ،2020/2019 الرياضــي الجديــد  للموســم 
األولــى  هــي  المبــاراة  هــذه  تعتبــر  حيــث 
للفريــق على الصعيد الخارجي بعدما لعب 
عدة مواجهات ودية على الصعيد المحلي 
وآخرهــا  والبســيتين  والنجمــة  كالرفــاع 
الحالــة. ويعكــف الســتراوية علــى تجهيــز 
الفريق بدنيا بالتدريبات والمباريات وفنيا 
بالتعاقــدات المحليــة واألجنبيــة؛ من أجل 
خوض منافسات الموسم بطموح الصعود 
لــدوري األضــواء. ويشــرف علــى تدريــب 
منصــور  علــي  الوطنــي  المــدرب  الفريــق 

ويساعده الدولي السابق عالء حبيل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي بن خليفة

أشــاد وزير شــؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بتأهل المنتخب الوطني 
الــى المبــاراة النهائيــة لبطولــة غرب اســيا لكــرة القــدم والمقامــة حاليا في 
العــراق مؤكــدا أن المنتخب الوطني قدم مباريــات قوية كانت مليئة بالجد 
واالجتهــاد مــن قبــل الالعبيــن فــي ســبيل الوصــول إلــى تحقيــق مبتغاهــم 
بالتأهــل الــى المبــاراة النهائيــة للبطولــة متمنيــا للمنتخب الوطنــي التوفيق 

والنجاح في المباراة النهائية. 

وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة 
“ لقد قدم المنتخب الوطني مباريات 
نتاجــا  وكانــت  البطولــة  فــي  قويــة 
حقيقــا وتتويجــا للجهود التــي بذلها 
الجهازين الفنــي واالداري والالعبين 
بجــدارة  النهائيــة  للمبــاراة  وتأهــل 

يواصــل  أن  ونأمــل  واســتحقاق 
المنتخــب تقديمــه للعــروض القويــة 
فــي المبــاراة النهائية أمــام المنتخب 
العراقــي لتأكيــد التطــور الــذي بلغت 
إليــه كرة القــدم البحرينيــة وتحقيق 

المركز المتقدم في البطولة.
االتحــاد  بجهــود  المؤيــد  واشــاد 
البحريني لكرة القدم برئاســة سعادة 

الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
أمــام  المثاليــة  االجــواء  تهنئــة  فــي 

المنتخب للتأهل للمباراة النهائية.

المؤيد يشيد بتأهل “األحمر” لنهائي غرب آسيا
ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أيمن المؤيد

محمد الدرازي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

مســابقة الهير على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن خالد
استئناف موسم ناصر بن حمد للموروث البحري

 من زيارة ملعب كمبوديا

علي مجيد



اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مباريات الدور التمهيدي بخسارة أمام 
الدنمــارك ) 36/29( فــي المبــاراة التــي أقيمــت بيــن المنتخبين يوم أمــس بمقدونيا 

وفي آخر مباريات المجموعة الثالثة من المونديال.

وبهــذه النتيجــة يكــون منتخبنــا قــد احتل 
المركــز الخامس فــي المجموعــة، ويكتفي 
بذلــك باللعــب على المراكــز من 17 الى 20، 
الــى جانــب منتخبــات الســعودية، صربيــا، 
المنتخــب  وســيواجه  تايبيــه،  والصيــن 
رئيــس  كأس  منافســات  ضمــن  الصربــي 

االتحاد الدولي لكرة اليد.

الدنمــارك  وانتهــى شــوطها األول بتثقــدم 
بفارق خمســة أهــداف ) 17/12( واتضحت 
اإلمكانيــات  بســبب  األوربيــة  األفضليــة 
الفنيــة والبدنيــة التي أعطــت الدنماركيين 
األريحيــة التامــة في التســجيل مــن جميع 
المراكز دون أي صعوبة تذكر، وفي الدفاع 
اســتفاد الفريــق أيضــًا بدفاعــه المغلــق في 

الوقــوف أمام تحركات العبينا منذ البداية 
خاصــة مــع إراحــة مجموعــة مــن الالعبين 
األساسيين في وإشراك المدرب لمجموعة 
مــن البدالء في مقدمتهــم الحارس منتظر 
علــي وعلــي فــؤاد ومهــدي علــي ومحمــد 

حميد.
بدايــة المبــاراة شــهدت تكافئــًا فــي األداء 
بيــن المنتخبين وبــرز الالعب محمد حميد 
فــي قيادتــه الخــط الخلفــي للمنتخــب الى 
جانــب الالعبيــن عادل محمــد وعلي جعفر 
وشــهدت المباراة تقاربــًا في النتيجة حتى 

النصــف األول بعدهــا بــدأت الدنمــارك فــي 
السيطرة على زمام األمور وتوسيع الفارق 

الى خمسة أهداف حتى نهاية الشوط.
كل  المــدرب  أشــرك  الثانــي  الشــوط  فــي 
مــن الالعبيــن محمــد حبيب ومؤيد ســمير 
وجاســم خميــس منــذ البدايــة، فــي مقابل 
ذلــك اســتمرت الســيطرة الدنماركيــة فــي 
التقدم بنتيجــة المباراة وزيادة الفارق الى 
ثمانيــة أهــداف وســط محــاوالت بحرينية 
غلــب عليهــا الطابــع الفــردي فــي أكثــر مــن 

هجمة.

منتخب الناشئين يخسر أمام عمالة الدنمارك

وصلت بعثة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم إلى محافظة كربالء بجمهورية العراق؛ 
من أجل التحضير الذي يسبق نهائي بطولة آسيا سيل التحاد غرب آسيا 2019.

وانتقــل المنتخــب جــوا مــن أربيــل إلى 
النجــف قبــل أن ينتقــل برا وصــوال إلى 
كربــالء، ولــدى وصــول وفــد “األحمــر” 
إلى مطار النجف الدولي، تم استقبالهم 
بالورود من ِقبل القائم بأعمال قنصلية 
البحريــن فــي النجــف محمــد حســين. 
منتخبنــا  يخــوض  أن  المؤمــل  ومــن 
الوطنــي اليوم الثالثــاء تدريبه األخير، 
والــذي ســيركز فيــه الجهــاز الفني على 
الفريــق  وجاهزيــة  الفنيــة  الجوانــب 

لخوض اللقاء.
وسيخوض منتخبنا الوطني مع نظيره 
المبــاراة  األربعــاء  غــٍد  يــوم  العراقــي 
النهائيــة للبطولــة علــى اســتاد كربــالء 
في تمام الســاعة 8.30 مســاًء بتوقيت 
مملكــة البحريــن. وجاء تأهــل منتخبنا 
 7 برصيــد  مجموعتــه  تصــدره  إثــر 
نقــاط جمعهما مــن فوزين علــى األردن 
والكويــت بهــدف دون رد في اللقاءين، 
وتعادل ســلبي مع المنتخب الســعودي، 
فيمــا جــاء تأهــل العــراق إثــر تصــدره 
هــو اآلخــر مجموعته برصيــد 10 نقاط 
متفوقــا علــى فلســطين واليمــن ولبنان 

وسوريا.
ويعتبــر وصــول منتخبنــا الوطنــي إلــى 
األول  هــو  آســيا  غــرب  بطولــة  نهائــي 
فــي تاريــخ مجمــل مشــاركاته والبالغة 
4 مــرات، حيــث كان المركــز الثالــث هو 
األفضــل لـــ “األحمــر”، والــذي حققــه في 
آخر نسخة أقيمت في العام 2013 بعد 
فــوزه علــى الكويت بــركالت الترجيح، 
وقبــل ذلــك خــرج منتخبنــا مــن الــدور 

نصــف النهائي أمام المنتخب الســوري، 
وفــي العــام 2010 لم يتأهل األحمر من 
منتخبنــا  العــب  ويأتــي  األول.  الــدور 
قائمــة  ضمــن  عبداللطيــف  إســماعيل 
هدافــّي البطولــة برصيــد هدفين خلف 
العراقي حســين الســعيدي الذي يمتلك 

3 أهداف.
ويضــم الوفــد المغــادر كال من: مشــرف 
المنتخب محمد جمعة بشير، اإلداريين 
بوعــالي،  ويحيــى  المطــوع  عبــدهللا 
مدرب المنتخب “هيليو سوزا”، مساعد 
مــدرب  كارييــو”،  “جوزيــه  المــدرب 
هيركالنــو”،  “جوزيــه  البدنيــة  اللياقــة 
مــدرب الحراس “بيدرو رومــا”، المحلل 
الفنــي أحمــد كمــال، اختصاصي العالج 
المنســق  الشــنو،  شــوقي  الطبيعــي 
مصــور  عبدالغفــار،  محمــد  اإلعالمــي 
المصــور  كوهجــي،  جليــل  الفيديــو 
الفوتوغرافي سيد علي شبر، المدلكين 
المهمــات  وعامــل  و”أنيــل”،  “راجــان” 
هــي:  الالعبيــن  وقائمــة  “جريــش”، 
ســيد محمــد جعفــر، ســيد شــبر علــوي، 
المالــود،  الدوســري، عبدالوهــاب  حمــد 
مهــدي  ســيد  عبداللطيــف،  إســماعيل 
باقــر، أحمد بوغمار، علي مدن، عيســى 
جهــاد، عيســى موســى، أحمــد عبدهللا، 
محمــد عــادل، محمــد الرميحــي، علــي 
الهــزاع،  عبــدهللا  الحيــام،  وليــد  حــرم، 
عبدالوهــاب،  محمــد  األســود،  كميــل 
ســامي الحســيني، ســيد ضيــاء ســعيد، 
جاســم الشــيخ، محمد الحردان وأحمد 

نبيل.

ــًدا ــ ــاة “أســـــــود الــــرافــــديــــن” غ ــاقـ ــمـ ــوم لـ ــ ــي ــ ــر ال ــ ــي ــ ــه األخ ــبـ ــدريـ يـــخـــوض تـ

“األحمــر” يصــل كربــالء لنهائــي “غــرب آسيــا”

الثالثاء 13 أغسطس 2019 
12 ذو الحجة 1440 15

لقطات من وصول المنتخب إلى مطار النجف

تنطلق اليوم )الثالثاء( منافســات دور ال 8 لبطولة االتحاد التصنيفية الثانية للســنوكر 2019، التي 
ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، والمقامة على صالة نادي “كيو إن” بالمنامة.

وســيلتقي في تمام الســاعة 6 مساًء، كل من حبيب 
صبــاح مــع ماجــد ضيــف، وحامد ضيف مع يوســف 
العــرادي،  حســين  مــع  عبدالغنــي  وصــادق  فاضــل، 
وســيد جواد مع يونس صقر. وتأهل وتمكن هؤالء 
مــن الوصــول لهــذا الــدور بجــدارة واســتحقاق بعــد 
عبــور دور ال 16 الــذي أقيــم علــى يومــي االربعــاء 
والخميــس الماضييــن، حيث فاز حبيب صباح على 
عــادل األنصــاري )0/4(، ماجــد ضيــف علــى حســن 
الحايكــي )0/4(، يونــس صقــر علــى خليــل إبراهيــم 
)3/4(، صــادق عبدالغنــي علــى طــالل جاســم )2/4(، 
حامــد ضيــف على هشــام الصقــر )1/4(، ســيد جواد 
علــى  فاضــل  يوســف   ،)0/4( ســلمان  حســن  علــى 
محمــد الصقــر )0/4( وأخيــرًا حســين العــرادي علــى 

عبدالباسط عبدالخالق )3/4(.
وكانت مباريات دور ال 16 محط متابعة كبيرة من 

ِقبــل مســؤولي االتحــاد وجماهيــر اللعبــة، وخطفت 
أنظــار  إبراهيــم  خليــل  مــع  صقــر  يونــس  موقعــة 
الجميــع، حيــث قدم الالعبان مســتوى مبهــرًا للغاية 
علــى مــدى األشــواط الســبعة التــي لعباهــا، ورغــم 
أن خليــل خطــف األســبقية بالنتيجــة بعــد أداء راق 
وقــوي إال أن يونــس تمكــن بخبرتــه وحنكتــه مــن 
العــودة بشــكل تدريجــي وحســم األمــور لصالحــه. 
وعبدالباســط  العــرادي  حســين  مواجهــة  أن  كمــا 
عبدالخالق هي األخرى مثيرة والتي شهدت تقلبات 
بالنتيجــة واألداء، والتــي تمكــن فيهــا العــرادي مــن 
إنهاءهــا لصالحه. فيما حقق صباح واالخوان ماجد 
وحامد وسيد جواد وصادق عبدالغني نتيجة الفوز 
بأريحية بعد المســتوى والثبات المميز الذي ظهروا 
فيه رغم اجتهادات منافسيهم في تدارك الوضع إال 

أن ذلك لم ينفع.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اليوم دور الـ 8 لتصنيفية االتحاد للسنوكر

صادق عبدالغني

يوسف فاضل

ماجد ضيف

حسين العرادي

سيد جواد

حبيب صباح

يونس صقر

حامد ضيف

جانب من اللقاء 

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية



كشــف العب وســط مانشســتر يونايتد، بول بوغبا، أنه ال تزال هناك “عالمة اســتفهام” 
بشــأن ســتقبله مــع ناديــه عقــب االنتصــار -4صفر على تشلســي في الجولــة االفتتاحية 

للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، األحد.

وأبــدى العــب وســط منتخــب فرنســا رغبته في 
الرحيــل عن النادي هذا الصيــف، وذكرت تقارير 

أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.
وأشــاد أولي جونار سولســكيار مدرب مانشستر 
يونايتــد باحترافيــة بوغبــا بعدما صنــع الهدفين 
الثالث والرابع أمام تشلســي، لكن العب الوســط 
قال إن “الوقت فقط سيوضح” إذا كان سيستمر 

في إنجلترا.
وأبلــغ بــول بوغبــا إذاعــة )آر.إم.ســي( الفرنســية 
“دائمــا أشــعر أنــي فــي حالة جيــدة عندمــا ألعب 
كــرة القــدم. أفعــل األشــياء التــي أحبهــا، إضافة 

إلــى أنهــا مهنتــي. أبــذل قصــارى جهــدي في كل 
مرة أكون فيها بالملعب”.

وأضاف “أدرك األشياء التي قيلت. الوقت فقط 
سيوضح. هناك دائما عالمة استفهام”.

مــع  بالمــرح  أشــعر  مانشســتر.  فــي  “أنــا  وتابــع 
زمالئي. أريد دائما الفوز بالمباريات..”.

وانتهى موسم االنتقاالت في الدوري اإلنجليزي 
الخميــس، قبــل يــوم واحــد من انطالق الموســم 
الجديد، لكن ال يزال بوسع األندية بيع الالعبين 
بــاب  غلــق  موعــد  حتــى  خارجيــة  أنديــة  إلــى 

االنتقاالت في أوروبا في الثاني من سبتمبر.

نيمار مقابل كوتينيو.. الصفقة “الممكنة”

وكاالت

بوغبا

بعــد أســابيع مــن الجدل، وتضارب األنبــاء، يبدو أن فيليبــي كوتينيو لن يتمكن 
من مغادرة برشلونة هذا الصيف إال في حالة واحدة وهي أن يذهب نيمار في 

االتجاه اآلخر، أو باختصار إذا عاد األخير إلى “كامب نو” فقط.

ويعــزز هــذا الشــرط األخبــار األخيرة 
إلــى  نيمــار  عــودة  عــن  المتداولــة 
مــن  الرغــم  علــى  الكتالونــي  النــادي 
األلعــاب  صانــع  ربــط  التــي  األنبــاء 
إلــى  باالنتقــال  )كوتينيــو(  البرازيلــي 
أرســنال أو اإلعارة لتوتنهام هوتســبر 

اإلنجليزيين.
ولكــن بعــد إغــالق نافــذة االنتقــاالت 
هــذه  مثــل  تحقــق  دون  اإلنجليزيــة 
ضــم  اســتحالة  وبالتالــي  الشــائعات، 
جديــد،  لالعــب  إنجليــزي  فريــق  أي 
تقــول صحيفــة “ماركا” اإلســبانية أن 
برشــلونة ســعيد باالحتفــاظ بالالعب 

كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما.
مغادرتــه  منــذ  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
خــط  مايســترو  يكافــح  ليفربــول، 
المشــاركة  إلــى  للوصــول  الوســط 

الدائمــة مع برشــلونة، على الرغم من 
أنــه قــدم بعــض المشــاهد واللمحــات 
الذكيــة والرائعــة، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة “ذي صن” البريطانية.
وفــي األثنــاء، يبحــث رؤســاء نــادي 
برشــلونة فــي كيفيــة الحصــول علــى 
نيمــار،  الســتعادة  الالزمــة  األمــوال 
ويبدو أن ذلك لن يتم سوى بالتخلي 

عن انتقال كوتينيو.
يشــار إلى أن برشــلونة ال يملك المال 
الالزم أيضا للتفوق على ريال مدريد 
من أجل الحصول على خدمات نجم 
باريــس ســان جرمان، لكنــه يأمل في 
كثقــل  كوتينيــو  اســتخدام  يتــم  أن 
مــواز مؤقتــا، ألنــه يتطلع إلــى تجنب 
مــا يمكــن أن يوصف بـ”هزيمــة مذلة” 
أمــام منافســه في الدوري االســباني، 

علــى  الســباق  فــي  مدريــد  ريــال  أي 
“نيمار”.

 وبحســب صحيفــة مــاركا، نقــال عــن 
وســائل إعــالم فرنســية، فــإن النــادي 
الباريســي يجــري بالفعــل محادثــات 

مع كوتينيو.
ومــع ذلــك فــإن باريــس ســان جرمان 
علــى  الحصــول  علــى  مصــرا  مــازال 

مبالغ كبيرة مقابل نيمار. 
ومــازال “بــي أس جــي” يبحــث عــن 
حــارس مرمــى وظهيــر، فيمــا يســعى 
أيضــا للحصــول علــى خدمــات باولــو 
ديبــاال مــن يوفنتــوس، وبالتالــي فهو 
يريــد األمــوال التــي ســيحصل عليها 
علــى  للحصــول  نيمــار  صفقــة  مــن 

هؤالء الالعبين.

هل تتم هذه الصفقة؟

وكاالت

وكاالت

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه ال يفكر سوى في 
الالعبيــن الحالييــن المســجلين فــي النادي قبل الموســم الجديد لــدوري الدرجة األولى 
لكرة القدم في إســبانيا “الليغا ســانتندير”، على الرغم من االســتعدادات المخيبة لقبل 

الموسم.

وقــال زيــن الدين زيــدان “حاليــا لدينا هذه 
لكــن أي شــيء  الالعبيــن،  مــن  التشــكيلة” 
الثالثــة  األســابيع  فــي  يحــدث  أن  يمكــن 
مضيفــا  االنتقــاالت،  ســوق  مــن  األخيــرة 
“نريــد أن نخــوض موســما رائعــا، علينــا أن 
الســبت.. ال  يــوم  للعــب  نكــون مســتعدين 

شيء آخر”.
بعــد  هــذه  زيــدان  تصريحــات  وجــاءت 
الخســارة األخيــرة التــي تعــرض لهــا “لوس 
بالنكوس”، األحد، في المباراة الودية أمام 
رومــا اإليطالي بــركالت الترجيــح في آخر 
مبــاراة تحضيريــة قبــل اســتئناف بطولــة 
الــدوري فــي إســبانيا، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة ماركا اإلسبانية.
بعــد  الليغــا،  اإلســباني،  الــدوري  وينطلــق 
اللقــاء  ريــال مدريــد  أيــام، فيمــا يخــوض 
فيغــو  ســيلتا  أمــام  ملعبــه  خــارج  األول 

الســبت المقبــل، ممــا يعني أن أمــام زيزو 6 
أيــام فقــط، أو نحــو 140 ســاعة، إلصــالح 
األخطــاء التــي ظهــرت فــي فتــرة اإلعداد، 
التــي  للعــب  المثلــى  الطريقــة  واكتشــاف 
يمكــن أن يطبقهــا فريقــه الــذي يســتهدف 
علــى  والمنافســة  الــدوري  لقــب  اســتعادة 

جبهات عدة.
وأضــاف أن غاريــت بيــل كان رائعا ومقنعا 
مســتقبله  لكــن  رومــا،  أمــام  المبــاراة  فــي 
ومســتقبل خاميــس رودريغيز فــي الفريق 
لكنــه شــدد علــى أن  مــازاال موضــع شــك، 

الالعبين “عضوان في الفريق”.
 وقــال زيــدان “كالهمــا مســجل فــي قائمــة 
أن  يمكــن  شــيء  أي  لكــن  مدريــد،  ريــال 
يحــدث.. أنــا أعول عليهما بنســبة 100 في 

المئة”.
واختار المدرب الفرنســي تكتيكا مختلفا 

خــالل المبــاراة فــي إيطاليــا، وهــو يصــر 
 5 وجــود  تشــمل  لــم  الفكــرة  أن  علــى 
مدافعيــن، بــل 3، وأوضح قائــال “لم يكن 
لدينــا 5 مدافعين.. كان هناك 3 مدافعين 
مــع العبيــن اثنيــن متفوقيــن وســريعين 
“ســوبر” علــى الجناحيــن، يمكــن أن يلعبا 

بطريقة هجومية”.
وأضــاف زيــدان “ســارت األمــور بشــكل 
جيــد فــي اليــوم اآلخــر. ســنقوم بتغييــر 
الالعبيــن  مــن  الكثيــر  لدينــا  األمــور ألن 
عديــدة  بطــرق  اللعــب  يمكنهــم  الذيــن 

مختلفة”.

زيدان

زيدان.. 140 ساعة “إلنقاذ ما يمكن إنقاذه”

وكاالت

يضع إشــبيلية اللمســات األخيرة على صفقة 
يــدر  بــن  وســام  الفرنســي  مهاجمــه  انتقــال 

لموناكو مقابل 40 مليون يورو.
النــادي  ســيقدم  االتفــاق  توقيــع  وبمجــرد 
األندلســي عرضــا لنظيــره الفرنســي من أجل 
البرتغالــي  الجنــاح  الحصــول علــى خدمــات 

ماركوس باولو ‘روني’ لوبيز.
وأكدت مصادر من النادي األندلســي، أنه في 
مســاء األحــد أصبحت صفقة انتقــال بن يدر 
لموناكو “شــبه محســومة”، مضيفة أن النادي 
يــورو،  مليــون   40 لدفــع  مســتعد  الفرنســي 
قيمــة الشــرط الجزائــي في عقــد الالعب ذي 

األصول التونسية مع إشبيلية.
هــذه  إتمــام  عقــب  أنــه  المصــادر  وأضافــت 
الصفقــة، ســيتفاوض النــادي اإلســباني “فــي 
عمليــة منفصلــة”، بشــأن إمكانيــة ضــم روني 

لوبيز من موناكو.
ولــم يشــارك الدولــي الفرنســي الــذي أتم هذا 
إشــبيلية  تدريبــات  فــي  عامــا،   29 اإلثنيــن 
اليــوم، في ظل عملية التفــاوض على رحيله 

لموناكو بعقد لخمسة مواسم.
وعلى مدار المواسم الثالثة التي قضاها بين 
صفوف الفريق األندلســي، ســجل بن يدر 70 
هدفــا فــي 138 مباراة رســمية، ليصبح بذلك 

عاشر أكبر هداف في تاريخ إشبيلية.
مــن جانبــه، يبلــغ رونــي لوبيــز 23 عامــا ولــه 
لمنتخــب  ينتمــي  لكنــه  برازيليــة  أصــول 
ناشــئي  صفــوف  بيــن  وتأهــل  البرتغــال، 
مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي قبــل االنتقــال 
إلى فرنسا حيث لعب لصالح ليل لمدة ثالثة 
لمــدة موســمين حيــث  ثــم موناكــو  مواســم 
مبــاراة   126 الفريقيــن  فــي  إجمــاال  خــاض 

رسمية سجل خاللها 29 هدفا.

بن يدر على أعتاب الدوري الفرنسي

sports@albiladpress.com
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ليــس مــن الســهل علــى الكثيــر مــن الالعبين التحصل علــى نقطتين للفــوز بلقب بطولــة ويمبلدون، وخســارة المبــاراة النهائية 
بعدهــا، ونســيان تلــك الخيبــة، إال أن النجم السويســري روجر فيدرر تغلــب على تلك الخيبة بالذهاب مباشــرة إلى عطلة رفقة 

أسرته.

وخســر فيــدرر نهائــي بطولة ويمبلــدون أمام 
مبــاراة  فــي  ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي 
تلــك  الرغــم مــن تخطــي  ماراثونيــة، وعلــى 
الخيبــة، أكــد فيــدرر أنــه تذكــر لمحــات مــن 
تلــك المباراة مباشــرة فور عودتــه للتدريبات 
للمشــاركة فــي بطولــة سنســيناتي لألســاتذة 
هــذا األســبوع، وذلــك بحســب موقــع رابطــة 

محترفي التنس.
وقال فيدرر في هذا الشأن: “أثناء محاولتي 
تخفيــف ضغــط مــا حــدث في تلــك المبــاراة، 
تذكــرت بعض اللمحــات من المبــاراة النهائية 
عنــد  مباشــرة  والصعبــة  الحلــوة  بلحظاتهــا 
تلــك  وتذهــب  التدريبــات،  إلــى  عودتــي 
أول  بعــد  مباشــرة  الــرأس  مــن  الذكريــات 

حصتيــن مــن التدريبات، ويتحــول األمر إلى 
استعدادات طبيعية لسنسيناتي”.

وأضاف النجم السويســري: “ذهبت في عطة 
مباشــرة عقب نهائــي ويمبلدون واســتمتعت 
باالســترخاء  تمتعــت  بسويســرا،  كثيــًرا 
الــالزم، وعــدت إلى التدريبــات، كانت البداية 
ثــم هنــاك  البدنيــة، ومــن  اللياقــة  بتدريبــات 
القليل من التنس، كان األمر الهام بالنسبة لي 
هــو الوصول بالحيوية الالزمة لتلك البطولة، 

وأن ال أنهك نفسي في التدريبات”.
وتعد سنسيناتي أكثر بطوالت األساتذة التي 
شــهدت نجاحــات فيــدرر، حيــث تــوج فيدرر 
باللقــب 7 مرات، ووصل إلى المباراة النهائية 
فــي آخــر 3 مشــاركات لــه بالبطولــة، ووصــل 

إلــى ربــع النهائــي علــى أقل تقدير فــي آخر 8 
مشاركات.

“المــكان  فيــدرر:  قــال  للبطولــة،  حبــه  وعــن 
هــادئ وتشــعر فيه بالســالم، هنــاك الكثير من 
البطــوالت التــي تقــام فــي المدن الكبــرى، لذا 
مــن الرائع بداية الصيف من هنا، كما يتواجد 
هنــا الكثيــر مــن الجماهيــر الرائعــة التي تأتي 
وفقــط،  بالمباريــات  االســتمتاع  أجــل  مــن 

األجواء هنا تذكرني بإنديان ويلز”.
وعــن عــودة موراي للمشــاركة في منافســات 
الفــردي مــن جديــد بعــد اإلصابــة التــي عاني 
منهــا، علــق فيــدرر: “تملك في ذلــك التوقيت 
شــعور بالطريقة التي ستســير بها األمور قبل 
مباراتــك األولــى، تملــك الشــعور مــن خــالل 

رؤيتك لما فعلته في التدريبات”.
وحركتــك  األلــم  عــن  شــعورا  “تملــك  وتابــع 
ال  أمــور  هــذه  الملعــب،  أرض  فــي  الخاصــة 
تخبرهــا لباقــي الالعبيــن أو وســائل اإلعــالم، 
ولكنــك تعــرف جيــًدا مــا إذا كان لــك فرصــة 
أنــك  أم  البطولــة،  فــي  بعيــًدا  الذهــاب  فــي 
ســعيد لعودتك فقط للمشاركة في البطوالت 

وتحقيق انتصار أو اثنين”.
فيــدرر:  قــال  االعتــزال  مــن  اقترابــه  وعــن 
“قدمت مســتوى ثابت على جميع األرضيات 
هــذا الموســم، لــم أعانــي مــن آالم الظهــر منذ 
عامين، وســعيد للغايــة بكيفية تعافي ركبتي 
من إصابة 2016، ال أعرف إلى متي سأواصل 
اللعــب، ولكني ســعيد بالمســتوى الذي أقدمه 

وهو ما يظهر في النتائج التي أحققها”.
يذكر أن فيدرر حقق هذا الموسم 38 انتصارا 
وتعــرض لـــ5 هزائم، وتــوج بثالثــة ألقاب في 

دبي وميامي وهاله.

وكاالت

ذكــريــات ويمــبــلــدون تــطــارد فــيــدرر

روجر فيدرر

وسام بن يدر

وكاالت

مــاورو  األرجنتينــي  ينجــح  لــم 
ميــالن،  إنتــر  مهاجــم  إيــكاردي، 
عــن  للرحيــل  حــل  إيجــاد  فــي 
مــن  خــرج  بعدمــا  النيراتــزوري، 

حسابات الفريق للموسم المقبل.
ووفًقا لموقع “كالتشــيو ميركاتو”، 
فــإن إيــكاردي ما يــزال يرغب في 
لكــن  يوفنتــوس،  إلــى  االنتقــال 
إنتــر ال يريد بيع الالعب لمنافســه 

المباشر في إيطاليا.
وأشــار إلــى أنــه رغــم ذلــك، إال أن 
إنتر قد يهتم باألمر في حال بلوغ 
يــورو،  80 مليــون  العــرض  قيمــة 

وليس أقل من ذلك.
وأفــاد بــأن اهتمام النادي األســود 
واألزرق بالحصــول علــى خدمات 
ديبــاال مقابــل رحيل إيــكاردي إلى 
يوفــي، ربمــا يغيــر األمــور أيضــا، 
لــم  “لكــن هــذه الخطــوة  مضيفــا: 

تتحقق بعد”.

وأكــد فــي الوقــت نفســه أن رغبة 
إنتــر الكبــرى تتمثــل في بيــع عقد 
رومــا  إلــى  األرجنتينــي  الالعــب 
أو نابولــي، اللذيــن طلبــا الالعــب، 
إذ عــرض األول 40 مليــون يــورو 
باإلضافــة لدجيكــو، فيمــا عــرض 
عقــد  شــراء  الجنوبــي  النــادي 

إيكاردي مقابل 60 مليون يورو.

خطوتين تفصل ايكاردي عن يوفنتوس

ماورو إيكاردي

بـوغـبــا و“عــالمة استفهام”



خبايا مركز النزيالت على لسان مفتشي

 بعد 3 أعوام على الزيارة األولى - غير المعلنة - لمفوضية حقوق الســجناء والمحتجزين لمركز 

إصــاح وتأهيــل النزيــات، عــادت المفوضيــة مجــدًدا يومــي 18 و19 مــن فبرايــر 2018 - ولكن هذه 
المرة في زيارة معلنة - لمراجعة التقدم الحاصل في تنفيذ توصيات التقرير السابق.

معلومات عن المركز

النزيالت حسب القضايا النزيالت حسب الجنسية

االفتتاح عام 2014. 1

الطاقة االستيعابية 160 نزيلة و6 . 2

مرافقين

العدد وقت الزيارة 116 نزيلة وطفال . 3

مرافقا بحرينية: 29. 1

غير بحرينية: 87. 2

إرهاب: 6 نزيالت . 1

جنائية ومدنية: 110. 2

مركز صحي يعمل على مدار الساعة. 1

توفير طبيبة في الفترة الصباحية فقط. 2

توجيه حاالت الرعاية النفسية واألسنان . 3

لمركز مبنى القلعة

توجيه حاالت التخصصات األخرى    . 4

للمراكز والمستشفيات القريبة

سرية الفحوصات الطبية. 5

غرفتان معزولتان لألمراض المعدية. 6

اختصاصيون نفسيون واجتماعيون . 7

لمتابعة سلوك النزيالت

ا. 1 الخروج 4 مرات بمجموع ساعتين يومًيّ

ا لمدة . 2 الحصول على 4 زيارات شهرًيّ

نصف ساعة

ا. 3 10 دقائق اتصال لثالث مرات أسبوعًيّ

االتصال بالمحامين والسفارات يوم . 4

الثالثاء

متابعة األخبار المحلية واإلقليمية . 5

والدولية عبر الصحافة والتلفزيون

توفير 5 قطع من المالبس قابلة . 6

لالستبدال

ال يتم إيداع أي نزيلة دون التأكد. 1

 من هويتها. 2

برنامج تهيئة والفتات داخل الزنازين . 3

لتعريف النزيالت بالحقوق والواجبات 

بأربع لغات 

توفر جميع مستلزمات العناية    . 4

بالرضع وأمهاتهن

برامج لألمهات وأطفالهن في . 5

المناسبات الخاصة

الفتات توضح حق النزيالت في . 6

الحصول على محامين

الحل الودي ألغلب الشكاوى. 7

المسموح به للنزيالتالرعاية الصحية

حقوق وضمانات

أبرز شكاوى 
النزيالت

 أبرز مالحظات 
المفوضية

عدم توفير الزبادي في اإلفطار. 1
عدم طهي الدجاج بشكل كاف. 2
ثقل القيود وعدم مالءمتها ألحجام أيديهن. 3
الظهور بالقيود على مرأى العامة في المراكز الصحية. 4
ضعف اإلضاءة الطبيعية والتهوية . 5
اقتطاع أخبار المحاكم من الصحف. 6
أخذ المذياع الخاص ببعض النزيالت. 7
قدم وقلة الكتب المتوفرة بالمكتبة. 8
عدم توفر المساحة الكافية لألنشطة الهادفة. 9

ال حاالت تمييز في المعاملة بين النزيالت. 1
ال نزيالت من الفئة العمرية 15 إلى 18 سنة. 2
توفر متطلبات األمن والسالمة بالشكل المطلوب. 3
عدم تسجيل تواجد نزيالت في الحبس االنفرادي. 4
توفر غرف لتدريب النزيالت . 5
توفر جميع مستلزمات اإلعاشة الضرورية. 6
توفر مياه السباحة واالغتسال بدورات مياه غرف النزيالت. 7
مبلغ 30 ديناًرا مكافئة للنزيالت نظير عملهن بالمركز. 8
نزيلتان في العزل الصحي إلصابتهما بأمراض معدية. 9

مفوضية السجناء

17 local@albiladpress.com
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انتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة.
 

يشير اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية.

حدد خياراتك وكن واضًحا ودقيًقا في أفكارك. 

تتخلص من االلتباس والغموض في حياتك.
 

آالم الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي.
 

تتخلص اليوم نهائًيا من بعض التعقيدات.
 

ال تكن مقًل في ممارسة الرياضة، بل اكثر.
 

تواجه شكوًكا في غير محلها، يصعب عليك التعبير.

تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علقتك. 

خفف التوتر، وأرح أعصابك، وخذ األمور بتؤدة.

اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخّطط لمشاريع.

ترتاح إلى بعض الظروف التي تخفف عن كاهلك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 اغسطس

 1940
 القوة الجوية األلمانية 

تنفذ عملية قصف 
جوي كبيرة 
اعتبرت 
األعنف 

بذلك الوقت ضد 
العاصمة البريطانية لندن 

أثناء الحرب العالمية الثانية.

تدرس الممثلة المصرية 
زينة دخول مجال 
الغناء قريًبا، وذلك 

بعد فترة طويلة 
من التفكير، 
وعلمنا أنها 

قامت مؤخرا 
بتسجيل 

أغنية، 
تعاونت 

فيها مع فريق 
“المدفعية” 

الشعبي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تصــرف فــي مثــل اليــوم لأللعــاب والخــروج مــع األصدقاء

العيدية بهجة العيد لألطفال والكبار

عيــد األضحــى المبــارك هــو أحــد أعياد المســلمين، هو يوم يســتعد له الجميع بفرحة وســرور من الكبيــر إلى الصغير، ودائما مــا يرتبط مفهوم العيد بالعيديــة التي تقدم فيه، 
وهي مبلغ من المال يعطى في صباح العيد غالبا لألطفال، ويكون من األهل والمقربين وفي السابق من أهل “الفريق” إيضا، ويختلف نصيب الفرد من العيدية على حسب 
العمر، فالصغار يحصلون على مبلغ أقل من الكبار، وفي بعض العوائل الصغار فقط من يحصلون على العيدية والكبار تنقطع عنهم بمجرد الزواج أو الحصول على وظيفة، 

والعيدية بهجة العيد لألطفال والكبار، ومع اقتراب عيد األضحى المبارك سألت مسافات البلد البحرينيين لمعرفة فرحتهم بالعيدية وكم أعلى مبلغ حصلوا عليه.

قــال الشــاب خليــل مدن في الســابق 
مــن  جيــد  مبلــغ  علــى  نحصــل  كنــا 
العيديــة، فبعــد صــاة العيــد نخــرج 
الحــي ونعايــد  إلــى  أنــا واألصدقــاء 
ونحصــل  واألقــارب،  األهــل  علــى 
تقريبــا علــى  20 دينــارا تصــرف فــي 
كالمســدس  األلعــاب  علــى  “البــرادة” 
الــذي به خرز “التفق” القديم، والمبلغ 
الــذي يزيد نقوم بشــراء مأكوالت به 
وهكــذا. أمــا اآلن وبعــد أن أصبحــت 
شــاب انقطعــت العيديــة مــن الجميع 

إال والدي.
وتحــدث الشــباب مهند عبدالرســول 
عــن مبلــغ العيديــة وقــال: بــأن أعلى 
مبلغ عيدية حصل عليه في الســابق 
هــو 10 دنانيــر، وتكون من األهل من 
أب وعم وجد وجدة، وكان الشخص 
الواحــد يحصــل منــه دينــار أو أقــل، 
ويتــم صــرف العيدية في ذات اليوم 
بســبب “البرادة”، ففي العيد يقومون 
كمســدس  جديــدة  ألعــاب  بجلــب 
المــاء و”الكــورة”، ومثــل هــذه األمور 
المحببــة لألطفال، بينما اآلن وعندما 

كبرت لم أعد أحصل على عيدية.
وأكمل الشاب حسين جواد أن هنالك 
فرقــا بيــن العيديــن فــي المبلــغ الذي 
يجمعــه، ففي عيد الفطر يجمع مبالغ 
عاليــة والعكــس فــي عيــد األضحى. 
ويقــول: أمــا اآلن عندمــا كبــرت، فــا 

أحصــل علــى عيديــة أو أحصل على 
مبلــغ قليــل جــدا، وأصــرف بعضا من 
المــال للخــروج مع األصدقاء ســواء 
الســباحة، والبعــض  بــرك  أو  لســينما 
احتاجهــا،  التــي  األغــراض  لشــراء 

وقــد أخصــص القليل لســفر في 
المستقبل.

لــت  قا و
بة  لشــا ا

ليلى عرفات 
الــذي  المبلــغ 

أحصــل عليــه في 
الغالــب  فــي  العيــد 

20 أو 30 دينــارا، وتصرف 
علــى  اليــوم  ذات  فــي  العيديــة 
اآلن  عمــري  فــي  ولكــن  األكل، 
العيديــة ليســت مهمــة بقــدر لمــة 

األهــل وفرحــة األطفــال فــي العيــد، 
فهي ال تقدر بثمن. 

وتابعت أحام محمد بقولها العيدية 
ففــي  آخــر،  إلــى  عيــد  مــن  تختلــف 
بعــض األعيــاد أحصــل 
يقــارب  مــا  علــى 
دينــارا  عشــرين 
أكثــر،  وأحيانــا 
بصرف  وأقــوم 
 ، يــة لعيد ا
عليهــا  وأضيــف 
المــال  مــن  مبلغــا 
أريــد  كنــت  أمــور  فــي 
مــدة  منــذ  شــراءها 
عبايــة،  أو  كحقائــب 
صغيــرة  كنــت  وعندمــا 
مــن  أكثــر  العيديــة  كانــت 

اآلن، فالبعــض يقــول لــي لقــد كبــرِت 
علــى العيديــة والــزواج أيضــا عامــل 
لتقليــل العيديــة أو انقطاعهــا، ولكــن 
والــدي ووالدتي اليزاالن يقدمان لي 
العيديــة ذاتهــا ولــم تتغيــر منــذ كنت 

صغيرة حتى اآلن.
وأضافت ندى الخليفات في الســابق 
كنــت أحصــل على ما يقــارب 40 إلى 
فتــاة  اآلن  كونــي  لكــن  دينــارا،   50
بالغــة وراشــدة ال أعتقــد أن العيديــة 
تهمنــي كمــا كانت في الســابق عندما 
كنــت طفلة، وبحكم ال أقارب لي هنا 
أحصــل على مبلغ بســيط فــي العيد، 
وأقــوم بصرفــه غالبــا علــى الســينما 
المطاعــم  فــي  وجبــات  وتنــاول 
والخــروج مــع صديقاتــي، وكثيرا ما 

أصرف العيدية في مثل اليوم.

قامت الشركة المنتجة للمسلسل 
 reasons why  13 األمريكــي 
الــذي يحكــي قصــة فتــاة تدعى 
هانــا، تعيــش فــي صراع نفســي 
وظــروف حياتيــة صعبــة، حتى 
تقــرر االنتحار، بإطــاق اإلعان 
الترويجــي للموســم الثالــث من 
المسلســل المذكــور، معلنــة فيــه 
الثالــث  الجــزء  إطــاق  موعــد 
كمــا   ،reasons why  13 مــن 

موســم  طــرح  عــن  وصرحــت 
رابع للمسلســل، سيتمحور حول 
تخرج الشخصية الرئيسة، هانا، 

من الثانوية.
ُيحــدد  لــم  الرابــع  الموســم 
عــدد  بعــد، وال  موعــد إطاقــه 
الحلقات التي ســيتضمنها، لكن 
التفاصيل، ستعلن عنها الشركة 
في إعان تشويقي، في الوقت 

المناسب.

سيعرض الموسم الثالث، في 23 أغسطس، عندها سوف  «
تكون جميع الحلقات، الـ 13 متاحة للبث للجمهور المتابع.

reasons why 13 سيطلق قريًبا
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 1951
المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن حصولها على امتيازات إضافية في قطاع البترول العراقي.

1961
إغاق الحدود بين األلمانيتين وبدأ بناء جدار برلين الشهير جدا.

 
1964

مجلس الوحدة االقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

1913
اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع اإلنجليزي هاري بيرلي.

2004
 بدأ دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.
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يســتعد نجــوم األغنيــة الخليجيــة والعربيــة إلحياء عــدد من 
الحفالت الغنائية ضمن حفالت الصيف في لندن الموســمية 

التي تقام كل عام
وفــي 17 الجاري تحل نوال الكويتيــة منفردة في حفل غنائي 
يقــام بفندق هيلتون لندن، وهو ثانــي حفل لنوال في مدينة 

الضباب بعد أن أحيت ليلة غنائية في العام 2016.
ويشــارك في حفالت صيف لنــدن هذا العام فنــان العرب محمد 

عبده وماجد المهندس وأصالة نصري وراشد الماجد ووليد الشامي.

انتشرت شــائعة جديدة مؤخرا تزعم أن الفنانة كارول سماحة 
انفصلت عن زوجها رجل األعمال وليد مصطفى، لكن كارول 
حرصــت على نفيهــا خالل اســتضافتها في حــوار بإحدى 
اإلذاعات، وقالت: كالم فارغ وشائعات سخيفة، فأنا أعيش 
حياة مستقرة وسعيدة مع زوجي وابنتنا، ولألسف الطالق 

أصبح أكثر شائعة تراودني
وأضافت: أعتقد أن الســبب وراء انتشار هذه الشائعة يرجع إلى 

عدم ارتدائي خاتم الزواج، وفي الحقيقة أنا ال أحب ارتداء الخواتم والساعات.

أطلق الفنان والمطرب الشــعبي الكويتي بالل الشامي أحدث 
كليباته في عيد األضحى، ويشارك جمهوره بعرض مسرحي 
في يناير المقبل بالرياض. وقال الشــامي إن فيديو كليب 
أغنيــة “تركت الهــوى” ســيكون بمنزلة عيديــة للجمهور 
في عيد األضحــى. وأوضح أن الكليب مــن إنتاجه الخاص، 

وإخراج صالح العماني، واألغنية من كلمات ســامر الســامر، 
واللحــن قديم مطــور بتوزيع جديد، مؤكدا صعوبــة طرح ألبوم 

غنائي كامل، ألن ذلك يتطلب ميزانية إنتاجية ضخمة.

عيدية الشاميسماحة تكشف السرحفالت الصيف

حوراء جعفر

ندى الخليفات مهند عبدالرسول أحالم محمدخليل مدن ليلى عرفاتحسين جواد



الـوجبـات البحـرينيـة اللـذيـذة فـي العيـد

صرَّحت ميل بي عن رغبة فرقة “spice girls”، في المشاركة بمهرجان  «
“Glastonbury”، بعد لّم الشمل بينهن هذا الصيف. وكشفت أن هدف 

الفرقة القادم، هو الغناء على المسرح في المهرجان، حيث يصادف 
العام المقبل الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس المهرجان. وتأمل 
ميل بي لّم شمل أعضاء الفرقة، بمن فيهن فيكتوريا بيكهام، التي لم 

تشارك في الجولة الغنائية.

من االصناف التى تزخر بها الصواني أيام العيد الحلوى البحرينية الشــعبية والمكســرات والسمبوســة الحلوة ترافقها دلة القهوة العربية بالهيل والزعفران هذا بخالف األكالت 
الشعبية التي يتم تقسيمها على الوجبات الثالث الرئيسة، فالفطور يضم في قائمته طبق البالليط، وهو الشعيرة المحالة مع البيض المقلي والعصيد والخبيص.

أن  يــراد  ال  الغــداء  وجبــة  أن  حيــن  فــي 
الشــعبية  العيــد  طبخــة  ســوى  يتصدرهــا 
الغــوزي، وهــي تحــوى األرز مــع اللحــم أو 
الدجــاج المزيــن بالمكســرات بجانب ســال 
الســلطات  مــن  مشــكلة  أصنــاف  الفواكــه 
والعصائــر. وتلقى المطابخ الشــعبية رواجا 
فــي تلقــى طلبــات الزبائــن إلعــداد وجبــات 
والدواويــن  للمجالــس  والوالئــم  الغــداء 
يشــعل  وممــا  واألســر،  العوائــل  وبيوتــات 
األســواق  فــي  التجاريــة  الحركــة  نشــاط 
المحليــة هي موجــة التخفيضات وعروض 
البيع الترويجيــة التي ينفذها بعض التجار 
فــي محاتهــم اســتقطابا لمرتــادي الســوق 
وإغرائهم للشــراء والتبضــع من المحل، فا 
غــرو أن تشــهد بعــض المحــات اكتظاظــا 
نتيجــة تلــك الحمات الترويجيــة، ومن ثم 
تكــون الفرص ســانحة للمواطــن البحريني. 
أو  المحليــة  أســواقه  فمــن  الشــراء،  أمــا 

الذهاب ألسواق الدول المجاورة.
ويتبــادل البحرينيون الزيــارات فيما بينهم 
للتهنئــة ويتــم تقديــم مــاء الــورد والعــود، 

حيــث يقوم األهالــي بتهنئة بعضهم البعض 
مبــارك،  عيــدك  ألخيــه  المهنــي  ويقولــون 
فيجــب عليــة بقوله إعــادة هللا علينــا بخير 
وعليكــم بخيــر وعافيــة وغيرهــا الكثير من 

العبارات.
ومن مظاهر العيد في البحرين وباقي دول 

المنطقــة هــو أن يقوم أهل البيــت بتنظيفه 
وترتيبــه حتــى يكــون الئقــا بهذه المناســبة 
بالعطــور  مخلوطــا  الــورد  بمــاء  ويــرش 
والمعمــول  البخــور  إلــى  إضافــة  الخاصــة، 

وغيرها.
أما بالنســبة للنساء يذهبن لتبادل الزيارات 

التهانــي لألقــارب والجيــران مــن  وتقديــم 
النساء.

العرضــة كل  تقــام حفــات  العيــد:  عرضــة 
نهــار، ويقــوم الرجــال بالرقص فــي العرضة 
في البنادق والســيوف وينشــدون األناشيد 

الحماسية.
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البحريــن وذلــك  إلــى  الكوميــدي عبدالناصــر درويــش  الفنــان  يعــود  بعــد 12 عامــا 
للمشاركة في مسرحية “الثالجة” التي تعرض حاليا على مسرح نادي النسر الذهبي، 
من تأليف علي بولند، واخراج يوســف الحشــاش. عبدالناصر درويش فنان كوميدي 
مــن الطــراز االول وقــدم خــالل مســيرته الكثيــر مــن االعمــال المســرحية والدرامية 
واإلذاعية والبرامج التلفزيونية، وشكل ثنائيات ناجحة كان أهمها مع طارق العلي 
في مســرحية “ســوبر صطار” والعديد من المســرحيات، ومع الفنان حســن البالم في 
عدد من المسلسالت أشهرها “فص كالص” و”حارش وارش” وغيرها. يمتاز درويش 
بحــس فكاهــي عــال وصاحــب معادلــة متميــزة علــى المســرح وعطــاء دائــم. “البالد” 

انتهزت فرصة وجود عبد الناصر درويش في البحرين واجرت معه هذا اللقاء:

ما سبب زيارتك للبحرين؟  «

زيارتنا للبحرين الحبيبة لعرض مسرحية 
االضحــى  عيــد  ايــام  خــال  الثاجــة”   “
الذهبــي،  الصقــر  صالــة  علــى  المبــارك 
مــن  بطولــة مجموعــة  مــن  والمســرحية 
ســلطان  المانــع،  مبــارك  وهــم  الشــباب 
جاســم،  بشــار  المهــدي،  حســين  الفــرج، 
اخــراج  ومــن  وغيرهــم،  ســبت  شــيماء 

يوسف الحشاش.

ما موضوع المسرحية؟ «

بأمتيــاز  كوميديــة  المســرحية 
وتتحــدث عــن “ الجنون”..بمعنــى ان 
المتفــرج لــن ياحظ ان الشــخصيات 
المســرحية. نهايــة  فــي  اال  مجنونــة 

اجتماعيــة  رســائل  هنــاك  وبالتأكيــد 
يتــم  اذ ال يمكــن ان  العمــل،  يقدمهــا 
فنــي  عمــل  اي  او  مســرحية  تقديــم 
دون هــدف ومضمــون ورســالة، ألن 

الفن وكما نعرف هو رسالة.

شكلت ثنائي مع الفنان حسن البالم  «
في الكثير من االعمال، واستطاع 

هذا الثنائي ان يقدم اعماال متميزة 
وناجحة.. حدثنا عن التجربة؟

نعــم، كانــت تجربــة جميلــة جــدا ووصــل 
الثنائــي الــى قلــب الجمهــور ســريعا، فأنا 
بيــن  والتفاهــم   “ متفاهيــن   “ والبــام 

الفنانين يقود الى نجاح العمل. 

ولماذا توقف الثنائي؟  «

بطبيعــة  يمكــن  وال  وانشــغاالت  ظــروف 
الحيــاة  فــي  شــيء  اي  يبقــى  ان  الحــال 
علــى نفــس المنــوال، فكل شــيء يتغير مع 
الوقت، ولله الحمد يكفينا اننا دخلنا قلوب 

المشاهدين والزالت اعمالنا في ذاكرتهم.

ما نصيحتك للفنانين الشباب، خصوصا  «
من يريد دخول ميدان الكوميديا؟

اهم نصيحة لهم عدم االستعجال للشهرة 
والمشــي في طريق الفــن خطوة خطوة، 
فالتمثيل ليس نشــاطا عاديا وانما نشاط 
يحتاج الى تراكم خبرات وتعب ومعرفة 

واحتــكاك، التمثيــل مثل كــرة الثلج تكبر 
مــع الــدوران، وعلــى كل فنــان شــاب ان 
يضــع فــي اعتبــاره ان الشــهرة والوصول 
الى القمة لن تأتي هكذا ســريعا من عمل 
او عملين، وانما بكفاح غير عادي، ســواء 

في المسرح او في التلفزيون.
انظــر الــى من ســبقونا مــن العمالقة كيف 
كانــت حياتهم الفنية وصبرهم وكفاحهم 

فــي  والثقــة  الصبــر  فلــوال  ومعاناتهــم، 
النفس والتعلم لما وصل احد منهم. 

اال تالحظ ان الدراما الخليجية تفتقد  «
الى االعمال التي تتحدث عن 

شخصيات شهيرة ومعروفة في 
دولنا، فكل ما نشاهده قصص 

مكررة وألحداث مكررة ومعادة؟

نعــم اتفــق معــك، ولكــن فــي تصــوري ان مثل 
هــذه االعمــال دائمــا تكــون مكلفــة وتحتــاج 
الــى عدة اعتبــارات، من مؤلف وســيرة ذاتية 
وغيرها من االمور، فليس بالسهل ان تتطرق 
معروفــة  شــخصية  الــى  مسلســل  اي  فــي 
ال  وانــت  فنيــة  او  رياضيــة  او  ادبيــة  ســواء 
تمتلــك المعلومــات الحقيقية واالهــم المؤلف 

الــذي ســينقل القصة او الســيرة الى الشاشــة، 
والمنتــج ايضــا. ما اريد قوله هو ان مثل هذه 
االعمــال مــن المفتــرض ان يقــوم التلفزيــون 

الرسمي بانتاجها نظرا لتكلفتها.

ما رأيك باألعمال التراثية؟ «

انا من اشــد المعجبين باالعمــال التراثية 
وتشدني الى ابعد الحدود.

أين انت من مسرح الطفل؟ «

ال اســتطيع الدخــول فــي مســرح الطفــل 
النــه يحتاج الى جهد كبيــر وطاقة، وكما 

تعرف للسن احكام. 

كلمة اخيرة لجمهورك في البحرين. «

فديت البحرين وأهلها كلهم.

مسرحية الثالجة “البالد” تلتقي بدرويش

غشمرةثنائي مع الفنان حسن البالم فديت البحرين وأهلهابلوك غشمرة

عبدالناصر درويش لـ“^”: الشهرة تحتاج إلى كفاح وصبر
أنـــا و“البـــالم” متفــاهمان.. والظــــروف فــرقـتـنـــــا

أسامة الماجد

مسلسل جحا، مسلسل بدر الزمان، مسلسل  «
إلى من يهمه األمر، مدينة الرياح، نصيب، سابع 
جار، طارق شو، قريقيعان، ريموت كنترول، زارع 

المشموم، شبابيك، سعيد الحظ، بودروش. 

أهم أعماله التلفزيونية

خروف نيام، فرسان المناخ، متوحشة، وخر ال يعاديك، الشاطر  «
حسن، محاكمة علي بابا، البمبرة، الدكتور صنهات، أرض وقرض، 

الشياطين الثالثة، إذا طاح الجمل، لولو الصغيرة، ابطال 
السالحف، لوالكي، عبيد في التجنيد، روان والحرامية، عالء الدين.

أهم أعماله المسرحية
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البحر الميت يشارف على الموت
حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 
مترا، دون مســتوى ســطح البحر، مســجًل بذلك أدنى مستوياته في 

التاريخ، وهو ما قد يشكل خطرا على وجوده ومحيطه.
وكانت مساحات رملية واسعة على شاطئ البحر تغمرها المياه في 

السابق، لكنها اآلن أصبحت جافة.
والمطاعــم التــي كانت تطل على البحر مباشــرة، أصبحت بعيدة عنه 

وخلت من الزوار.
وبــدأت حفــر كبيــرة فــي الظهــور بالســنوات األخيــرة بالبحــر الميت، 
وتســبب هــذه الحفــر فــي تســرب كميــات إضافيــة مــن ميــاه البحــر، 

ويرجع خبراء هذه الحفر إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة.
ويعتبــر البحــر الميت أعمق نقطة على وجه األرض. وقد شــهد تدنًيا 
لمستواه العام 1980. واليوم تفاقم الوضع مع تراجع مستوى المياه 

بنسبة ثلثين متًرا إضافًيا. 
بشــرية  إلــى عوامــل  التراجــع  هــذا  يعــود ســبب  وبحســب خبــراء، 
وطبيعية، مثل قيام إســرائيل بتحويل مياه نهر األردن إلى صحراء 
النقب في الجنوب مما قلل من موارد البحر المائية التي تصب فيه.

ويضــاف إلــى ذلك، زيادة مصانع اســتخراج األمــلح والبوتاس على 
شــواطئ البحر، خاصة في الجانب اإلســرائيلي، والتي ســاهمت في 

ضخ كميات كبيرة من مياه البحر.
ومن العوامل الطبيعية، تذبذب ســقوط األمطار، األمر الذي أدى إلى 

تراجع المياه التي تغذي البحر الميت.

وتقول توقعات إن البحر الميت، الذي يعتبر أكثر بقعة انخفاضا على 
وجــه األرض، يواجــه خطــر الجفــاف، وربمــا االختفــاء مــن الخرائط، 

بحلول منتصف القرن الحالي.

وذكر رئيس جمعية الجيولوجيين األردنيين، صخر نسور،  «
أن البحر الميت “ظاهرة جيولوجية فريدة قد تختفي في 

العقود المقبلة”. وبحسب تقارير بيئية، فإن منسوب 
مياه البحر الميت ينخفض بمعدل متر ونصف المتر 

سنويا، وقد تقلصت مساحته بنسبة 35 في المئة، خالل 
4 عقود. والبحر الذي يتوسط وادي األردن تبلغ مساحته 

نحو 550 كليو مترا، ويصل عرضه في أقصى حد إلى نحو 
17 كيلومترا، ويصل طوله لـ 70 كيلومترا، وينخفض عن 

مستوى سطح البحر بنحو 400 متر.

شــارلوت  مدينــة  ســكان  أحــد  فــاز 
كارولينــا،  نــورث  بواليــة  األميركيــة 
مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد  باليانصيــب 

قيامه بعمل خيري.
بــرس”  “يونايتــد  لوكالــة  ووفقــا 
األميركية أراد توماس فراي التخلص 
مــن ســريره القديــم وبدال مــن بيعه أو 
رميــه فــي مكــب النفايات قــرر التبرع 
به لمنظمة “جيش الخلص” الخيرية.

وبحســب الوكالــة، قــام تومــاس فــي 
بشــراء  المنــزل  إلــى  العــودة  طريــق 

تذكرة يانصيب.

 وفي صباح اليوم التالي، قام  «
األميركي بفحص النتائج ليتفاجأ 

بفوزه بمبلغ 349 ألف دوالر. 
ويعتزم توماس االحتفاظ 

بالجائزة النقدية لمخططات 
مستقبلية. وفي يونيو الماضي، 

ربح شخص من سكان والية 
كارولينا الجنوبية األمريكية 

بالجائزة الكبرى في يوم ميالده.

أميركي يفوز 
باليانصيب بعد 

قيامه بعمل خيري
شهدت مدينة فنارة، التي تبعد عن محافظة اإلسماعيلية 50 كيلومترا في مصر، 

حادثة مأساوية وفريدة من نوعها قبل انقضاء اليوم األول من عيد األضحى.

وجــاءت الواقعــة بعد تعرض عجــل لحالة 
هيــاج قبــل دقائق مــن ذبحه، وعلــى الفور 
هجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية 
الذبــح، فأصابــه بإصابــات بالغــة أدت إلــى 
وفاته في الحال، فيما فر العجل هاربا من 
المنــزل. وعندمــا تجمــع األهالــي محاولين 
إيقافــه هجــم عليهــم، وأصاب 9 أشــخاص 

آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال شهود عيان إن األضحية، التي  «
قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40 ألف 

جنيه، لم تصب أحدا من هذه األسرة 
التي فر أفرادها هاربين من أمامها، 
قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر 

من مواطني مدينة فنارة.

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة “إلينوي” األميركية أن التفاؤل يساعد في تحسين 
جودة النوم، فاألشخاص المتفائلون يستطيعون النوم لفترات أطول وال يعانون األرق.

ووفق الدراســة التي شارك فيها أكثر من 
3500 شخص، تراوحت أعمارهم بين 32 
و51 عامــا، فــإن المتفائليــن يســتطيعون 

النوم لفترات أطول غير متقطعة.
علــى  إيجابيــة  أكثــر  هــم  مــن  ويحصــل 
قسط جيد من النوم بنسبة 78 في المئة، 
أعــراض  المتشــائمون  يعانــي  فــي حيــن 

األرق والميل للنعاس خلل النهار.

وينصح خبراء بالنوم لمدة 7 ساعات  «
على األقل في الليلة للتمتع بصحة 
جيدة، علما أن تحسين جودة النوم 

يؤدي إلى نمط حياة أفضل، في 
حين تسبب قلة النوم ونوعيته 

الرديئة بعدد من المشكالت 
الصحية بما في ذلك زيادة خطر 

اإلصابة بالبدانة وارتفاع ضغط الدم 
وغيرها.

أضحية تقتل جزارا وتصيب 9 وتفر هاربة

التفاؤل والتفكير اإليجابي يؤثران على النوم

الحنة زينة المرأة العربية في األعياد وتعتبر الحنة 
من الموروث الشعبي خصوصا في البحرين والخليج 

العربي. )تصوير خليل إبراهيم(

أظهر فيديو مأســاوي لحظة مقتل عســكريين كولومبيين بطريقة “فاجعة”، يوم 
األحد، بعد ســقوطهما في الهواء، أمام مئات الجماهير، خلل عرض عســكري لم 
يمــض كمــا يجــب. ولقي العســكريان مصرعهما إثر انقطاع حبــل معلق بمروحية، 
كانــا يتدليــان منــه أثنــاء عــرض جــوي فــي مدينــة ميديليــن، بحســب مــا أعلنــت 
الســلطات. وقالت قيادة الجيش في بيان إن “القوات الجوية الكولومبية تأســف 
بشــدة لفقــد رجليــن شــجاعين )..( لقيــا حتفهمــا بحــادث فــي أقصى مــدرج مطار 

أواليا هيريرا في ميدلين”.
وكان ضابطا الصف خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا متدليين من حبل 
معلق بمروحية عســكرية، ويمســكان بعلم ضخم لبلدهما، في إطار عرض جوي 

في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في المدينة.
وأظهر الفيديو الذي نشر عبر شبكات التواصل االجتماعي، لحظة انقطاع الحبل، 

مما أدى إلى سقوط العسكريين بسرعة هائلة ووفاتهما على الفور.
وتم إغلق المطار مؤقتا، إلى أن تم انتشال جثتي العسكريين، ثم أعيد فتحه.

نهاية مأساوية.. وفاة عسكريين 
في عرض جوي أمام المأل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشاف كوكبين شبيهين باألرض
كوكبيــن  الفلــك  علمــاء  اكتشــف 
المنظومــة الشمســية  قريبيــن مــن 
كوكــب  كبيــر  حــد  إلــى  يشــبهان 

األرض، وقد يكونان مأهولين. 
شــبها  األكثــر  همــا  للعلمــاء  ووفقــا 
الكواكــب  بقيــة  مــن  بــاألرض 

المكتشفة حتى اآلن.
ونشــر علمــاء الفلــك نتائــج عملهــم 
فــي مجلة “رســائل مجلــة الفيزياء 

الفلكية” العلمية، وبأن النجم Tigarden – هو قزم أحمر من صنف. تم اكتشافه العام 
2003، مع أنه يقع على مسافة 12.5 سنة ضوئية عن األرض.

وفــي العــام 2019 اكتشــف كوكبان يــدوران حول هذا النجم من جانــب واحد، أطلق 
عليهمــا اســم “Tigarden star b”، و”Tigarden star c”. ويعتــرف الباحثــون بأنــه ال 
يمكــن تحديــد تركيب الغلف الجوي للكوكبين، ومع ذلك يتوقعون وجود ماء فيهما 

بحالة سائلة. وتعتبر مقاييس الكوكبين قريبة من مقاييس كوكبنا.

أمــس  األلمانيــة،  الشــرطة  أعلنــت 
اإلثنين، أنها تمكنت بمســاعدة “دبابير 
غاضبــة”، مــن القبض على رجل هارب 
مــن قضــاء عقوبــة بالســجن لمــدة 11 
إن  أولدنبــرغ،  شــهرا. وقالــت شــرطة 
المعتــادة”،  “غيــر  التوقيــف  عمليــة 
الشــرطة  عناصــر  كان  بينمــا  وقعــت 
يحاولــون إلقــاء القبــض علــى الرجــل 
البالغ من العمر 32 عاما لقضاء عقوبة 

سجن مدتها 11 شهرا. 

ولكن المشتبه، الذي لم يتم  «
الكشف عن اسمه، فّر من 

الشرطة وقفز من شرفة مباشرة 
إلى عش دبابير. ووفقا لوكالة 

“أسوشيتد برس”، فقد هاجمت 
الدبابير الغاضبة الرجل، ما دفعه 

للفرار إلى الشارع. والحقت 
الدبابير الرجل الذي اضطر إلى 
القفز في حوض ماء مطاطي، 
حيث تم توقيفه واعتقاله من 

قبل رجال الشرطة.

نجــح رجــال اإلطفــاء فــي اليونــان، أمــس 
ضخــم  حريــق  احتــواء  فــي  اإلثنيــن، 
اندلــع فــي غابــة، وكان يشــكل خطــرا على 
التجمعــات الســكنية بالضاحيــة الشــرقية 
للعاصمة أثينا. وأعلن جهاز الدفاع المدني 
أن الحريــق، قــد تــم احتــواؤه. ولــم يســفر 
الحريــق عــن ســقوط ضحايــا، إذ ســرعان 
مــا أخلــت الشــرطة المنطقــة مــن ســكانها، 

وأغلقت الطرق المحلية.
ونقلــت “فرانــس بــرس” عــن  نائــب حاكــم 
“احتــرق  قولــه:  فيليبــو  بيتــروس  أثينــا 
منــزالن لكنهما كانا خاليين، وال خطر يهدد 

في الوقت الراهن أي منطقة سكنية”.

من جانبه، قال قائد الدفاع المدني:  «
“كان حريقا ضخما، ترافق مع ألسنة 

لهب بلغ ارتفاعها 20 مترا بالقرب 
من المنازل”. وتصدى للحريق أكثر 
من 130 رجل إطفاء، تؤازرهم طائرة 

قاذفة للماء؛ لمنع النيران من التمدد 
إلى المناطق السكنية المكتظة التي 

تبعد بضعة كيلومترات.

“دبابير غاضبة” 
تقدم خدمة 

للشرطة األلمانية

اليونان.. احتواء 
حريق هائل قرب 

العاصمة
مــع تصاعــد التوتــر بيــن الهند وباكســتان مؤخــرا في أعقــاب التطورات بكشــمير، دخلت 
الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا على خط األزمة، وباتت متهمة بتشجيع “الحرب 
النووية”. وخالل مشاركتها في فعالية خاصة بمستحضرات تجميل عقدت بمدينة لوس 
أنجلوس األميركية، تعرضت الممثلة وملكة جمال العالم ســابقا، ألســئلة محرجة تتعلق 

بتغريدة لها، تدعم فيها القوات المسلحة الهندية، وسط تصاعد التوتر مع باكستان.

وخلل الفعالية، طرحت فتاة من الحضور 
وقالــت  الهنديــة،  النجمــة  علــى  ســؤاال 

الفتــاة، التــي عرفــت باســم عائشــة 
الصعــب  مــن  كان  “لقــد  مالــك: 
سماعك تتحدثين عن اإلنسانية؛ 
باكســتانية،  لــك،  كجــارة  ألننــي 

أعرف أنك منافقة”.
ــهــــدت مـــالـــك  ــشــ ــتــ  واســ

ــدة نــشــرتــهــا  ــريـ ــغـ ــتـ بـ
شـــــــــوبـــــــــرا عـــلـــى 

حـــــــســـــــابـــــــهـــــــا 
الـــرســـمـــي في 

“جــاي  فيها  كتبت  فبراير   26 فــي  تويتر 
للهند”،  “النصر  تعني  والتي  هند”، 
ــدة وســـم  ــريـ ــغـ ــتـ وتــضــمــنــت الـ
الهندية”.  المسلحة  “الــقــوات 
“أنت سفيرة  مالك:  وأضافت 
وتشجعين  للسلم  اليونيسف 
باكستان.  النووية ضد  الحرب 
ــذا.  ــي هـ ال يـــوجـــد فـــائـــز فـ
يـــدعـــمـــك مــليــيــن 
مثلي  األشــخــاص 
في  أعمالك  فــي 

بوليوود”.

اتهامات بتشجيع الحرب تشعلها تغريدة لنجمة بوليوود

نساء باكستانيات يتبادلن التهاني بمناسبة عيد األضحى أمام مسجد 
بادشاهي في الهور. )أ ف ب(

وقالت شوبرا، البالغة من العمر 37 عاًما، قائلة إن لديها “الكثير من األصدقاء من باكستان وأنا من 
الهند.. الحرب ليست شيئا يمكن القول إنني مغرمة بها حقا، ولكنني وطنية، لذا آسف إذا جرحت 

مشاعر الناس الذين يحبونني”.

توقعات بنهاية عمر البحر الميت في منتصف القرن الحالي
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