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الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  بــدأت 
األولــى النظــر في واقعــة تزوير منتج 
أعمــال فنيــة مقيــم بدولــة خليجيــة، 
لطلبــات الحصول على تأشــيرة رجال 
مســتغال  للمملكــة  للدخــول  أعمــال 
أختامــا مصطنعــة باســم شــركة إنتاج 
وتوزيع فني بحرينية تعامل معها في 
وقت سابق إلنتاج عمل مسرحي على 
صالة أحد األندية البحرينية وتســبب 
للشركة بمطالبات مالية أمام المحاكم 
مــع النــادي ولــم يدفعهــا بلغــت 9000 

دينار.
محاكــم  تأجيــل  المحكمــة  وقــررت 
 11 جلســة  حتــى  الثالثينــي  المتهــم 
ســبتمبر المقبــل؛ لالطــالع والــرد مــن 
قبــل وكيــل المتهــم مــع التصريــح لــه 
بصورة من األوراق، وأمرت باســتمرار 

حبسه لحين الجلسة المقبلة.

تعرضــت عائلــة بحرينيــة صبــاح أمــس األول، 
لحــادث مــروع بالقــرب منطقــة حوطــة بنــي 
تميــم )100 كيلــو عــن مدينــة الريــاض( أفضى 
لوفاة األب، وطفلين من أبنائه، ودخول 8 من 

أفراد األسرة المستشفى.
ويســرد قريب العائلة المنكوبــة توفيق محمد 

الحادثــة لـــ “البــالد” بقولــه: “تعرضــت الســيارة 
وهــي مــن نوع )النــد كــروزر( النفجــار مفاجئ 
بإحــدى اإلطــارات، ما أدى إلى فقدان الســائق 

)األب( السيطرة عليها، وانقالبها مرات عدة”.
الــركاب  بقيــة  تعــرض  عــن  توفيــق  وأوضــح 
إلصابــات  األســرة  ذات  مــن   8 وعددهــم 
متفرقــة، طالــت كســور فــي األذرع واألرجــل، 
والعمــود الفقــري، ومنهــم من دخل مستشــفى 

حوطــة بنــي تميــم، وفــي حين ادخــل آخرون 
بمستشفى الخرج.

وبيــن أن مباشــرة ســفارة مملكــة البحرين في 
الريــاض، بإرســال منــدوب لهــا، والــذي باشــر 
على الفــور متابعة الحادث األليم، والمتابعات 
ال  الذيــن  المصابيــن،  لعــالج  الالزمــة  الطبيــة 
يزالــون بحالــة صدمــة، بينمــا نقلــت األم أمس 
حالتهــا  تدهــور  بعــد  المركــزة  العنايــة  إلــى 

الصحية.
وأكــد عــن مســاعي األســر لنقــل المتوفين الى 
البحريــن ســريعًا، ومباشــرة إجــراءات الدفــن 
لهــم، كمــا أمــر الرســول )ص(، مبينــًا بأنــه تلقى 
اتصــال متابعــة مــن النائــب الممثــل للمنطقــة 
التــي تتبعهــا العائلــة وهــو إبراهيــم النفيعــي، 
المســاعدة  لتقديــم  اســتعداده  مبديــًا األخيــر 

الممكنة.

منتج أعمال 
مسرحية يزور 

تأشيرة إقامته الغموض يلف وجهة ناقلة النفط “أدريان داريا 1” المنبوذة

“الذرية”: إيران تجاوزت حدود االتفاق النووي

عواصم ـ وكاالت

أعلنــت وكالــة الطاقة الذريــة، أمس، أن 
إيــران تجاوزت حــدود االتفــاق النووي 

بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.
بالتعــاون  طهــران  الوكالــة  وطالبــت 
الكامــل، لاللتــزام باالتفــاق الموقــع مــع 
القوى الدولية العام 2015، مشــيرة إلى 
أن مخــزون اليورانيــوم اإليرانــي وصل 
 202 241 كيلوغرامــا متجــاوًزا حــد  لـــ 

كيلوغرام المتفق عليه.
وكذلــك تخطــت طهــران الحــد المتعلق 
بنقاء المادة االنشطارية البالغ 3.67 %.
خــرق  ســتواصل  إنهــا  طهــران  وتقــول 
حــدود االتفــاق واحــًدا تلــو اآلخر حتى 
االقتصاديــة  المكاســب  علــى  تحصــل 

التي وعد بها االتفاق.
الوقــت  فــي  تعكــف  واشــنطن  لكــن 
إلجبارهــا  إيــران  عــزل  علــى  نفســه 
النــووي  االتفــاق  التفــاوض علــى  علــى 

فــي  الصاروخــي وســلوكها  وبرنامجهــا 
المنطقة.

وأثارت تصريحات وزير خارجية تركيا 
مولود جاويش أوغلو المتضاربة بشأن 

أدريــان  اإليرانيــة  النفــط  ناقلــة  مســار 
بشــأن  االلتبــاس  مــن  مزيــد   1 داريــا 
وجهــة الناقلــة التــي تالحقهــا الواليات 

المتحدة.

ناقلة النفط اإليرانية مطلوبة من الواليات المتحدة

الرياض - مباشرعواصم ـ وكاالت

تســتعد معلمة اللغة العربية زينب ســعيد 
ســلمان الجمــري لتمثيــل مملكــة البحرين 
للتنافــس علــى جائــزة “محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم” لإلشــراف المميــز فــي تحدي 
الوطــن  مســتوى  علــى  العربــي  القــراءة 
العــام  مــن  المقبــل  أكتوبــر  فــي  العربــي 

الجاري.

اللقــب علــى مســتوى  وحققــت الجمــري 
جائــزة  لنهائيــات  تأهلــت  كمــا  البحريــن، 
“محمــد بــن زايــد” ألفضــل معلــم خليجي 
والمتوقــع صــدور نتائجهــا فــي ســبتمبر 

.2019
اســم مملكــة  لرفــع  أنهــا تســعى  وأكــدت 

البحرين في مختلف المحافل.

أعلــن تنظيــم “داعــش” أمــس مســؤوليته عــن 
الهجــوم االنتحــاري الذي اســتهدف أفــراًدا من 

المجلس االنتقالي الجنوبي في عدن.
وكان انتحارًيا يقود دراجة نارية قد استهدف، 
أمس، طقما عســكريا تابعــا للحزام األمني في 
جولة المجسم )المعروفة أيًضا بجوالة الكراع( 
فــي مديرية دار ســعد شــمال العاصمة اليمنية 

المؤقتــة عدن، ما أدى لســقوط قتلى وجرحى 
مــن جنــود الحــزام. وأعقــب التفجيــر هجــوم 
لمســلحين أطلقــوا النــار علــى قــوات الحــزام 
األمنــي. وبحســب شــهود عيــان، حصــل تبادل 
إلطــالق النار بشــكل مكثف. وتحدثــت األنباء 
المجلــس  قــوات  مــن  مقاتليــن   6 مقتــل  عــن 

االنتقالي الجنوبي.

بلــغ التبــادل التجــاري بيــن البحريــن 
والســعودية )الســلع غير النفطية( في 
النصــف األول من العام الجاري 6.63 
دوالر(،  مليــار   1.768( ريــال  مليــار 
قياســا بنحو 5.92 مليار ريال )1.578 
مليــار دوالر( للفتــرة ذاتهــا مــن العــام، 

2018، مرتفعة بنسبة 11.99 %.

ووفقا إلحصاء “مباشر”، مال الميزان 
التجــاري لصالح البحرين في النصف 
األول مــن العام الجاري بواقع 379.5 
مليــون ريــال )101.2 مليــون دوالر(، 
وكذلــك األمــر بالنســبة لنفــس الفتــرة 
 257.7 بنحــو  الماضــي  العــام  مــن 

مليون ريال.

التبادل التجاري البحريني السعودي النصفيقتلى بهجوم انتحاري لـ “داعش” بعدنمعلمة تنافس بتحدي القراءة العربي

الضمير” “يوم  بإعالن  سموه  بمبادرة  تحتفي  والخليج”  “مصر  مجلة 

ــارة ــســي ال ــالب  ــقـ وانـ ــار  ــ إط ــار  ــج ــف ان إثـــر   8 ــة  ــابـ وإصـ وطــفــلــيــه  األب  ــاة  ــ وف

مليار دوالر
1.7

سمو رئيس الوزراء رجل دولة من طراز فريد

أبــرزت مجلــة “مصــر والخليج”، إعالن منظمــة األمم المتحدة اعتمــاد مبادرة رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، بتسمية الخامس 
مــن أبريــل مــن كل عــام يوما دوليا للضمير؛ بهــدف تحفيز المجتمــع الدولي على حل 

النزاعات بطريقة سلمية.

وأفــردت المجلــة فــي عددهــا األخير ملفا 
خاصــا بهذه المناســبة، أكــدت فيه أن هذا 
اإلعــالن من جانب منظمة األمم المتحدة 
لمملكــة  جديــدا  أمميــا  إنجــازا  يســجل 
البحريــن، ويؤكــد ما تحظى به شــخصية 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء من 
مكانــة دوليــة؛ تقديــرا لمبــادرات وجهــود 
ســموه الداعمــة إلرســاء الســالم العالمــي، 
وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي 

قدما في جهود التنمية المستدامة. 
وأكــدت المجلة التي تصدر في جمهورية 
األممــي  الحــدث  هــذا  أن  العربيــة  مصــر 
توليــه مملكــة  لمــا  تقديــًرا دولًيــا  يشــكل 
البحريــن بقيــادة جاللــة الملــك حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة، مــن حــرص علــى أن 
يكــون لهــا دور فاعــل وإســهام واضح في 
البشــرية  تقــدم  غايتــه  دولــي  جهــد  كل 
وتحقيــق األمن الدائم والســالم المســتقر 
والتنميــة المســتدامة في مختلــف أنحاء 
العالم.وأكــد رئيس تحريــر المجلة عصام 
تحــت  بالمجلــة  لــه  مقــال  فــي  العوامــي 
عنــوان “لقــاء مــع رجــل دولــة مــن طــراز 
وضعــت  البحريــن  حكومــة  أن  فريــد” 
إســتراتيجية منــذ عقــود لتنويــع مصــادر 
دخلها إلى جانب النفط، ما يعكس وجود 
رؤية استشــرافية لدى الحكومة في بناء 

مستقبل آمن. 
ووصــف الكاتب، صاحب الســمو الملكي 

رئيــس الــوزراء بأنــه “قائد فذ” اســتطاع 
كثيــرة  تاريخيــة  منعطفــات  يعبــر  أن 
دولــة  تتــرك  لــم  اقتصاديــة  وأزمــات 
فــي العالــم إال وأثــرت فيهــا، واســتطاع 
البنــاء  إلــى  الحكومــة  جهــود  يقــود  أن 

والتنمية المستدامة.

الديوان الملكي يبدأ توزيع مكرمة العام الهجري
والمآتم الخيرية  الجمعيات  منها  وتستفيد  العاهل  من  بتكليف 

المنامة - بنا واألوقاف الجعفرية

بتوجيه من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبمناســبة حلول العام الهجري الجديد، ســيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة 
الســنوية، عــن طريــق إدارتــي األوقــاف الســنية والجعفريــة علــى الجمعيــات 

الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد. 

ورفــع رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف 
مجلــس  أعضــاء  عــن  ونيابــة  الصالــح 
وممثلــي  اإلدارة  منتســبي  وكل  األوقــاف 
المآتــم والروضات الحســينية أســمى آيات 
مقــام  إلــى  واالعتــزاز  والتقديــر  الشــكر 
صاحب الجاللــة الملك على تفضل جاللته 
بصــرف المكرمــة الملكيــة الســامية للمآتــم 
عــادة  علــى  الحســينية جريــًا  والروضــات 

جاللته الحميدة في كل عام.
جاللتــه  مــكارم  األوقــاف  رئيــس  وثمــن 
للروضــات  الســنوي  الدعــم  فــي  المتمثــل 
والمآتم الحسينية، وتأتي المكرمة الملكية 

الســامية جريًا على العادة الحميدة لجاللة 
الملــك المفــدى فــي مشــاركة شــعبه الوفي 
فــي مناســبة عاشــوراء الخالــدة، مؤكدًا أن 
المكرمــة تعــزز مــا تــوارث عليــه وحــرص 
عليــه األجــداد واآلبــاء مــن رعايــة خاصــة 
لمناســبة عاشــوراء والذيــن توارثوها كابرًا 

عن كابر.
كمــا رفــع رئيــس األوقــاف الجعفريــة فائق 
الــوزراء  رئيــس  إلــى  والتقديــر  الشــكر 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفة وولي العهد األمين نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة على توجيهاتهم 
ومؤسســاتها  الدولــة  لــوزارات  الكريمــة 
بتوفيــر كل اإلمكانات والتســهيالت للمآتم 

والمواكب والحسينيات.

“^” تواصل نشر وثائق تاريخية 
تروي أحداثا وقصصا من الزمن القديم

56 % من الشباب عازفون عن الشعراستقالة المساعدة الشخصية لترامبالذكاء االصطناعي يلغي الوظائفالحرارة أعلى من المتوسط بسبتمبر
توقعت إدارة األرصاد الجوية  «

بوزارة المواصالت واالتصاالت في 
تقريرها أن تستمر األجواء حارة 

نهارا ورطبة ليال في اليومين 
المقبلين في البحرين، يصاحبها 
رياح خفيفة ومتقلبة االتجاه في 

أغلب األحيان.

قال الرئيس التنفيذي لشركة  «
“تسال” إيلون ماسك، إن تقنيات 

الذكاء االصطناعي ستضع 
حدا للعديد من الوظائف بل 

ستجعلها بال جدوى. جاء ذلك في 
مؤتمر للذكاء االصطناعي عقد 

في شنغهاي الخميس.

قدمت مساعدة الرئيس األميركي  «
دونالد ترامب الشخصية مادلين 

ويسترهوت استقالتها بعد أن كشفت 
لصحافيين معلومات عن أسرة 

الرئيس األميركي. وبحسب “نيويورك 
تايمز” فإن ويسترهوت “لن تتمكن 
من دخول البيت األبيض” بعد اآلن.

أجرت “البالد” استطالعا على فئة  «
الشباب لمعرفة نسبة الذين 

يحفظون أبياتا شعرية أو لديهم 
اهتمام بالشعر، وتبين أن 56 % 
من الشباب عازفون عن الشعر 

وقراءته.

أحرزت العداءة البحرينية سلوى  «
عيد لقب الدوري الماسي 

لسباق 400 متر أللعاب القوى 
للعام الثاني على التوالي بعدما 

فازت بالمركز األول في الجولة 
األخيرة من السباق الذي أقيم 

بمدينة زيوريخ السويسرية.
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ترفع صحيفة “البالد” أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلــى مقــام عاهل البــالد صاحب جاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة حلول 
العــام الهجــري الجديــد 1441هـــ، داعيــة هللا أن يكون 
هذا العام عام خير وبركة على شعب مملكة البحرين 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية.

“^” تهنئ بالعام 
الهجري الجديد

ابراهيم النهام

جاللة الملك

)03(

عباس إبراهيم

)06( )12(
)05(

حريق سوق المنامة 1936 بسبب تنور الخباز
ال ترخيص للمخابز إال بأطراف السوق

ال تنم بمحل صناعة “النامليت” 
 ال تستخدموا الصابون ببرك الهندوس بالبحرين

يوم استقالل الهند وباكستان إجازة رسمية

)04()12()09(

سعيد محمد

سلوى عيد بطلة الدوري الماسي 2019

سمو رئيس الوزراء



31 أغسطس 2019 السبت
غرة محرم 1441
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المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، برقيــة تهنئة من رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ، فيما يلي نصها:

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
فإنه ليسرنا كثيًرا أن نكتب لجاللتكم معبرين 
عن أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة 
حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ، سائلين 
هللا ســبحانه وتعالــى أن يعيــد هــذه المناســبة 
المباركــة وأمثالهــا على جاللتكــم، وعلى بلدنا 
الغالي وشعبكم الوفي المحب لجاللتكم وعلى 
األمة العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن 
واألمــن والســالم واالطمئنان، كمــا نضرع إليه 
جلــت قدرتــه بأن يحفظكــم ويرعاكم ويســبغ 
عليكم موفور الصحة والســعادة وأن يوفقكم 
ويسدد خطاكم ويحقق على أيديكم، في ظل 
قيادتكــم الحكيمــة، ما يصبو إليه شــعبكم من 

تقدم ورخاء.
ودمتم جاللتكم في رعايته سالمين... 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء

الملــك برقيــة شــكر  الجاللــة  وبعــث صاحــب 
جوابيــة إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الوزراء هذا نصها: 
األميــر  العزيــز  العــم  الملكــي  الســمو  صاحــب 

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا 
رئيس الوزراء 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد... 
برقيــة  تلقينــا  أن  الســرور  دواعــي  مــن  إنــه 
الهجــري  العــام  بحلــول  لنــا  المهنئــة  ســموكم 
الجديــد 1441هـــ، وفــي الوقــت الــذي نعــرب 
وعميــق  امتناننــا  خالــص  عــن  لســموكم  فيــه 
شــكرنا، لندعــو هللا أن يحفــظ ســموكم، وأن 
يمتعكــم بالصحة والعافية وطــول العمر، وأن 
يعيد هذه المناســبة العزيــزة بالخير والبركات 
علــى مملكتنــا الغاليــة، وعلى األمتيــن العربية 

واإلسالمية بالخير والبركة.
ودمتــم بحفــظ هللا ســالمين، والســالم عليكــم 

ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقــى جاللــة الملــك برقيــة تهنئــة مــن ولــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة حلــول 
يلــي  فيمــا  1441هـــ،  الجديــد  الهجــري  العــام 

نصها:
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الوالــد العزيز 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقام جاللتكــم الكريم 
أســمى التهانــي والتبريــكات بمناســبة حلــول 
العــام الهجــري الجديد 1441هـ، ســائاًل المولى 
المناســبة  هــذه  ويعيــد  يحفظكــم  أن  القديــر 
المباركــة علــى جاللتكــم أعواًما مديــدة وأنتم 
وعلــى  والســعادة،  الصحــة  بموفــور  تنعمــون 
مملكتنا الغالية واألمتين العربية واإلســالمية 

بكل الخير واليمن والبركات.
ودمتم سيدي بحفظ هللا سالمين موفقين...

ابنكم المخلص 
سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الملــك برقيــة شــكر  الجاللــة  وبعــث صاحــب 
جوابية إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 

مجلس الوزراء، هذا نصها: 
األميــر  العزيــز  ابننــا  الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا 
ولــي العهــد نائب القائد األعلــى - النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد... 

تلقينــا ببالغ الســرور واالمتنان برقية ســموكم 
1441هـــ،  العــام الهجــري  لنــا بحلــول  المهنئــة 
وال يســعنا بهــذا الوقــت إال أن نعرب لســموكم 
عــن خالــص تقديرنــا وعميــق شــكرنا، ونســأل 
هللا ســبحانه وتعالــى أن يحفــظ ســموكم وأن 
يديــم عليكــم نعمة العافيــة، ويمتعكم بأطيب 
األوقــات، وأن يعيــد هــذه المناســبة العزيــزة 
بالخير والبركات على وطننا العزيز، واألمتين 

العربية واإلسالمية.
ودمتــم بحفــظ هللا ســالمين، والســالم عليكــم 

ورحمة هللا وبركاته.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تلقــى  كمــا 

الســمو  صاحــب  مــن  تهنئــة  برقيــة  الــوزراء، 
الملكــي ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء بمناســبة حلول 
العام الهجري الجديد 1441هـ، فيما يلي نصها: 
الوالــد  العزيــز  العــم  الملكــي  الســمو  صاحــب 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء حفظه هللا 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيــب لنــا أن نتقدم لســموكم الكريم بخالص 
العــام  حلــول  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
المولــى  داعيــن  1441هـــ،  الجديــد  الهجــري 
القديــر أن يعيــد هــذه المناســبة على ســموكم 
وأنتــم تنعمون بموفــور الصحة والعافية، وأن 
يديــم علــى مملكتنــا الغالية واألمتيــن العربية 

واإلسالمية الخير واليمن والبركات.
ودمتم سموكم بحفظ هللا سالمين موفقين...

ابنكم 
سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وبعث صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: 
صاحــب الســمو الملكــي االبــن العزيــز األميــر 

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا رعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقــد كان مــن دواعــي ســرورنا أن نطلــع على 
برقيتكــم الكريمــة المهنئــة لنا بمناســبة حلول 
إذ  وإننــا  هـــ،   1441 الجديــد  الهجــري  العــام 
نبادلكــم التهنئــة فــي هــذه المناســبة الجليلــة، 
لنعبر لســموكم عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم 
هللا  ســائلين  كثيــًرا،  بهــا  نعتــز  التــي  النبيلــة 
علــى  وأمثالهــا  يعيدهــا  أن  وتعالــى  ســبحانه 
ســموكم، وعلــى وطننــا الغالي وشــعبنا الوفي 
الخيــر  بوافــر  واإلســالمية  العربيــة  واألمــة 
واليمــن والبــركات فــي ظــل القيــادة الحكيمة 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  لحضــرة 
عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف؛ 
ــــالده،  ــرى اســتــقــالل ب ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

تهنئة  برقية  الملك  جاللة  بعث  كما 
ــى رئــيــســة جــمــهــوريــة تــريــنــيــداد  ــ إل
وتوباغو باوال مي ويكيس؛ بمناسبة 
ذكرى استقالل بالدها، أعرب جاللته 
لها  وتمنياته  تهانيه  فيها عن أطيب 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

ــد 1441هـــــــــــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــري الـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة حـــــلـــــول الــــــعــــــام الـ

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني

جاللة الملك يهنئ 
ترينيداد وتوباغو 

وقيرغيزستان

الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  تبــادل 
تهنئــة  برقيــات  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
بمناســبة حلــول العــام الهجــري الجديــد 1441 
هــــ مــع إخوانه قادة الــدول الخليجية والعربية 
أعــرب  إذ  والصديقــة،  الشــقيقة  واإلســالمية 
جاللته فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته 
لهــم موفــور الصحــة والســعادة، داعيــا المولــى 
الكريمــة  المناســبة  هــذه  يعيــد  أن  وجــل  عــز 
علــى بلدانهــم وشــعوبهم بوافــر الخيــر واليمــن 

والبركات.
كما تبادل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــات 
تهنئــة بمناســبة حلــول العــام الهجــري الجديــد 
1441 هـــ، مــع إخوانــه قــادة الــدول الخليجيــة 
والصديقــة،  الشــقيقة  واإلســالمية  والعربيــة 
ورؤساء الوزراء وأولياء العهود، ضمنها سموه 
لهــم موفــور  صــادق تهانيــه وخالــص تمنياتــه 
الصحــة والســعادة، مبتهــال إلــى البــاري جلــت 
قدرتــه أن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة علــى 
دولهــم وشــعوبهم وجميــع العــرب والمســلمين 

باطراد الرفعة والتقدم والخير والبركات. 
وتبــادل ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري 
الــدول  قــادة  إخوانــه  مــع  هـــ   1441 الجديــد 
الشــقيقة  واإلســالمية  والعربيــة  الخليجيــة 
والصديقــة، ورؤســاء الــوزراء وأوليــاء العهود، 
عبــر ســموه فيهــا عــن خالــص تهانيــه وتمنياته 
لهم بهذه المناسبة المباركة، سائال هللا سبحانه 
وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء 
والعــرب  الشــقيقة  وشــعوبهم  بلدانهــم  وعلــى 

والمسلمين كافة باليمن والخير والمسرات.

تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئــة من رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول ركن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ بمناســبة حلــول 
العام الهجري الجديد 1441 هـ، فيما يلي نصها:

ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة

ملــك مملكــة البحريــن المفــدى القائــد األعلــى 
حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
سيدي..

إلــى  أرفــع  أن  الجاللــة  صاحــب  يــا  يشــرفني 
مقــام جاللتكــم الســامي حفظكــم هللا ورعاكــم 
باألصالة عن نفســي ونيابة عن جميع منتســبي 
الحــرس الوطني أســمى آيــات التهاني وأطيب 
الهجــري  العــام  حلــول  بمناســبة  التبريــكات 
الجديــد 1441 هـ، ســائلين المولــى جلت قدرته 
أن يحفــظ جاللتكــم برعايتــه وأن يعيــد هــذه 
المناســبة المباركــة علــى جاللتكــم حفظكم هللا 
أعوامــا عديــدة وأزمنــة مديــدة وأنتــم ترفلون 
بثــوب الصحــة والعافيــة وعلــى وطننــا الغالــي 
واألمتيــن العربيــة واإلســالمية بالخيــر واليمن 

والبركات.
 ودمتم جاللتكم بحفظ هللا سالمين موفقين.

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
الحــرس  رئيــس  ســمو  مــن  تهنئــة  برقيــة 
الهجــري  العــام  حلــول  بمناســبة  الوطنــي؛ 

الجديد 1441 هـ، فيما يلي نصها:
العــم العزيــز صاحــب الســمو الملكــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس

الوزراء حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

يســرني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى 
سموكم الكريم حفظكم هللا باسمي وباسم 
جميــع منتســبي الحــرس الوطنــي أســمى 
آيــات التهاني وأطيب التبريكات بمناســبة 
1441هـــ،  الجديــد  الهجــري  العــام  حلــول 
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم 
هــذه  ســموكم  علــى  يعيــد  وأن  برعايتــه 
المناســبة المباركــة أعوامــا عديــدة وأنتــم 
تنعمــون بموفــور الصحــة والعافيــة والعمر 
المديــد وعلــى وطننــا العزيــز بالمزيــد مــن 
األمــن واالزدهــار وعلــى األمتيــن العربيــة 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
هللا  بعــون  الســمو  صاحــب  يــا  ودمتــم 

سالمين.

ابنكم الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
ســمو  مــن  تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  آل  حمــد 
الوطنــي، بمناســبة حلــول  الحــرس  رئيــس 
العــام الهجري الجديــد 1441 هـ، وفيما يلي 

نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  آل خليفــة  حمــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يســعدني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى 
ســموكم الكريــم باســمي ونيابــة عــن جميــع 
آيــات  أســمى  الوطنــي  الحــرس  منتســبي 
التهانــي وأطيب التبريكات بمناســبة حلول 
العــام الهجــري الجديــد 1441 هـــ، مبتهليــن 
للمولى العلي القدير أن يحفظ سموكم وأن 
يعيــد على ســموكم هــذه المناســبة المباركة 
أعوامــا عديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة 
والعافيــة، وعلــى وطننــا الغالــي بالمزيد من 
العربيــة  األمتيــن  وعلــى  واالزدهــار  األمــن 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

ودمتم يا صاحب السمو بعون هللا سالمين
الفريق أول ركن

رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

... ويتبادلون برقيات التهاني مع قادة الدول العربية واإلسالمية

... ويتلقون التهاني من رئيس الحرس الوطني

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

إلــى ســلطان  بــن حمــد آل خليفــة، برقيــات تهنئــة 
ابــن  عبــدهللا  الســلطان  الجاللــة  صاحــب  ماليزيــا 
الســلطان أحمد شــاه، وذلك بمناســبة العيد الوطني 
لبــالده، أعربــوا فيها عــن أطيب تهانيهــم وتمنياتهم 

لجاللته بهذه المناسبة الوطنية.

كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء برقيتي تهنئتين مماثلة إلى رئيس 
وزراء ماليزيــا مهاتيــر بــن محمد، ضمناها ســموهما 

تهانيهما بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ ماليزيا بالعيد الوطني
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سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

المنامة - بنا المنامة - هيئة الكهرباء والماء

كــرم المجلــس األعلــى للبيئــة 25 طالبــًا 
وطالبــة أنهــوا البرنامــج التدريبــي الذي 
نظمه المجلس على مدى شهرين لطلبة 
برنامــج  ضمــن  البحريــن  جامعــة  مــن 

التدريب قبل التخرج.
للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  ووزع 
األعلى للبيئة محمد بن دينة، الشهادات 
المشــاركين،  الطلبــة  علــى  التقديريــة 
منوهــًا بالجهــود الكبيــرة التــي بذلوهــا 
وبالمســتوى المتميــز الــذي ظهــروا بــه، 
والعملــي  العلمــي  بالمســتوى  ومشــيدًا 
المشــرف الــذي تقدمه جامعــة البحرين 
برنامجهــم  ضمــن  الطــالب  وعكســه 

التدريبي.
وتضمــن البرنامــج التدريبــي علــى عدد 
التــي  العمــل  وورش  المحاضــرات  مــن 
التخصصــات واإلدارات  شــملت جميــع 
للزيــارات  إضافــة  للمجلــس،  التابعــة 

المواقــع  مــن  لعــدد  المكثفــة  الميدانيــة 
والمشــاريع واألنشــطة التــي يقــوم بهــا 
مــن  ســواء  للبيئــة،  األعلــى  المجلــس 
المتابعــة  او  أو اإلدارة  المراقبــة  حيــث 
والتنســيق، كالمكتــب التنســيقي التابــع 
بمينــاء  الجمــارك  مبنــى  فــي  للمجلــس 

بــن ســلمان، ومحطــات تحليــه  خليفــة 
الميــاه، وعــدد من المنشــآت والشــركات 
يقــوم  التــي  والمشــاريع  والمصانــع 
بــدور الرقابــة  المجلــس األعلــى للبيئــة 
القوانيــن  مــع  تطابقهــا  لضمــان  عليهــا 

واالشتراطات البيئية.

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميرزا بمكتبه الكاتب الصحفي رئيس قسم 
اإلعــالم وخدمة المجتمع بوزارة األشــغال 
حافــظ عبدالغفــار، الــذي أهداه نســخة من 
العــدد الثاني من إصــداره الدوري الخاص 
بعنــوان )رويال(، وهو إصدار يهتم بالســرد 
التوثيقــي والمقتنيــات التاريخية وعراقة 
الماضــي ومجــال الهوايــات، وقــد تضمــن 
هذا االصدار مســاهمة من الوزير ميرزا تم 

نشرها في احد اقسام المجلة.
وأعــرب الوزيــر ميــرزا عــن شــكره للكاتــب 
حافــظ عبدالغفــار على هذا اإلهــداء القّيم 
منوهــًا بمثــل هــذه اإلصــدارات التــي تبــرز 
األصيــل  والتراثــي  التوثيقــي  الجانــب 
لمملكــة البحريــن وتعــد إضافــة للمحتــوى 
الثقافــي والصحفــي عموما ليســتفيد منها 
المهتمون بهذا الجانب، وأشاد ميرزا بدور 
ــاب والباحثين البحرينيين وجهودهم  الُكتَّ
البحريــن  مكانــة  تعزيــز  فــي  الطيبــة 

للكاتــب  ــا  متمنيًّ المســتويات،  كافــة  علــى 
مــن  والســداد.  التوفيــق  دوام  عبدالغفــار 
جانبــه أعــرب عبدالغفار عن خالص شــكره 
وتقديره لوزير الكهرباء والماء على دعمه 

اب والباحثين البحرينيين  وتشــجيعه للُكتَّ
اإلصــدارات  مــن  للمزيــد  دافعــًا  يعــد  بمــا 
والبحــوث التــي تصــب فــي تطــور وتقــدم 

هذا الوطن العزيز.

المجلس األعلى للبيئة يكرم الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي قبل التخرج 

وزير الكهرباء والماء مستقبال حافظ عبدالغفار

“األعلى للبيئة” يكرم 25 مشاركا في التدريب ميرزا يتسلم ثاني إصدارات “رويال”



أكــد ممثــل نائــب األميــن العام لألمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحــدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
القاضي حاتم علي أن مملكة البحرين تعتبر نموذًجا مميًزا تقدمه األمم المتحدة للدول التي تســعى إلى تطوير منظومتها ومؤسســاتها التشــريعية والقانونية 

في مجال مكافحة الجريمة ومكافحة االتجار بالبشر.

فــي  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  نائــب  ممثــل  وأشــاد 
تصريــح خــاص لوكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا( علــى هامــش 
مشــاركته في الدورة الثالثة من قمة “أقدر” العالمية التي 
تقام في العاصمة الروسية موسكو، باإلنجاز الذي حققته 
مملكــة البحريــن بحصولهــا علــى الفئة األولــى ضمن فئات 
تصنيــف الــدول الخــاص بمكافحــة االتجــار بالبشــر الــذي 
تعلنه ســنوًيا وزارة الخارجية األمريكية للعام الثاني على 
التوالــي، وتحقيــق هذا التصنيف المتقــدم كأول دولة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
البحريــن  مملكــة  التــزام  يعكــس  اإلنجــاز  أن  وأوضــح 
بالمعاييــر الدوليــة ومشــاركتها للمجتمــع الدولــي لتعزيــز 
ثقافــة حقــوق اإلنســان، والــذي يعبــر عــن تطبيــق المملكة 

لمبــادئ المســاواة والعــدل والشــفافية، ويبيــن مــدى تقدم 
المؤسســات التشــريعية والقانونية وهيئــات إنفاذ القانون 
في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن البحرين تعتبر نموذًجا 
فــي هــذا المجال من خالل منظومة اإلحالة الوطنية التي 

وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر.
وقــال “مكتــب األمــم المتحدة اإلقليمي يتشــرف بعالقاته 
وشــراكاته اإلســتراتيجية الممتــدة مــع مملكــة البحريــن”، 
مؤكــدا أن مكتب األمم المتحدة في تعاون دائم وشــراكة 
حقيقية مع مملكة البحرين لتطوير منظومة إنفاذ القانون 
والعدالــة الجنائيــة واألطــر التشــريعية والقانونيــة الــذي 
يكافح الجريمة، إضافة إلى تطوير وبناء قدرات العاملين 

في أجهزة إنفاذ القانون والعدالة.

بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  األمــم  مكتــب  دور  وعــن 
المعياريــة  المســاعدة  المكتــب  “يقــدم  قــال  والجريمــة، 
والتحليلية والتشغيلية إلى الدول األعضاء لتعزيز فعالية 
مؤسسات العدالة الجنائية ونزاهتها في التصدي للجريمة 
والفساد واإلرهاب. وعالوة على ذلك، فإن تحقيق العدالة 
بالمخــدرات  المعنــي  المكتــب  عمــل  محــور  هــو  للجميــع 
والجريمــة. كمــا يدعــم المكتب إنشــاء نظم عدالــة جنائية 
اســتراتيجيات  “إن  وأضــاف  وإنســانية”.  وعادلــة  فعالــة 
منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة التابعــة لمكتــب األمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة تراعــي منظــور 
الجنــس وتحتــرم ســيادة القانــون، وبالتالي فهــي تتضمن 
قوانيــن ومبــادئ حقــوق اإلنســان. ويقوم المكتــب بصفته 

فــي  وقواعدهــا  المتحــدة  األمــم  معاييــر  علــى  الوصــي 
مجــال منــع الجريمة والعدالــة الجنائية التــي تعزز حقوق 
العمــل  خــالل  مــن  األعضــاء  الــدول  بمســاعدة  اإلنســان 
المعاييــر  بمراجعــة  يتعلــق  والــذي  المعيــاري والتشــغيلي 

والقواعــد الحاليــة ووضــع معايير وقواعــد جديدة ورصد 
اســتخدامها وتطبيقها. ويشــمل العمل التشــغيلي أنشــطة 
مثــل تقديــم المســاعدة الفنيــة للــدول األعضــاء وتطويــر 
أدوات لمســاعدة الــدول األعضاء في تنفيــذ معايير األمم 
المتحــدة وقواعدهــا”. يشــار إلــى أن انعقــاد قمــة “أقــدر” 
فــي العاصمــة الروســية موســكو تقــام تحــت رعاية ســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، وتســتمر حتــى األول من ســبتمبر المقبل تحت 
شــعار “تمكيــن المجتمعــات عالمًيــا: التجــارب والــدروس 
المستفادة”. وتأتي القمة في دورتها الثالثة بمشاركة عدد 
من كبار المسؤولين في دولة اإلمارات ونخبة من الخبراء 
والمتحدثيــن البارزيــن من مختلف أنحاء العالم لمشــاركة 
أفكارهــم وخبراتهــم حــول تمكيــن المجتمعــات واألفــراد، 
وتتضمــن أجندة القمــة مختلف الموضوعات المهمة حول 
التعليميــة  األصعــدة  مختلــف  علــى  المجتمعــات  تمكيــن 

والثقافية والفكرية والتكنولوجية.
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أبــرزت مجلــة “مصــر والخليــج”، إعالن منظمــة األمم المتحــدة اعتماد مبادرة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتسمية الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير؛ بهدف تحفيز المجتمع 

الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.

وأفــردت المجلــة فــي عددهــا األخيــر ملفــا خاصــا بهــذه 
المناســبة، أكــدت فيــه أن هــذا اإلعــالن من جانــب منظمة 
لمملكــة  جديــدا  أمميــا  إنجــازا  يســجل  المتحــدة  األمــم 
البحريــن، ويؤكــد مــا تحظــى به شــخصية صاحب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء من مكانــة دولية؛ تقديرا لمبادرات 
وجهــود ســموه الداعمــة إلرســاء الســالم العالمــي، وتعزيز 
التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدما في جهود التنمية 
المستدامة. وأكدت المجلة التي تصدر في جمهورية مصر 
العربيــة أن هــذا الحــدث األممــي يشــكل تقديــًرا دولًيــا لما 
توليه مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، من حرص على أن يكون لها دور فاعل وإسهام 
واضــح فــي كل جهد دولي غايته تقدم البشــرية وتحقيق 
األمــن الدائــم والســالم المســتقر والتنمية المســتدامة في 
مختلــف أنحــاء العالــم. وأشــارت المجلــة إلــى أن رعايــة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفة، لتدشــين اليوم العالمي للضمير في مقر 
األمم المتحدة بفيينا خالل شــهر أبريل 2019، جاء كأول 
مبــادرة مــن نوعهــا للتعــاون العالمــي لتعزيز ثقافة الســالم 
والحب والضمير، وكوســيلة لتحفيز المجتمع الدولي على 

حل النزاعات بطريقة سلمية.
واســتعرضت المجلة رســالة صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بهــذه المناســبة باعتبارهــا الوثيقــة األولــى علــى 
مســتوى العالــم للضميــر العالمــي، حيث شــدد فيها ســموه 
علــى جملــة مــن المبادئ التي تــم ترجمتها في قــرار األمم 
المتحــدة الخاص باعتماد الخامــس من أبريل من كل عام 
يوما دوليا للضمير، إذ عكست رسالة سموه رؤية متكاملة 
تدعــو إلــى تكاتــف جهــود المجتمــع الدولــي وتفعيــل دور 
الضميــر العالمــي فــي تحقيــق األمن والســالم واالســتقرار 

في مختلف ربوع العالم.
وأكــد رئيــس تحريــر المجلة عصــام العوامي فــي مقال له 
بالمجلــة تحــت عنوان “لقاء مع رجل دولة من طراز فريد” 
أن حكومــة مملكــة البحريــن وضعــت إســتراتيجية منــذ 

عقــود لتنويــع مصــادر دخلهــا إلى جانب النفــط، ما يعكس 
وجود رؤية استشــرافية لدى الحكومة في بناء مســتقبل 

آمن.
ووصــف الكاتــب، صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بأنه “قائد فذ” استطاع أن يعبر منعطفات تاريخية كثيرة 
وأزمــات اقتصاديــة لــم تتــرك دولــة فــي العالــم إال وأثــرت 
البنــاء  إلــى  الحكومــة  يقــود جهــود  أن  واســتطاع  فيهــا، 

والتنمية المستدامة.
العالميــة  والقيــادات  الشــخصيات  مــن  ســموه  إن  وقــال 
البــارزة، التــي خدمــت أوطانهــا وقدمــت جــل عمرهــا فــي 
ســبيل نهضتهــا واالرتقاء بهــا في كافة المجــاالت، وواحد 

من أصحاب اإلنجازات المؤثرة على حياة الشعوب.
ونــوه إلــى ما يحظى به ســموه من احترام وتقدير عالمي، 
حيث كرمته األمم المتحدة في أكثر من مناســبة ومجال 
تنمــوي، كمــا اعتمــدت مؤخــرا مقتــرح ســموه باعتماد يوم 
الرفيعــة علــى  العالمــي، وهــو مــا يؤكــد مكانتــه  الضميــر 

المستوى األممي.
وعبــر عــن ســعادته بلقــاء صاحــب الســمو رئيــس الــوزراء 
فــي المنامــة مؤخــرا، مؤكــدا أن ســموه رجــل دولــة بمعني 
تفاصيل هذه الكلمة، وقائد يستمع لكل من يأتيه ويمنحه 
كلمات مركزة تحمل الكثير من الرسائل، من خالل مجلس 

سموه العامر والزاخر بالحكمة والخبرة والرأي السديد.
وامتــدح الكاتــب مجلــس ســمو األميــر خليفة بن ســلمان؛ 
باعتبــاره يرســخ العادات والتقاليد التي فطــن عليها أبناء 
البحريــن فــي العالقــة بيــن الحاكــم والمواطــن، وتمســكه 
بسياســة )الباب المفتوح(، مؤكدا أن المجلس ينســجم مع 
أســلوب األمير خليفة بن ســلمان، والداعي دائما وأبدا إلى 
التعامــل مــع المواطنيــن مباشــرة دون أيــة حواجــز كونهــا 
الوسيلة األنسب لتلمس مطالب واحتياجات المواطنين.

كمــا أشــاد الكاتــب بصــروح العمــران والبنــاء التــي تزخــر 
عمرانيــة  نهضــة  مــن  حققتــه  ومــا  البحريــن  مملكــة  بهــا 

واقتصادية.

ســـمو رئيـــس الـــوزراء رجـــل دولـــة مـــن طـــراز فريـــد
الدولــي الضميــر  يــوم  بإعــان  ســموه  بمبــادرة  تحتفــي  والخليــج”  “مصــر  مجلــة 

علقــت قريــة حلــة العبد الصالح علــى جيدها حلة 
جديــدة مــن المتفوقيــن والمتفوقــات فــي حفــل 
الخيريــة،  الحلــة  نظمتــه جمعيــة  الــذي  التكريــم 
والذي أقيم مســاء الثالثاء الموافق 27 أغسطس 
2019 فــي صالــة مرمريــز وســط حضــور الفــت 
مــن جانــب اآلباء واألمهــات، حيث كانــت البهجة 

والفرحــة ترافق خطوات الحضور، وفي مقدمتها 
الداعمــون لهــذا الحفل البهيج. وفــي كلمة افتتاح 
الحفــل، أكــد نائــب رئيــس جمعية الحلــة الخيرية 
خليــل إبراهيــم أهميــة التعليــم وتطويــره، وهــو 
ركيــزة لنهــوض ورقــي المجتمــع، كمــا أثنــى علــى 
كل الجهــود التي حققت هــذا التفوق والتميز في 

جميــع المراحــل الدراســية، وقــد بيــن أن عناءات 
العام الدراســي المنصرم قــد أنجبت جيال متفوقا 
تتفاخــر بــه القريــة بعــد ازديــاد أعــداد المتفوقين 
الملحوظ، وقد شــكر اآلبــاء واألمهات على الدعم 
المتواصــل ألبنائهــم؛ للوصول إلــى أعلى المراتب.

وألقــت كلمــة المتفوقيــن الطالبة المتميــزة فاطمة علي 

ســلمان، حيــث أشــادت بــدور المجتمع فــي تعزيز قيمة 
العلم والتفوق لدى أبنائه.

ثــم جاءت فقرة طموح للمدرب عبدالعادل مرهون من 
خــالل طــرح أســئلة علــى المتفوقيــن والمتفوقــات عن 
طموحاتهــم العلميــة والمســتقبلية وطــرق التغلب على 

كل التحديات؛ لتحقيق أعلى مراتب التفوق والتميز.

وفــي ختــام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين على ما 
حققــوه مــن تفوق تفخر به قرية حلــة العبد الصالح، إذ 
بلــغ عــدد المتفوقيــن ١٠٠ طالــب و، حيث تــم تكريمهم 
مــن قبــل الداعمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة، حيث تم 
توزيــع شــهادات التفــوق والــدروع مــع جوائــز عينيــة 

ومالية قيمة.

حلـــة عبدالصالـــح تحتفـــل بــــ 100 متفـــوق مـــن أبنائهـــا

“قائد فذ” استطاع 
أن يعبر منعطفات 

تاريخية كثيرة 
وأزمات اقتصادية 

استطاع سمو األمير 
أن يقود جهود 

الحكومة إلى البناء 
والتنمية المستدامة

مجلس سموه يرسخ 
عادات أبناء البحرين 

في العالقة بين 
الحاكم والمواطن

سموه ينتهج سياسة 
الباب المفتوح في 

التعامل مع المواطنين 
مباشرة دون حواجز

حاتم علي

موسكو - بنا

المملكة مع  الممتدة  اإلستراتيجية  وشراكاته  بعاقاته  يتشرف  اإلقليمي  مكتبنا  أممي:  مسؤول 

البحرين نموذج للدول الساعية لتطوير تشريعات مكافحة المخدرات واالتجار بالبشر
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زينب الجمري تستعد للتنافس على مستوى الوطن العربي
أكتوبــر فــي  العربــي  القــراءة  لتحــدي  وتســتعد  الجوائــز  مــن  العديــد  أحــرزت 

تســتعد معلمــة اللغــة العربيــة زينب ســعيد ســلمان الجمري لتمثيــل مملكة البحريــن للتنافس على جائزة “محمد بن راشــد آل 
مكتــوم” لإلشــراف المميــز فــي تحدي القــراءة العربي على مســتوى الوطن العربي فــي أكتوبر المقبل من العــام الجاري، بعد 
أن حققــت اللقــب علــى مســتوى البحرين، كما تأهلت لنهائيات جائزة “محمد بــن زايد” ألفضل معلم خليجي والمتوقع صدور 

نتائجها في شهر سبتمبر 2019.

مراتب متقدمة   

في مجاالت عدة

المراتــب  إحــراز  فــي  وحــول مشــوارها 
المتقدمة في هذا المجال، أكدت الجمري 
أنهــا تســعى لرفــع اســم مملكــة البحريــن 
فــي مختلف المحافل، فقد شــاركت في 
للحكايــات  الميدانــي  المســح  حصيلــة 
أكبــر  تدويــن  خاللهــا  مــن  الشــعبية 
موســوعة حكائية )الحكايــة البحرينية..

إشــراف  تحــت  وحكايــة(  حكايــة  ألــف 
البحريــن  بجامعــة  الســرديات  أســتاذة 
بتأهلهــا  يتعلــق  وفيمــا  الكعبــي،  ضيــاء 
لنهائيــات “محمد بن زايــد” ألفضل معلم 
خليجــي فــي دورتهــا الثانيــة، والمنتظــر 
إعــالن نتائجها في شــهر ســبتمبر المقبل 
قالــت :”ســأكون حينها المعلمــة الوحيدة 
التــي تعمــل فــي القطــاع الخــاص بهــذه 
المركــز  أحــرزت  ومؤخــًرا  اإلســهامات، 
الســالمة  بوابــة  مســابقة  فــي  الثانــي 
فــي  األول  والمركــز  ألبــا،  شــركة  ضمــن 
مســابقة القصــة القصيــرة على مســتوى 
مملكــة البحريــن والمركــز الخامس على 
مســتوى الوطــن العربي، أضــف إلى ذلك 
إحرازي عددا من الجوائز في مســابقات 
التصويــر الضوئي التــي ينظمها مصرف 
الســالم البحرينــي، كمــا تأهلــت مؤخــرا 
راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  لجائــزة 
للتصويــر الضوئي، ولي تعاون وثيق مع 
أبوظبــي ناشــيونال جيوقرافيك لعرض 
بعــض التقاطاتــي فــي معــرض صورهــم 
اإللكتروني للتعريف ببعض مدن العالم”.

مسابقة مركز علوم الفضاء

وأضافــت بأنهــا تتابــع المســابقات التــي 

فقــد  البحريــن،  أبنــاء  إمكانــات  تبــرز 
شــاركت فــي مســابقة القصــة القصيــرة 
راشــد  بــن  محمــد  مركــز  ينظمهــا  التــي 
ســيصطحب  حيــث  الفضــاء،  لعلــوم 
رائــد  أول  وهــو  المنصــوري”،  “هــزاع 
فضاء إماراتي، األعمال الفائزة للمحطة 
مــن  عــدًدا  وقدمــت  للفضــاء،  الدوليــة 
التــي  التربويــة  والمقــاالت  األبحــاث 

نشــرت في الصحف والمجالت المحلية 
والخارجيــة، إضافــة إلــى ورقــة بحثيــة 
فــي  التعليــم  مخرجــات  تطــور  حــول 
البحريــن علــى هامــش احتفــال الــوزارة 
بمئويــة التعليــم النظامــي فــي المملكــة، 
وتحمــل العديد مــن الجوائــز في مجال 

األدب والكتابة وفن التصوير.

التوظيف بوزارة   

   التربية والتعليم
وتأمــل الجمــري في االلتحاق للعمل في 
وزارة التربيــة والتعليــم، فقــد تخرجــت 
فــي العــام 2014 وقدمــت أوراقهــا إلــى 
الــوزارة، ومؤخــًرا، وضمــن اإلعــالن عن 
أولويــة التوظيــف في الســلك التعليمي 
وذوي  التربــوي  المؤهــالت  ألصحــاب 
مــن  اســتثناؤها  تــم  أنــه  إال  الخبــرة، 
الحضور الســتكمال إجراءات التوظيف 

التــي تســلمها “عبــر رســالة نصيــة” عــدد 
مــن حملــة شــهادة اللغــة العربيــة وهــو 
تخصصهــا، وهم من حديثي التخرج أو 
ممن مضى على تخرجهم بضع ســنوات 
دون مزاولة العمل عدا العدد القليل من 
ذوي الخبــرة فــي العمــل ضمــن القطــاع 
التــي  اإلنجــازات  بــأن  ذاكــرًة  الخــاص، 
حققتهــا مــن جوائــز وشــهادات تربويــة 
داخــل وخــارج البحريــن مــن المفتــرض 

الطلبــات  أن تجعلهــا فــي مقدمــة ذوي 
المســتحقة خصوًصا مع تقاعد عدد من 
المعلميــن وحاجــة الــوزارة لســد النقص 

في الكادر التعليمي.

أوراقي ال تزال مجمدة!

وأشــارت إلى أنها في العام 2016 أنهت 
إجــراءات التوظيــف مــن فحــص طبــي 

هــو  األمــل  عليــه  تعقــد  ومــا  وبصمــات 
اســتالم العمــل، ومــع المراجعــة، طلــب 
إعــالن  مــع  جديــد  طلــب  تقديــم  منــي 
الشــواغر للعــام الدراســي الجديد، وهذا 
يعنــي إعــادة االمتحــان والمقابلــة بــداًل 
التوظيــف،  أولويــة  لــي  يكــون  أن  مــن 
وهذا العام تم إنهاء إجراءات عدد كبير 
العربيــة، ومازالــت  اللغــة  مــن خريجــي 
أوراقــي مجمدة! وتضيف :”ســعدت كما 
ســعد غيــري مــن المنتظريــن للتوظيــف 
لبحرنــة  الــوزارة  قبــل  مــن  المســاعي 
لعــدم  لكننــي حزنــت بعدهــا  الوظائــف، 
اســتدعائي من أجل استكمال إجراءات 

التوظيف”.
وتؤمــن زينــب الجمــري بأن اإلبــداع هو 
أن تخلق من التحديات فرًصا لالرتقاء، 
وأســعى ألن أصنــع الفــرص مــع كل تحد 
وفــي أي موقــع عمل مهمــا كانت فرصة 
أضــع  أن  فــي  أمــل  وكلــي  اإلنجــاز”، 
طاقاتــي وإمكاناتــي فــي مجــال العمــل 
الجهــة  وأنهــا  خاصــة،  التربيــة  بــوزارة 
التي ابتعثتني لدراسة اللغة العربية في 
جامعة البحرين بعد إحرازي معدال عاليا 

في المسار العلمي بالمرحلة الثانوية.

زينب الجمري تتسلم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي القراءة العربي

سعيد محمد

تتحدث إلى تلفزيون البحرين عن إنجازاتهامن المشاركة في فعاليات معهد البحرين للتنمية السياسية

أفتخر برفع اسم 
“البحرين” وأنتظر 

التوظيف في 
“التربية”

Û  تميزت مملكة البحرين منذ القدم بسمات التعايش والتعددية واحترام
األديــان والمكونــات حتــى أصبحــت نموذًجــا يشــار إليه بالبنــان، وحين 
يأتــي الحديــث عــن ذكــرى عاشــوراء فــإن أول مالمح ذلك الموســم هو 
الخدمات التي تقدمها الدولة والتي تتطور عاًما بعد عام مسجلًة بذلك 
جهــوًدا متواصلــة إلنجــاح الموســم، ومــن دون شــك، فــإن هــذه الذكرى 
اإلســالمية العظيمــة لهــا مكانتهــا وموضــع االهتمــام مــن جانــب القيادة 
الرشــيدة حفظهــا هللا ورعاهــا، ويأتي اســتقبال رئيس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدد من ممثلي المآتم 
الحســينية كواحــدة مــن صــور اهتمــام ســموه الكبيــر لالطمئنــان علــى 
توافــر الخدمات والتســهيالت إلحياء هــذه الذكرى في صورتها الدينية 
واالجتماعيــة التــي تعكــس صــورة )مــا يجمــع شــعب البحريــن من روح 
المحبة والتآخي، ووحد وتماســك المجتمــع وقيم التواصل واالعتدال( 

كما أكد سموه في اللقاء.
Û  مــن وحــي ذلــك “المجلــس” الطيــب المبــارك، نســجل العديد مــن النقاط

ولعــل أبرزها تأكيد ســمو رئيس الــوزراء على االعتزاز بنموذج التعايش 
والتعدديــة والتعاضــد والتكاتــف بين أبنــاء البحرين، موصــواًل باإليمان 
التــام والدعــوات الطيبــة لترجمــة قيــم ومبــادئ ذكــرى عاشــوراء فيمــا 
ينمــي ذلــك النمــوذج ويصونــه مــن أي ممارســات تهــدف إلــى إحــداث 
الفرقــة والشــقاق والخــالف بين أبنــاء الوطن، ذلك ألننــا حينما نتحدث 
عــن موســم عاشــوراء فــي البحرين دون الكثيــر من الدول، ســنجد أنها 
األكثر تميًزا من عدة نواحي، فهذه الذكرى الجليلة لها أثرها الكبير في 
نشــر القيم اإلســالمية العظيمــة، ولها مكانتها في غــرس معاني الوحدة 
والتكاتــف واالهتمــام بالخطــاب الدينــي المعتــدل الــذي يجمــع تحــت 
ظاللــه كل النــاس، مســلمين وغيــر مســلمين، ثــم الناحية التي تســتحق 
فيها الدولة الشــكر والتقدير، أال وهي توفير التســهيالت والخدمات من 

جانب مختلف وزارات وأجهزة الدولة.
Û  في هذا الجانب، تعتبر خدمات الموسم المقدمة من جانب الدول دلياًل

علــى تقديــر واحتــرام هــذه الذكــرى من باب ســجل البحرين فــي توفير 
األجواء لممارســة المعتقدات والشــعائر بكل حرية وارتياح وتوافق مع 
القوانين واألنظمة ألتباع كل الديانات والمذاهب، وكشــكل من أشــكال 
الحفاظ على النسيج المجتمعي، وهذا ما أشار إليه سموه بتوجيه كافة 
الوزارات والجهات لبذل كل الجهود لتسهيل تنظيم المناسبات الدينية.

Û  ،إن مجموعــة القيــم الســامية للمناســبات الدينيــة هــي مســئولية كبــرى
الديــن  التــي يحــض عليهــا  النبيلــة  القيــم  دينيــة ووطنيــة، وتكريــس 
اإلســالمية الحنيف كما جاء في حديث ســمو رئيس الوزراء مع ممثلي 
المآتــم، ترتبــط من عدة وجوه بالدعوة إلى الوحدة والتآلف، وهنا يأتي 
دور المنابــر فــي هــذه الذكــرى لتقــدم أطروحــات تجمــع النــاس وتنمــي 
المعانــي والســمات الطيبة، ومســاندة الدولــة أيًضا في إضفــاء األجواء 
اآلمنة والحفاظ على النظام العام واالستقرار، وكل ذلك يتحقق بالفعل 

في وطن يؤمن بمبادئ ذكرى عاشوراء في المحبة والسالم واألخوة.

من وحي لقاء سمو 
رئيس الوزراء بممثلي 

المآتم الحسينية عادل المرزوق

“أمانة العاصمة” تستكمل استعداداتها لـ “عاشوراء”
العاصمة مآتم  ممثلي  ومقترحات  احتياجات  على  تطلع  حميدان 

عقــدت أمانــة العاصمــة لقاءهــا التنســيقي الســنوي مع مســؤولي المآتــم والهيئات 
التنظيمية؛ إلطالعهم على الخطة السنوية التشغيلية للخدمات البلدية والخدمات 

المقدمة خالل الموسم، وكذلك تفاصيل برنامج التوعية البيئية.

وُعقــد اللقــاء التنســيقي بحضــور مديــر عــام 
األمانــة شــوقية حميــدان، ورئيــس مجلــس 
األمانــة صالح طرادة، وعضو مجلس األمانة 
عبدالواحد النكال، وعدد من المسؤولين في 

األمانة.
حميــدان  اســتعرضت  اللقــاء،  وخــالل 
الخدمات التي ســتقدمها األمانة على صعيد 
النظافــة والتنظيم، واالشــتراطات والمعايير 
المعتمدة إلشــغاالت الطريق العام والسالمة، 
التوعويــة  البرامــج والحمــالت  إلــى  إضافــة 
التــي ســتنفذ بالتزامــن مــع عاشــوراء التــي 
تصــب فــي الحفاظ علــى المكتســبات العامة 

والنظافة والبيئة.
فــي  والمســؤولين  حميــدان  واطلعــت 
وطلبــات  مالحظــات  علــى  العاصمــة  أمانــة 
والمواكــب  المآتــم  مســؤولي  ومقترحــات 
العزائيــة والهيئــات التنظيمية، والتي تشــمل 

والتوعيــة،  والتنظيــم  النظافــة  خدمــات 
مؤكديــن التقــدم الملحوظ فــي حجم الوعي 
والســلوك ومســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 
األمانــة نظيــر جهودهــا العمليــة والتوعويــة 
الســنوية، حيــث أكدت حميــدان حرص وزير 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
كافــة  تهيئــة  علــى  خلــف  عصــام  العمرانــي 
الخدمــات  بمســتوى  يرتقــي  بمــا  الجهــود 
خــالل  ســواء  وتوعويــا  عمليــا  المقدمــة 
المناسبات الوطنية أم الدينية واالجتماعية.

وصرحــت مدير عــام أمانة العاصمة شــوقية 
كافــة  مــن  انتهــت  “األمانــة  بــأن  حميــدان 
فيمــا  والتنســيقية  التنظيميــة  اإلجــراءات 
التــي ســتقدم خــالل  باختصاصاتهــا  يتعلــق 
موســم عاشــوراء، وذلك تنفيذها لتوجيهات 
التــي  والحكومــة  العليــا  السياســية  القيــادة 
تصب نحو تقديم كل سبل الدعم والمساندة 

التنظيم بما يظهر المناسبة بالشكل والصورة 
الحضارية التي تستحقها”.

المناطــة  المهــام  حميــدان  واســتعرضت 
عاشــوراء،  موســم  خــالل  العاصمــة  بأمانــة 
التــي  والقوانيــن  التنظيميــة  واالشــتراطات 
تعمــل فــي إطارهــا، وأعلنــت عــن تخصيــص 
أرقــام تواصــل مباشــرة مــع مفتشــي الجهــاز 
التنفيــذي في األمانة وشــركة النظافة للفترة 
المقبلة وعلى مدار 24 ساعة طوال الموسم، 
وذلــك لمتابعــة أي مالحظــات واستفســارات 

وبالغات وشكاوى.
وقالــت المديــر العام إن “األمانــة أنهت كافت 

اســتعدادتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
اللقــاءات  مخرجــات  بموجــب  المعنيــة 
العاصمــة، وخصوصــًا  لمحافظــة  التنســيقية 
فيمــا يتعلــق بإشــغاالت الطريــق العــام مثــل 
المضائــف والكبائــن ومن فــي حكمها، بحيث 
يلتــزم الجميــع باشــتراطات التراخيــص لهــا 
ومواعيــد التركيــب واإلزالــة حتــى ال تقــوم 
انتهــاء  فــور  وإزالتهــا  بإخطارهــا  األمانــة 
للخــروج  الجميــع  يســعى  حيــث  الموســم، 
بمخرجــات دينيــة ووطنيــة تخــدم المصلحة 
العامــة والواجــه الحضاريــة لهــذه المناســبة 

والمشاركين والمنظمين فيها”.

من اللقاء التنسيقي السنوي مع مسؤولي المآتم والهيئات التنظيمية

المنامة - أمانة العاصمة

بلدية “الجنوبية” تزيل معدات لمقاهي الشيشة
العقار حــدود  خــارج  الواقعة  المساحة  استغالل  جــواز  بعدم  اإلشعار  بعد 

نظمت بلدية الجنوبية حملة شاملة على مخالفات المقاهي التي تشغل الطريق العام بالطاوالت 
والكراســي وتقديم الشيشــة، في مجمعي 646 و905، حيث سبق أن تم إشعارها بعدم استغالل 
المساحة الواقعة خارج حدود العقار في أي نشاط تجاري، إذ يعد ذلك تعديًا على الطريق العام.

الكراســي  إزالــة  الحملــة  إثــر هــذه  وتــم علــى 
المخالفــة  الشيشــة  وأغــراض  والطــاوالت 
لقانــون إشــغال الطريــق العــام، حيــث تشــغل 
وتعرقــل  الســيارات،  مواقــف  المعــدات  هــذه 
حركــة الســير وعبــور المركبــات، وتتســبب في 
اختناقــات مروريــة، وخصوصــًا أن بعض هذه 
المقاهي تقديم الشيشة لزبائنها وهم جالسين 

في سياراتهم.
لضبــط  مســتمرة  بحمــالت  البلديــة  وتقــوم 

مخالفــات إشــغال الطريــق العــام، ســواًء مــن 
قبــل الباعــة الجائليــن أو المحــالت التجاريــة 
فــي األســواق أو المقاهي التي تقدم الشيشــة، 
حيــث تتــدرج فــي إجراءاتهــا بــدءًا مــن وضع 
ملصقات اإلشعارات حتى إزالة اإلشغاالت في 
حــال عدم امتثــال المخالفين للمهلــة المحددة 

لإلزالة.
وتحظر المادة )2( من المرسوم بقانون رقم )2( 
لســنة 1996 بشــأن إشــغال الطرق العامة، ترك 

منقوالت خارج المحال أو المصانع أو المخازن 
أو المنــازل أو وضــع أرفــف وحامــالت للبضائع 

ومظالت أو وضع بضائع ومهمات ومعروضات 
ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك.

حملة بلدية المنطقة الجنوبية على المقاهي المخالفة لقانون إشغال الطريق العام

الرفاع - بلدية الجنوبية



أظهرت إحدى الوثائق بين مراسالت 
بيــن الوكيــل السياســي فــي البحرين 
الكولونيــل باريــت، وممثلــي الجاليــة 
تحكــم  إلــى  المنامــة  فــي  الهنديــة 
ببــرك  )بانيــان(  الهندوســية  الجاليــة 
chau�  ميــاه عذبــة مشــار إليها باســم

لالســتحمام  يســتخدمونها   chub

والشرب والغسيل.

السياســي  لوكيــل  خطــاب  ويشــير 
بتاريــخ ٦ مايــو ١٩٢٩، إلــى الجاليــة 
الهندوســية، تنشــر ترجمتــه صحيفــة 
عــن  باالمتنــاع  يطالبهــم  البــالد، 
اســتخدام الصابــون فــي الحمامــات، 
حيــث ينتــج عنــه طيــن أبيــض فــي 
غيــر  يجعلــه  ذلــك  أن  المــاء، مدعًيــا 

مالئم ألغراض الري.

ال تستخدموا الصابون ببرك 
الهندوس في البحرين
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نقلب صفحات 
الوثائق القديمة 

ونفتش عن قصص بحرينية 
إعداد: راشد الغائب 

ترجمة: سيد محمد المحافظة

مشهد في البحرين 
يظهر رجالن 

أوروبيان ورجل 
عربي يركبون على 

حمير ويقفون 
أمام بناء مطلي 
باللون األبيض. 

الرجل الكائن في 
خلفية الصورة 

يرتدي وشاًحا 
ويجلس على 

حماره وكلتا رجليه 
إلى جانب واحد 

من السرج. ويعود 
تاريخ الصورة 

إلى فبراير 1918. 
)المصدر: المكتبة 

البريطانية(.

أوروبيان ورجل عربي

شــب حريــق بالمنامــة فــي ديســمبر 1936 
شــعبي.  خبــاز  مــن  نيــران  تمــدد  بســبب 
وتــداركا لمــا جــرى فــي هــذا الحريــق، فقد 
أصــدرت بلدية المنامة ضوابط لفتح محل 

الخبز.
وتنشــر “البالد” مقتطفــات من تعميم صدر 
فــي فبراير 1937. جــاء فيه: “نعلن للعموم 
أنــه نظــرا لما حــدث في ســوق المنامة منذ 
شــهرين تقريبــا وهــو الحريــق الــذي أضــر 
تنانيــر  أحــد  بســبب  الفقــراء  مــن  بجملــة 

الخبز. إن مجلس البلدية قرر ما يأتي:
الخبازيــن  تنانيــر  وجــود  ممنــوع   .1

بالصرايف سواء في السوق أو المدينة.
2. عــدم وجــود تنانيــر الخبــز وغيــره فــي 

داخل األسواق فقط إال بأطرافه.
3. ال يجــوز للمالــك أن يؤجــر ملكــه علــى 
ومــا  والجــص  بالحصــا  المبنــى  إال  خبــاز 
شــاكله وعلــى شــرط أن يكون أوال مســقفا 
ومرتفعــا ولــه نافــذة للدخــان وثانيا يوضع 
ألــواح مــن الجنكــو حــدر )أســفل( الســقف 

تمنع لهيب النار عن أخشاب السقف.
4. ال يجوز لصانع الخبز أن يخزن شيئا من 
األحطــاب إال على قدر الحاجة التي تكفي 

ليوم واحد أو يومين فقط.

النــار  يتــرك  الخبــز أن  5. ال يجــوز لصانــع 
فــي التنور ليــال، بل يلزمــه إطفاؤها ومتى 
كان  تنــور  بــأي  نــار  علــى  البلديــة  عثــرت 
يمنــع مــن هذه الصناعة ومــع رفع أمره إلى 

المحكمة جزاء مخالفته.
6. القــرار يعتبــر نافــذ المفعــول بدايــة مــن 

تاريخه.
7. لمدة شهر واحد من صدور هذا اإلعالن 

يلــزم على كل من هــؤالء تنفي هذه المواد 
وبعــد انتهــاء المــدة البلدية ســتقبض على 
كل مخالــف مــع رفــع أمــره إلــى المحكمــة. 

ليكن معلوما”.

الليلـــي التنـــور  مالـــك  ومحاكمـــة  الســـوق...  بأطـــراف  إال  للمخابـــز  ترخيـــص  ال 
حريق سوق المنامة بالعام 1936 بسبب تنور

لطالمــا كان لألنديــة دور بــارز فــي تفعيــل 
حيــن  البحريــن  فــي  الثقافيــة  الحركــة 
استطاعت بإمكاناتها المتواضعة أن تضع 

بصمتها الثقافية والعلمية. 
وإبــان نشــوء األنديــة المحليــة لــم تلعــب 
بــل  المتفــرج،  دور  األجنبيــة  األنديــة 
حجــزت لها مكانــا بينها وربما تفوقت في 
بعــض األحيــان كمــا تظهــر بعــض الوثائق 

القديمة التي تنشرها صحيفة البالد.
تشــير تلــك الوثائق إلى عدد من الرســائل 
مــن قبل ممثلي نادي البحرين للكريكيت، 
جديــد  مبنــى  ببنــاء  إخطــار  بخصــوص 
للنــادي، وطلبات إقامة عروض مســرحية 
مــن الدرامــا الهندية لحصــد مدخول هذه 
فــي  األحمــر  الصليــب  لدعــم  العــروض 
نيودلهــي، والجــزء اآلخــر يذهــب للقوات 
الهندية التي تحارب في بورما حينذاك. 

وأشــارت المراســالت إلــى أن إحــدى تلك 
الهندوســية  المســرحية  كانــت  العــروض 

“محبت كى بول” في سنة ١٩٤٥.
للكريكيــت  البحريــن  نــادي  يكــن  ولــم 
الوحيد في الساحة كما تشير الوثائق، بل 

إن رســالة من مؤسسة “كيراليا ساماجام” 
فــي البحريــن، بتاريــخ ١٧ يونيــو ١٩٤٨، 
أرسلت للممثل السياسي تتضمن اقتراًحا 

بإقامــة عــرض للمســرحية الهنديــة “بوج” 
تعــرض بمناســبة احتفــاالت إجــازة عيــد 

الحج.

إيرادات مسرحية نادي البحرين للكريكيت للقوات الهندية
نـــاٍد آخـــر يقتـــرح تقديـــم عـــرض بإجـــازة عيـــد األضحـــى قبـــل 74 عامـــا

إعالن بلدية المنامة يتضمن ضوابط فتح المخابز

سوق المنامة بالزمن القديم

العطــل الرســمية بالبحريــن قبــل 71 
ومتعــددة.  كثيــرة  كانــت  عامــا 
التــي  القديمــة  الوثائــق  تشــير 
إلــى  البــالد  صحيفــة  تنشــرها 
رســالة تعميــم للممثــل السياســي 
في البحرين بتاريخ 14 أغســطس 
المعتمــدة  العطــل  بتحديــد   1948

بينهــا  ومــن  و1950،   1984 بالعــام 
عيد استقالل الهند وباكستان كإجازة 

رسمية.
يشــار الــى أن الهند وباكســتان اســتقلتا 

في 15 أغسطس 1974.
وأشــارت الوثائــق بــأن إلجــازات رســمية 
أخرى مثل عيد الفصح المسيحي وتحديد 

عطلته بثالثة أيام إجازة رسمية.
يــوم  علــى  الهنــود  إجــازات  تقتصــر  ولــم 

اســتقاللهم فقط بل شملت أهم المناسبات 
واألعياد أيضا كإجازات رســمية مقررة من 

قبل الممثل السياسي. 
وتظهــر المراســالت مــدى التواجــد الهندي 

فــي البحريــن آنــذاك، فقــد حصــل المجتمع 
الهنــدي فــي البحرين على إجازات رســمية 
فــي أهــم األعياد الهندوســية كشــيفراتري، 

وهولي، دوسره، و الديوالي. تعميم بغلق مقر المعتمدية البريطانية 
بالمنامة بمناسبة عيد األضحى

يوم استقالل الهند وباكستان إجازة رسمية بالبحرين
ــا ــام ع  71 قـــبـــل  والــــديــــانــــات  بـــالـــجـــالـــيـــات  خـــاصـــة  عـــطـــل 

خبر منشور بصحيفة هندية عن استقاللها

رسالة نادي الكريكيت

نــوم  المنامــة حظــر  قــررت بلديــة 
عمال محالت صناعة المشــروبات 
الغازيــة، والمعروفة بالزمن القديم 
باســم الصــودا والنامليــت، بمحــل 

صنع هذه المشروبات.
األصــل  فــي  هــو  نامليــت  واســم 
lem� ليمونيــت  لكلمــة  )تحريــف 
onade( أي عصيــر الليمــون باللغة 

اإلنجليزية وقد تغير إلى )نامليت( 
بســبب عفوية اللغــة العامية وذلك 

بحسب موقع “ويكبيديا”.
وأصــدرت البلديــة اعالنــا فــي عقد 
الماضــي  القــرن  مــن  الثالثينــات 
تنشــره “البــالد” ومــن بيــن ما ينص 
عليه االعالن ما يأتي: “نعلن لعموم 
أن  والنامليــت  الصــودا  صانعــي 
مجلس بلدية المنامة قرر ما يأتي:
1. ال يســمح ألحــد مــا فتــح مخــل 
لصناعــة الصــودا والنامليــت مــا لم 

تجيز له البلدية.
2. أن يبني محل المعمل بالسمنت 

وأن يغســل دائما وبحيث ال يوجد 
فيه شيء من األوساخ.

العمــل  لصاحــب  يجــوز  ال   .3
المحــل  فــي  ينــام  أن  صانعــه  أو 

المذكور.
4. ال يجــوز أن يســتعمل إال المــاء 
النظيــف فقــط وأن يكــون بصــورة 

دائمة.
ومــن تاريخــه كل مــن لــم يعتنــي 
ألخــذ  االدارة  يحضــر  ولــم  بذلــك 
االجــازة ســيعاقب أمــام المحكمــة 

جزاء مخالفته. ليكن معلوما”.

ال تنم بمحل صناعة “النامليت”

ملف المراسالت عن موضوع 
بركة الهندوس

كشف التذاكر 
المباعة بمسرحية 

هندية لنادي 
البحرين للكريكيت

النامليت والصودا



أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بندب محام لمتهم أجنبي 
فــي واقعــة تزويــر جوازين وتأشــيرتين لدولــة أوروبيــة، ارتكبها 
أجنبيــان، حضــرا البــاد قبــل توجههمــا للدولة األوروبيــة للتمويه 
بأن جوازاتهما صحيحة، وال يتم الشك بأمرهما، وذلك عن طريق 
وزارة العدل، وقررت تأجيل القضية لجلســة 11 ســبتمبر المقبل، 

مع األمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.
ويتبيــن مــن أوراق القضيــة أن المتهميــن قــد تم القبــض على كل 
منهما بشكل منفرد، إذ أبلغت الموظفة في المطار أن المتهم األول 
كان قــد حضــر إليهــا حاما تذكرة ســفر على رحلــة ألحد خطوط 
الطيران األوروبية، وقدم لها جواز ســفره إلنهاء إجراءات الســفر 
إلــى ذات الدولــة صاحبــة خطــوط الطيــران، لكنهــا اشــتبهت فــي 
صحة الجواز، إذ كان ملمسه مختلفا عن المعتاد، وعندما راجعت 
التأشــيرة المثبتــة فيــه تبيــن لهــا أن الختم الموضــوع عليها ليس 
األصلــي، فمــا كان منهــا إال أن أبلغــت مســؤولها بالواقعــة التخــاذ 

الازم.
أمــا المتهــم الثانــي، فقــد حضــر للموظــف الثانــي راغبــا بتســجيل 
حضــوره للســفر علــى ذات الرحلــة المشــار إليهــا وقــدم لــه جــواز 
ســفره، لكــن الشــاهد وعند معاينته للتأشــيرة اتضح لــه أن مدتها 
7 أشــهر فقــط، وهــو ما أثــار الريبة لديــه، مما اســتدعاه هو اآلخر 

إلباغ المسؤول.
وبعــد القبــض على المتهميــن، قرر األول أنه رغب في الســفر إلى 
الدولــة األوروبيــة، وقــد تقابــل فــي بــاده مــع شــخص مــن دولــة 
أخــرى، والــذي ســاعده على تزوير جواز الســفر والتأشــيرة، وبعد 
اســتامه إياه طلب منه ذلك الشــخص التوجه إلى البحرين أوال، 
حيــث يمكنــه منهــا الســفر إلى تلك الدولة دون أن يشــك أحد في 
أمــره ألن اإلجــراءات أســهل حســب تعبيــره، وهــو ذات مــا ورد 

بمضمون أقوال المتهم الثاني.
فأحالتهمــا النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبــار أنهما في غضون 
شــهر ديســمبر مــن العــام 2018، أوال: اشــتركا بطريــق المســاعدة 
مــع موظف حســن النية فــي جريمة إدخال بيانات وســيلة تقنية 
المعلومــات تخص اإلدارة العامة للجنســية والجوازات على نحو 
مــن شــأنه إظهــار بيانــات غيــر صحيحة علــى أنها صحيحــة بنية 
اســتعمالها، بــأن ســلما الموظــف جــوازات مــزورة، وقــام بإدخــال 

بياناتهما بما يفيد دخولهما مملكة البحرين.
ثانيــا: اشــتركا مــع آخــر مجهــول فــي تزويــر محرريــن خاصيــن 
وهما جوازي الســفر المنســوب صدورهما إلى بادهما بأســمائهما 

الشخصية وذلك باصطناعهما.
ثالثا: استعما المحررين المزورين فيما زورا من أجله.

رابعا: دخا الباد بطريقة غير قانونية.

ندب محام ٍألجنبي دخل وصاحبه بجوازين مزورين

06local@albiladpress.com
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منتج مسرحي يزور تأشيرة إقامته على شركة إنتاج فنيغرة محرم 1441
لناٍد المتهم  على  دينار   9000 ترتبت  بعدما  أبلغ  المؤسسة  صاحب 

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي واقعة تزوير منتج أعمــال فنية مقيم بدولــة خليجية، لطلبات الحصول على تأشــيرة رجال أعمــال للدخول للمملكة 
مســتغال أختاما مصطنعة باســم شــركة إنتاج وتوزيع فني بحرينية تعامل معها في وقت ســابق إلنتاج عمل مســرحي على صالة أحد األندية البحرينية وتســبب للشركة 
بمطالبات مالية أمام المحاكم مع النادي ولم يدفعها بلغت 9000 دينار، وقررت المحكمة تأجيل محاكم المتهم الثالثيني حتى جلسة 11 سبتمبر المقبل؛ لالطالع والرد 

من قبل وكيل المتهم مع التصريح له بصورة من األوراق، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

بــه  أبلــغ  القضيــة فيمــا  وتتمثــل وقائــع 
صاحب شــركة اإلنتــاج والتوزيــع الفني 
واإلدارة  للشــرطة  مركــزا  البحرينيــة 
والجــوازات  الجنســية  لشــؤون  العامــة 
واإلقامــة، إذ أفــاد بــأن المتهــم عمــد إلى 
تزويــر اســتمارة طلــب الحصــول علــى 
مســتعما  المملكــة،  لدخــول  تأشــيرة 
ختمــا مــزورا وزّور كذلــك توقيعــه علــى 
تلك االســتمارة، والذي تقدم بها لإلدارة 
العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامــة 
وحصــل بســببها علــى تأشــيرات دخــول 

عدة لمملكة البحرين.
وأشــار إلــى أنــه تعــرف علــى المتهم في 
الفنانيــن  أحــد  مــن خــال   2017 العــام 
عــن  لــه  أوضــح  والــذي  البحرينييــن، 
رغبــة المتهــم فــي عرض عمل مســرحي 
بالمملكــة، علــى أن يكــون ترتيب عرض 
الخاصــة  عــن طريــق مؤسســته  العمــل 
باإلنتاج والتوزيع الفني؛ كون أن المتهم 
فيهــا  المقيــم  الدولــة  يملــك جنســية  ال 
أصــا، ومــن ثــم يجــب عليــه العمــل من 

خال شركة بحرينية.
وبالفعــل تــم الترتيــب لعمــل مقابلة معه 
في المملكة بذات العام وبحضور الفنان 
البحرينــي، إذ انصــب مضمــون االتفــاق 
باإلجــراءات  يقــوم  المتهــم  أن  علــى 
باألمــور  بالقيــام  وملتــزم  الحكوميــة 
الخســائر  جميــع  وأن  والماليــة،  الفنيــة 
الماليــة للعمل ســيتحملها المتهم نفســه، 
وعلــى إثــر ذلــك االتفــاق تــم إبــرام عقد 
فيما بينهما وتم عرض تلك المســرحية، 
وحصلت مؤسسته على مبلغ 500 دينار 
مــن ذلــك العقــد، وكان مــن المفترض أن 
يغــادر المتهــم البــاد بعــد انتهــاء فتــرة 
العروض، لكنه ال يعلم إذا ما غادر الباد 

من عدمه.
لتلــك  الحــق  وقــت  فــي  تفاجــأ  أنــه  إال 
المســرحية بورود تبليغ له من المحكمة 
برفــع النادي المشــار إليه دعوى قضائية 
بلــغ  الدفــع  متأخــرة  بمبالــغ  لمطالبــه 
مقدارهــا 9000 دينــار، فاتصــل بالفنــان 
تبيــن  أنــه  إال  باألمــر  البحرينــي وأبلغــه 
أنــه خارج البــاد بذلك الوقــت، وبمجرد 
عودتــه قابــل األخيــر وســأله عــن مــكان 
بالدعــوى  تفاجــأ  أنــه  كــون  المتهــم؛ 
أن  الفنــان  فأبلغــه  ضــده،  المرفوعــة 
فيمــا  النــزاع  بتســوية  ســيقوم  المتهــم 
بينه والنادي، إال أنه لم يقم بســداد ذلك 

المبلغ المترتب عليه لصالح النادي.
وأضــاف أنــه فــي غضــون العــام 2018 
وتحديــدا بشــهر أغســطس ســافر للهنــد 

عودتــه  وبعــد  زوجتــه،  مــرض  بســبب 
للبــاد  المتهــم  بدخــول  تفاجــأ  للمملكــة 
فــي غضــون العــام ذاتــه باألشــهر فبراير 
ومايــو نوفمبــر مــرات عدة وعلــى كفالة 
مؤسســته ودون علمــه، واكتشــف ذلــك 
مــن خــال اطاعه علــى الطلــب المقدم 
الجنســية  لشــؤون  العامــة  لــإلدارة 
والجــوازات واإلقامة، ومــن خاله تبين 
أن الختــم شــبيه لختــم مؤسســته وأن 

التوقيع ليس توقيعه.
وتابــع بأنــه تعمد إعــداد تأشــيرة دخول 
للحضــور  ليســتدرجه  المتهــم  لصالــح 
للمملكة حتى يجبره على ســداد الديون 
المتراكمــة عليــه للنــادي، وكذلك لمعرفة 
مضمــون الطلبات المقدمــة منه وحصل 
بســببها علــى تأشــيرة الدخــول لمملكــة 
لــه  البحريــن كــون أن التواقيــع ليســت 
واألختــام ال تعــود لشــركته، وأيضــا عــن 
ســبب إبرامــه لعقــود عمــل مــع شــخص 
إبــرام  فــي  واســتعمل  آخــر  خليجــي 
العقــد الختــم الخــاص بشــركته، مؤكــدا 
أنــه ال يعلــم عــن طريقــة حصولــه علــى 
ذلــك الختــم والتوقيــع عليهــا مــع ذلــك 
الشــخص، إذ لــم يبلغه المتهم أي شــيء 
عنها، وقد اســتلم المتهم إثر تلك العقود 
على مبلغ مالي جراء ذلك العقد المزور.
منــه  طلــب  بالمتهــم  التقــى  وعندمــا 
بشــركته  الخــاص  بالمحامــي  التواصــل 
لكنــه لــم يقــم بذلــك، فما كان منــه إال أن 
توجــه إلــى مركز الشــرطة وتقــدم بباغ 
ضد المنتج المحتال حتى يتم منعه من 
الســفر خــارج البحريــن ويبدأ فــي إنهاء 
عليــه،  المترتبــة  الماليــة  األمــور  جميــع 
المذكــورة  العامــة  لــإلدارة  توجــه  كمــا 
لتقديــم طلــب منعه مــن الســفر، وهو ما 
حصــل فعــا إذ صــدر أمر بالقبــض عليه 

وإحضاره وتم ذلك في يناير 2019.
وكان المفتــرض أن يحصــل علــى مبلــغ 
أن  بعــد  مؤسســته  لصالــح  دينــار   500

يقوم المتهم بإنتاج العمل المسرحي.
وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه 
من اتهام، وقال إنه مقيم بدولة خليجية 
وال يملــك أيــة جنســية، وقــرر أنــه يعمل 
بوظيفــة منتــج للمســرحيات، والحاصل 
أنــه فــي غضــون العــام 2017 اتفــق مــع 
المجني عليه أن يقوم باســتئجار ســجل 
مؤسســته؛ لعمل مســرحيات فــي مملكة 

البحرين، ووافق األخير على ذلك.
ولفــت إلــى أنه تــم تجديد ذلــك االتفاق 
فــي العام 2018، وحضر للبحرين مرات 
عــدة وذلك تحت كفالة المؤسســة، وأنه 

فــي كل مــرة كان يتواصــل مــع المجنــي 
للمملكــة  ســيحضر  أنــه  ويبلغــه  عليــه 
مــع  التواصــل  األخيــر  منــه  فيطلــب 
المخلــص، إذ كان يقــوم بإرســال جميــع 
المستندات لمخلص المعامات وهو من 
يقــوم بتخليص جميــع إجراءات دخوله 
للمملكــة  يحضــر  ثــم  ومــن  للبحريــن، 

ويقابل المجني عليه ويدفع له أتعابه.
وبين أنه رجع للبحرين في شهر سبتمبر 
لــم  لكنهــم  المســرحية،  لعــرض  الاحــق 
يعرضوها، إذ حصل على عروض أخرى 

في دولة خليجية أخرى لعرضها هناك.
المعامــات  مخلــص  قــال  جهتــه  مــن 
اإلنتــاج  مؤسســة  معــه  تتعامــل  الــذي 
عــن  ســؤاله  أثنــاء  الفنــي  والتوزيــع 
الواقعــة، أن المتهــم كان يتواصــل معــه 
بتســليمه  ويقــوم  األحيــان  بعــض  فــي 
اســتمارة موقعة ومختومة؛ الســتصدار 
التأشــيرات لبعــض الفنانيــن، أمــا بشــأن 
ســبتمبر  فــي  للبحريــن  المتهــم  حضــور 
2018 فقــد التقى بــه المتهم بالقرب من 
ســّلمه  وهنــاك  الجــوازات،  إدارة  مبنــى 
األخير اســتمارة خاصة بطلب الحصول 
علــى تأشــيرة إقامــة، وكانــت مختومــة 
وموقعــة فــي حقــل تعهــد الضامــن، كمــا 
قــام بتســليمه طلــب منســوب صــدوره 
لمؤسســة اإلنتاج التوزيــع الفني المذيل 
بختم مزور منســوب صدوره للمؤسســة 
ســالفة البيــان وتوقيع منســوب صدوره 
للمجني عليه؛ الســتصدار تأشيرة رجال 
أعمــال لــه، علــى أن يقــدم الطلــب فــي 

وقت الحق.
وبالفعــل اتصــل بــه بعــد أيام عــدة وكان 
ذلــك فــي ســبتمبر العــام 2018 وطلــب 
منــه تقديــم ذلك الطلــب لــإلدارة العامة 
لشؤون الجنســية والجوازات واإلقامة؛ 
فقــام  للبحريــن،  الدخــول  مــن  ليتمكــن 
الدخــول  المتهــم  واســتطاع  بتقديمــه 
لمملكــة البحريــن، إال أنــه تفاجأ بعد ذلك 
عندمــا تلقــى اتصاال مــن المجنــي عليه، 
البــاد  المتهــم يدخــل  أن  أبلغــه  والــذي 

دون علمه.
وأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة على 
أنــه فــي غضــون شــهر ســبتمبر  اعتبــار 

2018، ارتكب اآلتي:
أوال: اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مــع موظف حســن النيــة وآخــر مجهول 
فــي تزويــر محرر رســمي وهو اســتمارة 
طلــب الحصــول علــى تأشــيرة الصــادرة 
الجنســية  لشــؤون  العامــة  اإلدارة  مــن 
والجــوازات واإلقامــة وذلــك بأن تاقت 

إرادتهمــا علــى وضــع إمضــاء منســوب 
صدوره للمجني عليه وكذلك على وضع 
الختم المقلد المنســوب صدوره لشــركة 
اإلنتــاج والتوزيــع الفنــي بنية اســتعماله 
كمحــرر صحيــح وتــم تقديمــه للموظف 
حســن النيــة وقــام بتوقيــع عليــه فتمت 
الجريمــة بنــاء علــى ذلــك االتفــاق وتلك 

المساعدة.
ثانيــا: اســتعمل المحرر المــزور موضوع 
التهمــة أوال فيما زور مــن أجله مع علمه 
بتزويره بأن أمد تلك المحررات المزورة 
إلــى مخلص المعامــات؛ ليقوم بتقديمه 
الجنســية  لشــؤون  العامــة  لــإلدارة 

والجوازات واإلقامة.
االتفــاق  بطريقــي  اشــترك  ثالثــا: 
والمســاعدة مــع آخــر مجهــول وموظف 
حســن النية فــي إدخال بيانات لوســيلة 
تقنيــة معلومــات تخص إحــدى الجهات 
الحكوميــة علــى نحــو مــن شــأنه إظهــار 
بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة 
بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك 
النيــة  العــام حســن  الموظــف  قــام  بــأن 
بإدخــال بيانــات االســتمارة فــي الموقــع 
العامــة  بــاإلدارة  الخــاص  اإللكترونــي 
لشؤون الجنســية والجوازات واإلقامة، 
تلــك  علــى  الرســمية  بإضفــاء  وتدخــل 

االستمارة بأن ذيلها بتوقيعه.
االتفــاق  بطريقــي  اشــترك  رابعــا: 
والمســاعدة مــع آخر مجهــول في تزوير 
محــرر خــاص وهــو الخطــاب المنســوب 
صدوره لشــركة اإلنتــاج والتوزيع الفني 
بأن قام باصطناع ذلك الخطاب وتذييله 
بتوقيــع منســوب صــدوره للمجني عليه 
وختم مزور منســوب صدوره للمؤسسة 
ســالفة البيــان فتمت الجريمــة بناء على 

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.
المــزور  المحــرر  اســتعمل  خامســا: 
موضوع التهمة رابعا فيما زور من أجله 
مــع علمه بتزويــره بأن أمد ذلــك المحرر 
المزور للمخلــص ليقوم بتقديمه لإلدارة 
والجــوازات  الجنســية  لشــؤون  العامــة 

واإلقامة.
سادســا: دخل للباد دون الحصول على 
إذن من الموظف المختص ودون اتخاذ 

اإلجراءات المطلوبة.
غيــر  بطريقــة  البــاد  فــي  أقــام  ســابعا: 
مشــروعة بــأن لم يقــم بتجديد تأشــيرة 
اإلقامــة التــي تؤهلــه للبقــاء فــي مملكة 

البحرين.
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المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

توقعــت إدارة األرصــاد الجويــة بــوزارة المواصــالت واالتصــاالت فــي تقريرها أن 
تستمر األجواء حارة نهارا ورطبة ليال خالل اليومين المقبلين في مملكة البحرين، 

يصاحبها رياح خفيفة ومتقلبة االتجاه في أغلب األحيان.

إلــى  الريــاح  تتحــول  المتوقــع  ومــن 
األســبوع  خــال  غربيــة  شــمالية 
األول من شــهر ســبتمبر، حيث يزداد 
نشــاطها بشــكل تدريجــي خصوصــا 
في نهاية األسبوع. كما تبقى درجات 

الحرارة أعلى من المتوســط الشهري 
لشــهر ســبتمبر، والذي يبلغ 37 درجة 
للريــاح  ســيكون  أنــه  إال  مئويــة، 
الشمالية تأثير ملحوظ في انخفاض 

نسب الرطوبة.

تحت شــعار “لمتنــا بجنوبيــة العز أحلى” 
ينظم مركز شــباب الجنوب بالتعاون مع 
االتحــاد البحرينــي للدراجــات الهوائيــة 
مهرجانــا وســباقا بقريــة جــو بالمنطقــة 
الواقعه بين جو ومدينة خليفة وعســكر 
البراعــم  للفئــات  الجنوبيــة،  بالمحافظــة 
يــوم  والشــباب  والناشــئين  واالشــبال 
الســاعة   ٢٠١٩ أغســطس   ٣١ الســبت 

الرابعة عصرا.
بالمشــاركه  الراغبيــن  المركــز  ودعــا 

والمســاهمة االتصــال علــى ٣٩٨٩٣٠١٨ 
بجمال الدوسري، وسيكون التواجد في 
موقــع المهرجان والســباق قبل االنطاق 
بنصف ساعه مع االلتزام بارتداء اللباس 
والدراجــه  الــرأس  وخــوذة  المناســب 
الهوائيــة، وتأتــي هــذه الفعاليــة تزامننــا 
للعــام  المــدارس  إلــى  أبنائنــا  مــع عــودة 
الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ومشاركة مركز 
شــباب الجنوب في إدخــال الفرحة على 

أجيال المستقبل المشرق.

درجات الحرارة أعلى من المتوسط لشهر سبتمبر

سباق للدراجات بشعار “لمتنا بجنوبية العز أحلى”

Û  يشــكو مرضــى الكلــى من مرتادي مركــز عبدالرحمن كانو )بالبســيتين( من
إشــكالية تأخــر عدد ســيارات اإلســعاف التي تنقلهم للمركــز الجراء عملية 

الغسيل، والعكس.
Û  ويضطــر بعض المرضى من األســرة المتعففة، ومحــدودة الدخل لاعتماد

على ســيارة اإلســعاف لنقلهم لتلقي العاج، بســبب عدم امتاكهم ســيارة 
خاصة، لكنه أمر يتعسر كثيرًا مع أوضاع المركز المذكور.

Û  وتزايــدت شــكاوى المرضــى فــي اآلونــة األخيرة، مــع التعطــل الكبير الذي
يطالهــم، والــذي يصل ببعض األحيان لألربع ســاعات أثناء الذهاب للمركز، 

وساعتين من االنتظار أثناء العودة الى البيت.
Û  ويعانــي المركــز من شــح عدد ســيارات اإلســعاف، واعتمــاده الرئيس على

مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي، والذي ال يوليهــم األولويــة، قبالة حجم 
مسؤولياته األخرى.

Û  هذا النموذج من المشــاكل التي يواجهها المواطنون يوميًا، والتي تطالهم
فــي الحــق بالحصــول العــاج، بالشــكل الصحيــح وبالتوقيــت الصحيــح، 
تلــزم الدولــة النظر لها جيدًا، من ناحية وضــع الحلول الدائمة، وتخصيص 

الموازنات الكافية.
Û  ،وتشير هذه المشاكل أيضًا، بإصبع التقصير الى البنوك والشركات الكبرى 

والتي ال تولي العمل الخيري أو اإلنساني أو التكافل المجتمعي إال القليل، 
بالرغــم مــن أرباحها ومداخيلها العماقة، وحجم التســهيات التي تقدمها 

لها حكومة البحرين. 
Û  آمــل مــن ســعادة الدكتور فائقــة الصالح وزيــرة الصحة الموقــرة، أن تنظر

لهــذا الملــف بعيــن االهتمــام ســريعًا، ألنــه ال يحتمــل التأخيــر أو التأجيــل، 
ووضع الحلول النافعة والمرضية لمرضى الكلى، بالمركز المذكور.

أنقذوا مرضى 
الكلى

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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ــون النـــغـــشـــو أوســـتـــن ــ ــج ــ ــوالت أدائـــــيـــــة ل ــ ــقـ ــ مـ

“الفعل بالكلمات” أحدث إصدارات نقل المعارف

إن تأثير جون النغشــو أوســتن في الفلســفة المعاصرة ال يقل شــأنًا عن تأثير كبار الفالســفة والمناطقة واللســانيين. لقد كان دوره أساســيًا 
وتعاظَم بعد موته فُوصف بأنه “أحد أكبر المفكرين البريطانيين، لما كان لديه من علم ثاقب وخالق” ُطبعت المحاضرات التي ألقاها أوستن، 
عــام 1955، فــي جامعــة هارفــارد طبعــًة أولى، عــاَم 1962 الطبعة الثانية، وهــي المترجمة هنا، عاد فيها محققو نص أوســتن إلى المالحظات 

التي دونها، إعداًدا لمحاضراته، وهو ما جعلها أكثر وضوحًا وأمانة لكلماته.

ُتبلِور هذه المحاضرات خالصات 
الـــذي خصه  الحقل  فــي  أوســتــن 
السنوات  خــالل  جــهــوده  بمعظم 
على  حياته  مــن  األخــيــرة  العشر 
شاملة،  معالجة  في  يبدأ،  األقــل 
بين  معروفًا  كــان  الــذي  بتمييزه 
والتصريحات،  األدائية  المقوالت 
التخلي  إلــى  بــه األمــر  ثــم ينتهي 
به  ويــســتــبــدل  التمييز  هـــذا  عــن 
نــظــريــة عـــامـــة تــتــنــاول “عـــزائـــم 
اإلفصاح التعبيري” في المقوالت 
تأثيرات  من  له  ما  التغيير  ولهذا 
واسعة في عدد كبير من المسائل 

الفلسفية.
ــتـــاب “الـــفـــعـــل بــالــكــلــمــات” هو  كـ
االصـــــــــدار الـــثـــانـــي والـــثـــالثـــون 
ــمــشــروع نــقــل الــمــعــارف الــتــابــع  ل
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  لهيئة 
الكتاب  كان أصدر قبل هذا  وقد 

الكتب المترجمة التالية:
“تفكر: مدخل أخاذ إلى الفلسفة” 

ــرن- “لـــغـــات  ــ ــب ــالكــ ــ لـــســـايـــمـــن ب
للمؤرخ  ــفــردوس”  ال

مـــوريـــس 

ــل اعــتــقــد اإلغـــريـــق  ــدر- “هــ ــ ــن ــ أول
الخيال  فــي  بحث  بأساطيرهم: 
ــول فــايــن-  ــ ــلــكــاتــب ب الـــمـــكـــون” ل
وعالًجا  علًما  النفسي:  “التحليل 
النفسي  التحليل  لعالم  وقضية” 
ــوان- “الــــزمــــن  ــ ــ ــف ــ مـــصـــطـــفـــى صــ
أطـــــالاًل” لــعــالــم األنــثــروبــولــوجــيــا 
ــه- “أصــــــول الــفــكــر  ــ ــي مـــــارك أوجــ
ــمــؤرخ جـــان بيير  ــل ل اإلغـــريـــقـــي” 
فرنان- “األبجديات الثالث: اللغة 
كالريس  للباحثة  والرمز”  والعدد 
كما  الــعــالــم  “نــهــايــة  هيرنشميت- 
إيمانويل  االجتماع  لعالم  نعرفه” 
مدخل  الفن:  “قصة  فالرشتاين- 
إلرنست  الفن”  لتاريخ  استثنائي 
بيكاسو:  “أينشتاين  غومبرتش- 
الــذي  والــجــمــال  ــزمــان  وال المكان 
ــفـــوضـــى” آلرثـــــر مــيــلــر-  يــنــشــر الـ
“محتوى الشكل الخطاب السردي 
والــتــمــثــيــل الــتــاريــخــي” لــهــايــدن 
وتنظيم  الكتابة  “منطق  وايـــت- 
“تاريخ  غــودي-  لجاك  المجتمع” 
اجتماعي لوسائط التواصل” 
ُبْرك-  بريغز وبيتر  آلسا 
“الــــبــــاب: مــقــاربــة 
إثــنــولــوجــيــة” 
لباسكال 

ديــبــي- “الــالأمــكــنــة، مــدخــل إلــى 
المفرطة”  الحداثة  أنثروبولوجيا 
لمارك أوجيه- “عالمنا االفتراضي: 
ــواقــع”  ــال مـــا هـــو؟ ومـــا عــالقــتــه ب
التفكير  يجب  “هــل  ليفي،  لبيير 
أخرى”  بطريقة  العالم  تاريخ  في 
يجب  “هــل  غراتالو-  لكريستيان 
حــقــا تــقــطــيــع الـــتـــاريـــخ شــرائــح” 
األلــوان”  “قصة  لوغوف-  لجاك 
“قصة  بروزاتين-  لماْنليو 
الـــخـــطـــوط” لــمــاْنــلــيــو 
بــــــــروزاتــــــــيــــــــن- 
“ســوســيــولــوجــيــا 
االتــــــــــــــصــــــــــــــال 
والـــــــمـــــــيـــــــديـــــــا” 
إلريـــــــك مـــيـــغـــري- 
“الـــمـــســـتـــقـــبـــل مــقــدمــة 
غيدلي-  م.  لجينيفر  وجــيــزة” 
لرونالد  وجــيــزة”  مقدمة  “الــحــب 

ــا  ــيـ ــوجـ ــولـ ــروبـ ــثـ “أنـ ســــــــوزا-  دي 
التواصل، من النظرية إلى ميدان 
“الكينونة  البحث” إليف وينكين- 
والـــشـــاشـــة. كــيــف يــغــَيــر الــرقــمــي 
“الهندي  فيال-  لستيفان  اإلدراك” 
الــمــوَلــع بــالــِحــجــاج—كــتــابــات عن 
وهويتها”  وثقافتها  الهند  تاريخ 
ــْن- “ســوســيــولــوجــيــا  ــيــا ســ آلمــارت
ــات كــالســيــكــيــة”  ــاربـ ــقـ الـــديـــن I-مـ
وجــان  ليجيه  هيرفيو  لــدانــيــال 
الدين بول ويالم- سوسيولوجيا 

إلروان  مــنــشــقــة”  II-مــــقــــاربــــات 
تحليل  ــوِوي-  ُل ومايكل  ديانتايل 
الـــِخـــطـــاب: الــنــظــريــة والــمــنــهــج 
لماريان يورغنسن ولويز فيليبس 
–الـــتـــاريـــخ عــنــد نــهــايــة الــتــاريــخ 
العالمي ومقاالت أخرى” لرناجيت 
ُغها، “الفكُر في الصين اليوم” آلن 

شنغ.
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عــــن مـــؤســـســـة “أروقـــــــــة لـــلـــدراســـات 
صدر  القاهرة،  في  والنشر”  والترجمة 
ــل... فــي األدب  ــظـ كــتــاب “الــمــعــنــى والـ
والفنون والمعرف” للكاتب جمال حيدر، 
جــاءت  مــحــاور،  أربــعــة  الكتاب  تضمن 
ــيــة: “نــصــوص،  ــتــال ــعــنــاويــن ال تــحــت ال
ــتـــوزع  ومــعــرفــة، وقــــــراءة، ورؤيـــة”وتـ
في  المحاور  تلك  تحت  الكتاب  مــواد 
بداللة  وقـــراءة  األبــعــاد  متعددة  رحلة 
ــتــــوازيــــة مــــرات  ــرة، ومــ ــ مــتــقــاطــعــة مــ
أخرى، لمالمسة حواف المعنى بغرض 

ــــى ظــلــهــا، حــيــث يختبئ  إل الـــوصـــول 
جوهر المعنى الحقيقي.

ويــضــيــف الــكــاتــب فــي مــقــدمــة كتابه: 
مواد هذا الكتاب يمكن اعتبارها سجالً 
ألحداث ثقافية شهدتها عدد من مدن 
باعتبارها  وعواصم خالل مسار زمني 
الثقافة،  أحـــوال  فــي  متميزة  فــواصــل 
نشر أغلبها في الصحافة العربية ضمن 
من  انــتــقــاؤهــا  وتــم  الثقافية،  ملفاتها 
أرشيف كبير، جمعته خالل مسار مهني 

من مغامرة الكتابة.

المعنى والظل.. في األدب والفنون

صــــدر عـــن مـــركـــز دراســـــــات الـــوحـــدة 
ــات ســيــرة لم  ــ ــري ــعــربــيــة كــتــاب “ذكــ ال
زريــق  قسطنطين  لــلــدكــتــور  تــكــتــمــل” 

وتحرير هشام نشابة.
الذكريات  كتب قسطنطين زريق هذه 
فــي األيــــام األخـــيـــرة مــن حــيــاتــه ولــم 
تمهله األيام ليتّمها كما كان ينوي لذلك 
طفولته  أيــام  على  ذكرياته  اقتصرت 
أشـــار، عن  كما  يحدثنا،  ولــم  وشــبــابــه، 

تبلورت عندما  وآرائــه، وكيف  مواقفه 
نضجت وعالجت القضايا الكبرى لألمة 
من  نضاله  يحدثنا عن  لم  كما  العربية 
أجل تنشئة جيل عربي ملتزم، وتربية 
عربية رصينة، وواعية وفاضلة ولعّله 
كـــان، لــو قـــّدر لــه إنــجــاز مــذكــراتــه، قد 
بمعالجة  الفلسطينية  القضية  خــّص 
ــنـــوات مـــن الــمــتــابــعــة  ــيــة بــعــد سـ مــتــأّن

اليومية لهذه القضية.

ــدر لـــلـــروائـــي والــــقــــاص مــحــمــد  ــ صـ
الجديد  الــقــصــصــي  الــكــتــاب  هـــالل، 
“أفـــراح مــا بعد مــوتــي وتــعــد العمل 
اتــحــاد  الــســابــع لمحمد هـــالل عــضــو 
جائزة  على  والحاصل  مصر،  كتاب 
مصر  فــي  لــلــروايــة  محفوظ  نجيب 
والعالم العربي عن المجلس األعلى 
للثقافة عام 1996 عن رواية “أرض 

المراغة”.

“أفراح  تعد  كتابه:  ويقول هالل عن 
ما بعد موتي” تكثيًفا لحالة وجدانية 
وواقعية  المشارب. صوفية  متنوعة 
ورمزية وفلسفية في قالب قصصي 
وأسلوب سردي أراه خاًصا بي. وإذا 
أردنا مثااًل لذلك ففي قصة “أفراح ما 
ما  “أبشع  البطل:  يقول   “ موتي  بعد 
في الموت أن تكون أشياؤك الخاصة 

جًدا مستباحة لمن يعثر عليها”.

قدم الناقد المصري الدكتور صالح فضل 
للصداقة  ريميني  منتدى  في  محاضرة 
ثقافة  حــول  إيطاليا  فــي  الشعوب  بين 
الوجه والكلمة في الثقافة العربية، وقال 
فضل، إن الثقافة العربية ربما ال تحتفي 
الذي  التشكيلي  بالمعنى  الصورة  بثقافة 
إلى  الصورة  لكنها حولت  الغرب،  يعرفه 

مشهد لغوي.
مالمح  عن  كاشف  الوجه  فضل  واعتبر 

الــشــخــصــيــة وهــــو مــظــهــر مـــن مــظــاهــر 
العربي  الــتــراث  أن  إلــى  مشيًرا  الهوية، 
حافل بالعديد من اإلشــارات التي تؤكد 

التقاء الوجه بالكلمة.
وفي الندوة عدد فضل عشرات النماذج 
الشعرية التي تظهر الوجه كمعادل لمعنى 
الكشف ولفت إلى أن العالم العربي اعتبر 
القرن  عشرينيات  فــي  ــوجــه”  ال “كــشــف 

الماضي مدخال الكتشاف التحديث.

ذكريات سيرة لم تكتمل

أفراح ما بعد موتي

ثقافة الوجه

على مدى أكثر من نصف قرن، وتحديدًا 
 ،2005 عام  حتى   1957 من  الفترة  في 
جمع تامر فايز حوارات نجيب محفوظ 
الــمــتــنــاثــرة فـــي الــصــحــف والــمــجــالت 
األدبية، وسعى من خاللها لكشف جانب 
لم  اإلبداعية  محفوظ  مسيرة  في  مهم 
الــخــاص بوعيه  ــقــاده، وهــو  ن إلــيــه  يشر 
فايز  ركـــز  لــذلــك  سبيله  وفـــي  ــنــقــدي،  ال
لسان  التي جــاءت على  الــشــذرات  على 
مــحــفــوظ بــوصــفــه ســــاردًا نــاقــدًا لــذاتــه، 

ومنّظرًا ومؤرخًا لألدب.
محفوظ  “نجيب  كتابه  فايز  تامر  قّسم 
في  لحواراته  تأويلية  مقاربة  نــاقــدًا... 
الــمــجــالت األدبــيــة” الــصــادر حــديــثــًا عن 
قسمين،  إلـــى  الــمــصــريــة  الــكــتــاب  هيئة 
تكونت  ــتــي  ال لــدراســتــه  ــرده  ــ أفـ األول 
عن  فضالً  وخاتمة،  فصول  خمسة  مــن 
الــمــؤلــف اثنتين  ثــالثــة مــقــدمــات كــتــب 
للدكتور  األخــيــرة  كانت  حين  في  منها، 
ــحــجــاجــي، أمــا  أحــمــد شــمــس الـــديـــن ال

التي  الــحــوارات  فتضمن  الثاني  القسم 
المجالت  من  عــدد  في  فايز  عليها  عثر 
المتخصصة، وكان عددها تسعًا  األدبية 
وعشرين حوارًا، أوردها كاملة مشفوعة 
بتواريخ نشرها والمطبوعة التي ظهرت 

والكّتاب  النقاد  أسماء  عن  فضالً  فيها، 
ــذيــن قــامــوا بــإجــرائــهــا، ومــنــهــم غالي  ال
برادة  ومحمد  شوشة،  وفــاروق  شكري، 
ومحمد صدقي، وعبد الرحمن أبو عوف، 

ومصطفى عبد الغني، وسلوى النعيمي.

ــة ــ ــي ــ ــداع ــ ــرة اإلب ــيـ ــسـ ــمـ ــي الـ ــ ــم فـ ــهـ ــب مـ ــ ــان ــ ج

كتاب يوثق حوارات نجيب محفوظ

ــادي الــصــقــور الـــســـعـــودي عن  ــ أعـــلـــن نـ
مــوعــدي إقــامــة مــهــرجــان الــمــلــك عبد 
ــعـــرض الــصــقــور  ــلــصــقــور، ومـ الــعــزيــز ل
نسختيهما  فـــي  الـــســـعـــودي  والــصــيــد 
الثانية، جاء ذلك خالل اللقاء السنوي 
الــنــادي  نظمه  الـــذي  للصقارين  األول 
بــالــريــاض وأوضـــح نـــادي الــصــقــور بأن 
مــعــرض الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي 

خالل  الــريــاض  بمدينة  سيقام  الثاني 
أكتوبر  مــن شهر   15  -  11 مــن  الــفــتــرة 
عبد  الملك  مهرجان  يقام  فيما  المقبل، 
العزيز للصقور خالل الفترة من 1 - 16 
المهرجان  بأرض  وذلك   2019 ديسمبر 

في ملهم.
وأشار المركز اإلعالمي بالنادي إلى أنه 
المعرض  أكثر عن  تفاصيل  نشر  سيتم 

والمهرجان خالل الفترة المقبلة.
السعودي حقق  الصقور  نادي  أن  يذكر 
نجاحًا كبيرًا في تنظيم معرض الصقور 
العزيز  عبد  الملك  ومهرجان  والصيد 
جذبت  حيث  الــمــاضــي  الــعــام  للصقور 
المهتمين  مــن  كبير  عـــدد  الفعاليتين 
ودول  المملكة  فــي  والصيد  بالصقور 
الخليج والمشاركين من دول مختلفة.

ــة والخليـــج ــي المملكـ ــد فـ ــور والصيـ ــن بالصقـ للمهتميـ

معرض “الصقور” السعودي في أكتوبر

إذا أردت أن تصمد للحياة 
فال تأخذها على أنها 

مأساة.
توفيق الحكيم
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“دار القرار” يلزم “إنوفست” بدفع 5.6 مليون دينار لـ “إبدار”

ألزم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي )دار القرار( شــركة 
إنوفست تأدية 5.655 مليون دينار لمصرف إبدار.

وبحســب خطاب وجهته شــركة إنوفست 
لبورصــة البحريــن فــإن المبلــغ عبــاره عــن 
أحــد  ضمــن  للمصــرف  يعــود  اســتثمار 
التعاقــدات االســتثمارية التــي تمــت بيــن 

الطرفين في العام 2007.
لديــه  احتكــم  الــذي  القــرار  دار  وحكــم 
الطرفيــن وأصــدر حكمــه يــوم الخميــس 
الماضــي، ببطــان كافــة التعاقــدات بيــن 
مصرف إبدار وشركة إنوفست باالستثمار 
المذكور مع إلزام إنوفســت بأن تؤدي إلى 

المصرف مبلغ 5.655 مليون دينار.
كمــا ألــزم إنوفســت تأديــة مبلــغ 150 ألف 
بقيــة  رفضــت  أنهــا  إال  كتعويــض.  دينــار 

الطلبات.
وحمل المركز إنوفست مبلغ 159.37 ألف 
دينار كأتعاب محاماة ومصاريف ونفقات 

الدعوى التحكيمية ورسوم تسجيلها.
وأكــدت إنوفســت فــي إفصاحهــا إلــى أن 
الحكــم لن يتــم تنفيذه فورا على الشــركة 

إال بعــد البــت فــي اإلجــراءات القانونيــة 
التي تقدمت بها وهي:

يتعلــق  فيمــا  الشــكل:  حيــث  مــن 
باالختصاص فقد تقدمت إنوفست بطعن 
ضد مصرف إبدار متعلق بعدم اختصاص 
هيئــة التحكيــم بمركــز التحكيــم التجاري 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بنظــر 
واختصــاص محاكــم  التحكيمــي،  النــزاع 
جــزر الكايمــن بنظره، حيث تحدد جلســة 
يــوم 16 ســبتمبر 2019 لنظــر الطعــن أمام 
الدعوى المدنية والتجارية في البحرين.

مــن حيــث الموضــوع: فيما يتعلــق بحكم 
بعــد  للطعــن  إضافــة  التحكيــم،  هيئــة 
بالتقــدم  االختصــاص، ســتقوم إنوفســت 
إبطــال  بطلــب   - للقانــون  ووفقــا   - فــورا 
للحكــم أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة 
والتــي ســتقوم بدورهــا وفقــا للمــادة 36 
من الئحة إجــراءات التحكيم وتعدياتها 
بالتحقق من صحة طلب اإلبطال والحكم 

بعدم تنفيذ حكم هيئة التحكيم. مع العلم 
أنــه ال يوجــد أي أثــر مالــي حالــي متوقــع 
علــى الشــركة نتيجة هذا الحكــم وفقا لما 
تقدم. وإبدار، مصرف إســامي، مقره في 
البحريــن، تأســس فــي عــام 2013 نتيجــة 
لدمــج ثاثــة مصــارف هــي: بنــك إيــاف، 
وكابيفســت، وبيــت إدارة المــال، ليصبــح 
المصــرف بعــد عمليــة الدمــج واحــدًا مــن 
اإلســامية  االســتثمارية  المصــارف  أكبــر 
في المملكــة. وتتكون قاعدة المســاهمين 
إبــدار مــن كبــار مســتثمري  فــي مصــرف 

الكويتــي،  التمويــل  بيــت  منهــا  المنطقــة 
وبيت االســتثمار الكويتي، وبنك البحرين 
اإلســامي، والمؤسسة اإلســامية لتنمية 

القطاع الخاص وغيرها.
وحّققــت مجموعة إنوفســت، صافي ربح 
بقيمــة 4.29 مليــون دوالر بربحيــة 1.52 
مــن  األول  النصــف  خــال  للســهم  ســنت 
العــام الحالــي، مقارنــة بصافــي ربح قدره 
10.16 مليــون دوالر بربحيــة 3.4 ســنت 
خــال النصــف األول مــن عــام 2018، مــا 

يمثل انخفاضًا بواقع 58%.

إيلون ماسك: 
الذكاء االصطناعي 

سيلغي الوظائف

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة “تســا” 
الــذكاء  تقنيــات  إن  ماســك،  إيلــون 
االصطناعــي ســتضع حــدا للعديــد مــن 

الوظائف بل ستجعلها با جدوى.
وجــاء ذلــك مــن خــال مؤتمــر للــذكاء 
يــوم  شــنغهاي  فــي  عقــد  االصطناعــي 
الخميس تحدث فيه ماســك إلى جانب 

مؤسس “علي بابا” جاك ما.
وبدا ماســك متشــائما، علــى عكس جاك 

ما الذي يرى أنه سيجعل الدوام أيسر.
االقتصــادي  للمنتــدى  دراســة  وتقــف 
العالمــي فــي صف ماســك، حيث تتوقع 
أن تؤثــر التكنولوجيــا علــى 75 مليــون 

وظيفة للبشر بحلول العام 2022.

دبي - أرقام

طوكيو - رويترز

أظهرت بيانات حكومية أمس انخفاض 
 2.2 إلــى  اليابــان  فــي  البطالــة  معــدل 
% فــي يوليــو فــي حيــن تراجــع توافــر 
الوظائــف. وتفيــد األرقــام الصــادرة عــن 
وزارة الشــؤون الداخليــة بتراجــع نســبة 
العوامــل  ضــوء  فــي  المعدلــة  البطالــة 
الموســمية مــن 2.3 % في يونيــو، بينما 
كان متوســط توقعات االقتصاديين في 

استطاع أجرته رويترز 2.4 %.
وبلغــت نســبة الوظائــف إلــى المتقدمين 
لشــغلها 1.59 فــي يوليــو، انخفاضــا مــن 

1.61 في يونيو.
حكوميــة  بيانــات  أظهــرت  ذلــك،  إلــى 
أيضــا، ارتفــاع إنتــاج قطــاع الصناعــات 
التحويليــة باليابــان 1.3 % فــي يوليــو، 
متجاوزا متوســط توقعات السوق الذي 

كان لزيادة 0.3 %.
اســتطلعت  الذيــن  المصنعــون  وتوقــع 
والصناعــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة 
فــي   %  1.3 اإلنتــاج  زيــادة  آراءهــم 
أغســطس وتراجعه 1.6 % في سبتمبر، 
بحســب األرقــام الصــادرة. كمــا أظهــرت 
التجزئــة  مبيعــات  تراجــع  البيانــات 
اليابانيــة 2 % فــي يوليو عنها قبل عام، 
متجاوزة متوسط توقعات السوق الذي 

كان النخفاض بنسبة 0.8 %.
علــى  اقتصادهــا  فــي  اليابــان  وتعتمــد 
حيــث  عــام،  بشــكل  الصناعــي  القطــاع 
تنتشــر المصانع في جميــع أنحاء الباد، 
يأتــي فــي مقدمتهــا قطاعات الســيارات 
الطبيــة  والمعــدات  والتكنولوجيــا 

واإللكترونيات.

اليابان: تراجع البطالة 2.2 %

لندن - وكاالت طوكيو - رويترز

المبكــرة  المعامــات  خســائر  الذهــب  محــا 
ليسجل ارتفاعا طفيفا أمس الجمعة ويتجه 
صــوب أكبــر مكاســبه الشــهرية فــي أكثر من 
3 ســنوات مــع تعــزز الرهــان علــى المــاذات 
اآلمنــة فــي ظــل بواعــث القلــق مــن تباطــؤ 
النمــو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية 

في أنحاء العالم أسعار الفائدة.
وكان الســعر الفــوري للذهــب مرتفعا 0.2 % 
)األونصــة(،  لألوقيــة  دوالر   1530.60 إلــى 
تتجــاوز  مكاســب  تحقيــق  صــوب  متجهــا 
الثمانيــة بالمئــة للشــهر، ســتكون األكبــر منذ 

يونيو 2016.
وصعــدت عقــود الذهــب األميركيــة اآلجلــة 

0.3 % إلى 1540.80 دوالر.
الرئيــس  نائــب  بهارتــي،  فاندانــا  وقالــت 
المســاعد ألبحــاث ســوق الســلع األوليــة في 
اس.ام.ســي كومتريــد، ”هذا مجــرد انتعاش 
فنــي. الناس تنظر للذهــب كماذ آمن حقا... 

ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء“.

المعامــات  فــي   %  0.8 الفضــة  وزادت 
الفوريــة إلــى 18.39 دوالر لألوقيــة، بعــد أن 
ضاهت يوم الخميس ذروة لم تســجلها منذ 
أبريــل 2017. والمعــدن بصــدد أكبر مكســب 

شهري له منذ يونيو 2016.
دوالرا   925 إلــى   %  1 الباتيــن  وصعــد 
لألوقية، بعد مامســة أعلى مســتوياته منذ 

أبريل 2018 في الجلســة الســابقة. والمعدن 
الشــهر  بدايــة  منــذ   %  7 مــن  أكثــر  مرتفــع 
الحالــي، ويتجــه ألكبــر مكســب شــهري منــذ 

يناير 2018.
 1487.15 إلــى   %  0.9 الباديــوم  وتقــدم 
دوالر لألوقيــة، لكنــه بصــدد التراجــع للشــهر 

الثاني على التوالي.

تخلــى النفــط عن جانــب من مكاســبه األخيرة 
أكبــر  صــوب  متجهــا  ظــل  لكنــه  أمــس،  يــوم 
زيــادة أســبوعية لــه منذ أوائل يوليــو، مدعوما 
بانخفــاض في المخزونــات األمريكية وإعصار 
حــرب  فــي  وانحســار  فلوريــدا  فــي  وشــيك 
والواليــات  الصيــن  بيــن  التجــارة  تصريحــات 

المتحدة.
وكان خــام برنــت منخفضا 23 ســنتا بما يعادل 
0.4 % إلــى 60.85 دوالر للبرميــل، لكنه بصدد 

االرتفاع أكثر من 2 % لألسبوع.
ونزلــت العقــود اآلجلــة للخــام األمريكــي غرب 
تكســاس الوســيط 40 ســنتا أو 0.7 % لتسجل 
بصــدد  العقــد  ويظــل  للبرميــل.  دوالر   56.31

الصعود حوالي 4 % هذا األسبوع.
وقــال مايــكل مكارثــي، كبيــر محللــي الســوق 
لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، ”أسعار 
النفط ما زالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف 
نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس“.

وأبقــت المخــاوف من تباطــؤ النمو االقتصادي 

مســتهلكين  أكبــر  بيــن  التجــارة  حــرب  وأثــر 
للخــام فــي العالــم على الطلب مكاســب أســعار 
النفط محدودة هذا األســبوع، حتى مع تراجع 

المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.
المتحــدة  الواليــات  أعطــت  الخميــس،  ويــوم 
ستســتأنفان  أنهمــا  علــى  مؤشــرات  والصيــن 
محادثات التجارة، حيث بحثتا الجولة التالية 

مــن المفاوضــات المباشــرة فــي ســبتمبر قبيــل 
الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية 

أمريكية إضافية.
وقــال ســامويل ســيو، محلــل االســتثمار لــدى 
فيليب فيوتشــرز في ســنغافورة، ”من الصعب 
للغايــة التكهن بالتحوالت المفاجئة في مشــهد 

التجارة الصيني األميركي“.

ــاذات اآلمـــنـــة ــ ــمـ ــ ــزز الــــرهــــان عـــلـــى الـ ــعـ ــع تـ ــ م األســـبـــوع خـــــال   %  2 ــوده  ــعـ ــصـ بـ ــات  ــعـ ــوقـ تـ

الذهب يرتفع مستهدفا أفضل أسعار بـ 3 سنواتالنفط يتراجع إلى 60.8 دوالر للبرميل

31 أغسطس 2019 السبت
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المبلغ يعود ألحد التعاقدات االستثمارية 
في العام 2007

تقــف دراجــة )انيرجــكا- ايغو( في ركن الدراجات اآللية في أحد المعارض بمنطقة 
الشويخ ورغم تشابهها الكبير في الشكل والتصميم مع باقي الدراجات الرياضية 
إال أنها تعتبر باكورة اآلليات الكهربائية )ذات االنبعاث المعدوم( التي يتم عرضها 

بشكل تجاري على المستهلكين في الكويت. 

ورغــم تعــدد موديــات وأنــواع اآلليــات 
المعروضة في هذا المعرض من سيارات 
دفــع رباعــي أو )ســيدان( و)بيــك.اب( إال 
أن دراجــة )انيرجكا - ايغو( الوحيدة في 
هــذا المعــرض وفــي الكويت التــي تعمل 

بشكل كامل على الطاقة الكهربائية إذ ال 
يدخل البنزين أو أي نوع آخر من الوقود 
ليكــون  تشــغيلها  آليــة  فــي  األحفــوري 
الكهربائيــة  لآلليــات  التجــاري  الدخــول 
الكويــت  إلــى  المعــدوم  االنبعــاث  ذات 

بعجلتين بدال من أربع. 
الســيارات  لدخــول  الكويــت  وتحضــر 
إلــى الســوق المحلــي مطلــع  الكهربائيــة 
الخــاص  القطــاع  أن  إال  المقبــل  العــام 
المحلــي اســتبق هــذا التوجــه الحكومي 
وبــدأ فعليــا بالتأقلــم مع التوجــه العالمي 
فعليــا  والبــدء  الســيارات  صناعــة  فــي 

بعــرض منتجــات من هــذا النــوع تجاريا 
علــى جميــع المســتهلكين لتتحــول هــذه 
الســيارات إلى واقع ملموس في شوارع 

الكويت وطرقها. 
أمــام  المنتــج  هــذا  طــرح  ويمثــل 
المعــارض  فــي  المحلييــن  المســتهلكين 
مؤشــرا لتدشــين الكويــت رســميا حقبــة 
)ذات  الكهربائيــة  والســيارات  اآلليــات 
االنبعــاث المعدوم( التــي وعدت الجهات 
المختصــة بأن يكــون العام المقبل موعد 
انطاقهــا الرســمي بعد تحضيــر وتجهيز 
األطــر القانونية والبنية التحتية الازمة 

لها. 

توجه عالمي 

وقال المتحدث باسم شركة تشارجد، 
المــوزع والوكيــل لهــذه الدراجــة في 
الكويــت، محمــد النيبــاري، إن فكــرة 

تأســيس هذه الشــركة جــاءت عندما 
رغبــت بشــراء ســيارة كهربائيــة فــي 
الكويــت، ولألســف لــم تنجــح الفكرة 
مــن  النــوع  هــذا  توافــر  لصعوبــة 
الســيارات في السوق المحلية، وهذا 
فــي دول  البحــث  إلــى  األمــر دفعنــا 

أخرى واستيرادها من الخارج. 

وأوضح أن نشــاط شركته لم يقتصر 
فقط على بيــع الدراجات الكهربائية، 
شــواحن  بتوفيــر  معنيــة  هــي  بــل 
الســيارات الكهربائية لألماكن العامة 
والخاصــة، موضحــا أن هنــاك ثاثــة 
أنواع لهذه الســيارات، هي السيارات 
والســيارات  الهجينــة،  الكهربائيــة 

القابــس،  ذات  الهجينــة  الكهربائيــة 
وسيارات كهربائية بالكامل. 

وأضاف أن عصر السيارات الكهربائية 
هــو لغــة العصــر وهو المســتقبل، وان 
واســتيراد  بطلــب  ســتقوم  الشــركة 
السيارات الكهربائية للراغبين، فضا 
عــن تأميــن لوازمهــا، مشــيرا إلــى انه 
بحســب اســتبيان أعدته شــركته في 
نهايــة 2018 أكد نحو 60 % رغبتهم 
فــي شــراء ســيارة كهربائيــة، ونســبة 
90 % منهــم يتمنــون الحصــول على 
الحكومــة  مــن  تشــجيعية  حوافــز 
لدعم السيارات الكهربائية على غرار 

الدول المتطورة األخرى. 
ويشــّكل انخفاض أســعار الوقود في 
الكويــت والخليــج تحديا للســيارات 

الكهربائية.

الكويت - كونا

السيارات الكهربائية تجوب شوارع الكويت مطلع 2020

المحرر االقتصادي

انخفاض أسعار 
البنزين يؤخر 

دخولها األسواق 
الخليجية

قرر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين شطب مجموعة صناديق استثمارية تتبع لشركة بيت 
االستثمار العالمي )غلوبل( من لوائح البورصة، وذلك بناء على طلب مقدم من الشركة.

موقعهــا  علــى  بيــان  فــي  البورصــة  وقالــت 
وقواعــد  لوائــح  علــى  بنــاء  أنــه  اإللكترونــي 
وإجــراءات التــداول المعمــول بهــا فــي الســوق، 
وقانــون مصــرف البحرين المركزي والمؤسســات 
المالية لسنة 2006 وتعدياته، واستنادا إلى قرار 
اللجنــة التنفيذيــة، مجلــس إدارة البورصــة وبناء 
علــى خطــاب إدارة مراقبــة األســواق الماليــة في 
مصرف البحرين المركزي تم شطب مجموعة من 
صناديق اســتثمار شــركة بيت االســتثمار العالمي 

)غلوبل( من لوائح البورصة اعتبارا من 1 سبتمبر 
2019. والصناديق التي ستشطب هي:

 GCC Real Estate Fund، Global GCC ،
Large Cap Fund، Global Opportu-

 nistic Fund، The Zenith Fund، Global
 Distressed Fund، Global Islamic Fund
 Of Funds، Global GCC Islamic Fund،
 Global Energy Petrochemical and

.Downstream Industries

بـــــــــــنـــــــــــاء عـــــــــلـــــــــى طـــــــــلـــــــــب الــــــــشــــــــركــــــــة

“البورصة”: شطب صناديق استثمار لـ“غلوبل”

المحرر االقتصادي
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بلــغ التبــادل التجاري بين البحرين والســعودية )الســلع غيــر النفطية( خالل النصف 
األول مــن العــام الجــاري 6.63 مليــار ريــال )1.768 مليــار دوالر(، قياســا بنحــو 5.92 
مليار ريال )1.578 مليار دوالر( للفترة ذاتها من العام، 2018، مرتفعة بنسبة 11.99 

.%

ومــال الميــزان التجاري لصالــح البحرين 
الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
بواقع 379.5 مليون ريال )101.2 مليون 
لنفــس  بالنســبة  األمــر  وكذلــك  دوالر(، 
الفتــرة مــن العــام الماضــي بنحــو 257.7 

مليون ريال.
وبلغــت صادرات الســعودية للبحرين في 
النصــف األول مــن 2019 حوالــي 3.127 
مليــار ريــال، مقارنة مــع 2.831 مليار في 
نفــس الفتــرة مــن 2018، )مرتفعة 10.47 
النصــف  فــي  الــواردات  كانــت  %( فيمــا 
مليــار   3.507 الجــاري  العــام  مــن  األول 
ريــال، قياســا بحوالــي 3.088 مليــار فــي 
الشــهور الســتة األولى من العــام الماضي 

)مرتفعة 13.54 %(.
تســجيل  ل”مباشــر”  إحصائيــة  أظهــرت 
فائضــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
العربيــة  الــدول  مــع  التجــاري  بالتبــادل 
خــال النصف األول مــن عام 2019 على 
أســاس ســنوي، على الرغم مــن انخفاض 

حجم الصادرات.
مــع  الســعودية فائضــا تجاريــا  وحققــت 
الــدول العربيــة بقيمــة 508 مايين ريال 
)135.47 مليون دوالر( خال ال 6 أشــهر 
فائضــا  مقابــل   ،2019 عــام  مــن  األولــى 
تجــاري بقيمــة 1.36 مليار ريال )362.53 
مليــون دوالر( فــي الفتــرة المماثلــة مــن 

العام الماضي، بتراجع نسبته 62.6 %.
انخفــاض  “مباشــر”،  حســابات  وأظهــرت 
حجم التبادل بين المملكة والدول العربية 
بنحو 4.7 % خال النصف األول من العام 
الجاري على أساس سنوي، بما يعادل 3.5 

مليار ريال )933 مليون دوالر(.

العربيــة  المملكــة  تجــارة  قيمــة  وبلغــت 
الــدول العربيــة  الســعودية الســلعية مــع 
71.67 مليــار ريــال )19.11 مليــار دوالر( 
مقابــل   ،2019 مــن  األول  النصــف  فــي 
فــي  دوالر(  )مليــار  ريــال  مليــار   75.17

الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكان لــدول اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
التجــاري  التبــادل  مــن  األســد  نصيــب 
للســعودية عربيــا فــي النصــف األول مــن 
العــام الجــاري، باســتحواذها على 45.74 
الخارجيــة  التجــارة  إجمالــي  مــن   %
للمملكــة علــى المســتوى العربــي، وذلــك 
 8.74( ريــال  مليــار   32.78 تبلــغ  بقيمــة 

مليار دوالر(.

9.6 مليار دوالر صادرات للدول 
العربية

ووصلــت قيمة صــادرات الســعودية غير 
النصــف  فــي  العربيــة  للــدول  البتروليــة 
األول مــن العام الجاري إلى 36.09 مليار 
ريــال )9.62 مليار دوالر(، مقارنة بقيمتها 
البالغــة 38.27 مليــار ريــال )10.2 مليــار 
العــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة  فــي  دوالر( 

.2018
وتراجعــت قيمة صادرات المملكة للدول 
العربيــة بنحــو 5.7 % خــال تلــك الفترة 
 2.18 يعــادل  بمــا  ســنوي،  أســاس  علــى 

مليار ريال )580.1 مليون دوالر(.
وكان أغلب صادرات الســعودية بالنصف 
األول مــن العــام الجــاري للــدول العربيــة 
مليــار   13.91 بقيمــة  لإلمــارات  موجهــة 
ريــال )3.71 مليــار دوالر(، يليهــا مصــر ب 
3.68 مليــار ريال )980.96 مليون دوالر(، 

والكويت حلت ثالثة ب 3.49 مليار ريال 
)931.95 مليون دوالر(.

انخفاض الواردات 3.6 %

الســعودية  العربيــة  المملكــة  وقلصــت 
فاتــورة وارداتها من الدول العربية بنحو 
3.6 % أو مــا يعــادل 1.32 مليــار ريــال 
األول  النصــف  فــي  مليــون دوالر(   353(
من عام 2019 على أســاس ســنوي، وفقا 

لحسابات “معلومات مباشر”.
وانخفضــت واردات المملكــة مــن الــدول 
 9.49( ريــال  مليــار   35.58 إلــى  العربيــة 
العــام  مــن  األول  بالنصــف  دوالر(  مليــار 
قيمتهــا  بلغــت  واردات  مقابــل  الحالــي، 
36.91 مليار ريال )9.84 مليار دوالر( في 

الفترة المماثلة من العام 2018.
وكانت اإلمارات المورد األول للســعودية 
عربيــا بالســلع خــال النصــف األول مــن 
العــام 2019، بواقــع 18.87 مليــار ريــال 
)5.03 مليار دوالر(، وإن شهدت انخفاضا 
بنســبة 18.9 % مقارنــة بالنصــف األول 

من العام الماضي.

بيانات الربع الثاني

وأظهرت حسابات “مباشر”، تراجع حجم 
التجــارة بين الســعودية والــدول العربية 
في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 10 

% على أساس سنوي.
وبلغــت قيمة تجارة المملكة عربيا بالربع 
الثاني من العام الجاري 34.6 مليار ريال 
 38.56 ب  مقارنــة  دوالر(،  مليــار   9.25(
مليار ريال )10.28 مليار دوالر( في الربع 

المماثل من العام الماضي.
وصــدرت الســعودية ســلعا غيــر بتروليــة 
للــدول العربيــة بقيمــة 17.25 مليار ريال 

)4.6 مليــار دوالر( فــي الربــع الثانــي مــن 
2019، مقابــل 20.32 مليــار ريــال )5.42 
مليــار دوالر( فــي الربع المماثــل من العام 

الماضي، بانخفاض نسبته 15.2 %.
فيما، تراجعت الواردات 4.5 بالمائة، إلى 
17.43 مليــار ريــال )4.65 مليــار دوالر(، 
مقارنة ب 18.24 مليار ريال )4.86 مليار 

دوالر( في الربع الثاني من 2018.
عجــزا   2019 مــن  الثانــي  الربــع  وشــهد 
العربيــة  الــدول  مــع  الســعودية  بتجــارة 
بقيمــة 173 مليــون ريــال )46.13 مليــون 
دوالر(، مقابــل فائــض قيمتــه 2.08 مليار 
ريــال )555 مليــون دوالر( بالربــع الثانــي 

من عام 2018.
ســجل   ،2019 مــن  األول  الربــع  وخــال 
المملكــة  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم 
العربيــة  والــدول  الســعودية  العربيــة 
ارتفاعــًا بنســبة بلغــت 1.05 بالمائــة علــى 

أساس سنوي.
ووفقًا لمســح ل”معلومات مباشر”، وصل 
بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  إجمالــي 
 36.997 إلــى  العربيــة  والــدول  المملكــة 
مليــار ريــال )9.866 مليــار دوالر(، مقارنة 
ريــال  مليــار   36.614 البالغــة  بقيمتــه 
)9.764 مليــار دوالر( بنهايــة الربــع األول 

من عام 2018.

الرياض - مباشر

التبادل التجاري البحريني السعودي النصفي
دوالر مـــلـــيـــون   101.2 ــع  ــ ــواق ــ ب الـــمـــنـــامـــة  لـــصـــالـــح  ــل  ــي ــم ي الـــمـــيـــزان 

لمنــح  تخطــط  إنهــا  ســنغافورة  قالــت 
تراخيــص لمبادرتهــا المصرفيــة الرقميــة 

الجديدة بحلول منتصف عام 2020.
ويجب تقديم الطلبات بحلول نهاية هذا 
العــام ، وســوف تقــوم ســلطة النقــد فــي 
ســنغافورة بتقييمهــا بنــاًء علــى معاييــر 
مختلفــة بمــا فــي ذلك آفــاق النمــو، وفًقا 

للجهة المنظمة. 
إنــه  يونيــو  فــي  المركــزي  البنــك  وقــال 
يعتــزم إصــدار مــا يصل إلــى 5 تراخيص 

البنــوك  لغيــر  الرقميــة  للبنــوك  جديــدة 
لتعزيز المنافسة في الخدمات المالية.

كونــغ  وهونــغ  المتحــدة  المملكــة  وتعــد 
التــي  الكبــرى  االقتصاديــات  بيــن  مــن 
ســمحت للبنــوك االفتراضيــة، ممــا خلــق 
جيــًا جديًدا مــن المنافســين للمقرضين 

التقليديين. 
ومــن بيــن الشــركات التــي أعربــت عــن 
الســنغافورية  النقــل  شــركة  اهتمامهــا 
ســيز  أوفــر  شــركة  وتجــري  جــراب، 
الصينيــة للبنــوك محادثــات مــع شــركات 
من بينها شــركة االتصاالت السنغافورية 

حــول التقديــم للحصــول علــى ترخيص 
مشــترك، وفًقا لتقرير بلوميبرغ األسبوع 

الماضي.
ووضعــت ســنغافورة فئتيــن للتراخيص 
الجديدة، األول يتيح ما يصل إلى اثنين 
من البنوك الرقمية الكاملة للشركات غير 
ســنغافورة  فــي  الموجــودة  المصرفيــة 
الســنغافوريون،  عليهــا  يســيطر  والتــي 
سيتم الســماح لهم بتقديم مجموعة من 
الخدمــات المالية وأخذ ودائع من عماء 
بثاثــة  تســمح  الثانيــة  الفئــة  التجزئــة. 
مصــارف رقميــة بالجملــة تقتصــر علــى 

عمــاء الشــركات فقــط ، وهــي مفتوحة 
للشركات المحلية واألجنبية.

وســتحتاج البنــوك الرقميــة الكاملــة إلى 
1.5 مليــار دوالر ســنغافوري )1.1 مليــار 
دوالر( في رأس المال، بينما يحتاج بنك 
الجملــة إلــى حد أدنى قــدره 100 مليون 
دوالر ســنغافوري. الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة ليســت جديــدة في ســنغافورة، 
حيث سمحت الجهة الرقابية للمقرضين 
األعمــال  نمــاذج  بمتابعــة  المحلييــن 
التجاريــة عبــر اإلنترنــت فقــط منــذ عام 

.2000

سنغافورة تمنح تراخيص للبنوك االفتراضية
سنغافورة - بلومبيرغ

19 مليار دوالر 
تجارة السعودية 

مع الدول العربية 
في 6 أشهر

135.5 مليون 
دوالر فائضا 

تجاريا بالنصف 
األول من 2019

1.7
مليار دوالر

لندن - AFPنيويورك - النقد الدولي

يعــد الذهب أحــد أهم المــاذات اآلمنة التي 
تتجــه إليهــا األنظــار فــي أوقــات القلــق مــن 
تــردي األحــوال االقتصاديــة، خصوصــا مــع 
مخــاوف الركــود التي تخيم علــى العالم في 

الوقت الحالي.
وحســب بيانــات صنــدوق النقــد الدولي عن 
شــهر يونيو ظلت الواليات المتحدة صاحبة 
المركــز األول بفــارق كبيــر يتجــاوز الضعــف 
عــن ألمانيــا فــي المركــز الثانــي، فيمــا يبقــى 
الفتــا أن تأتــي الصيــن فــي المركز الســادس 
رغــم أنهــا أكبر منتج عالمــي للمعدن النفيس 
وحلــت  طــن.  ألفــي  عــن  يقــل  باحتياطــي 
السعودية في الترتيب الخامس عشر كأكبر 
الــدول العربيــة حيــازة للمعــدن الثمين بأكثر 
قليا من 323 طنا، ولبنان في المركز التاسع 

عشر مع احتياطي يقترب من 269 طنا.

أطلق المعارضون لبريكســت بال اتفاق معركة قضائية ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونســون تعليق عمل البرلمان ألكثر 
من شهر والذي أثار استياء كبيرا في المملكة وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين اإلسكتلنديين.

المحافظيــن  حــزب  زعيمــة  وأعلنــت 
التــي  ديفيدســون  روث  اإلســكتلندي 
الخميــس  كبيــرة  بشــعبية  تتمتــع 

استقالتها.
رســالة  فــي  ديفيدســون  وتحدثــت 
اســتقالتها عن “التناقض” الذي “شــعرت 

به بشأن بريكست”. 
أنــه  األربعــاء  أعلــن  جونســون  وكان 
مــن  اعتبــارا  البرلمــان  عمــل  ســيعلق 
األســبوع الثانــي من ســبتمبر وحتى 14 
أكتوبــر، مؤكدا أنه يريد تقديم سياســة 
مهــد  لبريطانيــا  “طموحــة”  جديــدة 

البرلمان الحديث.

وتــرى المعارضــة فــي ذلك منــاورة لمنع 
النــواب مــن عرقلــة بريكســت بــا اتفاق 
تؤكــد الحكومــة أنهــا مســتعدة لتنفيــذه 
إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية 
األوروبيــة حــول شــروط الخــروج مــن 

االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر.
وأدت هــذه الخطوة إلى رفع العديد من 
القضايا أمام المحاكم في لندن وادنبره 

وبلفاست بهدف وقف الخطوة. 
اليــوم  تظاهــرات  خــروج  المقــرر  ومــن 
فيما ســعى سياســيون إلــى أيجاد طرق 

لوقف جونسون. 
األعمــال  ســيدة  ميلــر  جينــا  وقالــت 

التــي  لبريكســت  المناهضــة  والناشــطة 
تقدمــت بطعــن أمــام القضــاء اإلنكليزي 
“ليــس هناك مثال فــي التاريخ الحديث 
تــم فيــه اللجوء إلــى التعليــق )البرلمان( 
بهــذه الطريقــة”. وأضافت “يبــدو أنه تم 
اللجــوء إلى ذلــك )...( لمنــع البرلمان من 

التشريع ضد غياب اتفاق”.
مــن جهتهــا، طلبت مجموعــة تضم نحو 
75 برلمانيــا مؤيدين لاتحــاد األوروبي 
مــن أعلــى هيئــة مدنية فــي إســكتلنديا 
االســتماع إليهــم بشــكل عاجــل بانتظار 
جلســة حــول القضيــة في الســادس من 

سبتمبر.

ــس عــشــر ــامـ ــخـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــي الـ ــ ــة ف ــوديـ ــعـ ــسـ ــا الــحــكــومــةالـ ــزه ــه ــج لـــوقـــف الـــخـــطـــوة الـــتـــي ت

معارضو “بريكست بال اتفاق” إلى القضاءأميركا تمتلك أكبر احتياطي من الذهب
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رقم قياسي لإلنفاق 
العسكري الياباني

من المتوقع أن يسجل اإلنفاق الدفاعي 
الياباني رقما قياسيا، حيث تعزز البالد 
تحالفها العسكري مع الواليات المتحدة 

وتشتري أسلحة أميركية متقدمة، وسط 
تهديدات من الصين وكوريا الشمالية. 
ويزيد طلب وزارة الدفاع البالغ 5.32 
تريليون ين )50.3 مليار دوالر( للعام 

المالي 2020، الذي صدر أمس الجمعة، 
بنسبة 1.2 ٪ عن العام الجاري، وقد 

يرتفع أكثر إذا وافقت اليابان على دفع 
المزيد من تكلفة إرسال القوات األميركية 
في البالد. ومن بين أكبر عمليات الشراء، 

6 مقاتالت من طراز إف 35 بي شبحية 
بقيمة 14 مليار ين )132 مليون دوالر( 

لكل منها، للنشر في العام 2024.

الغموض يلــف وجهة ناقلة النفط “أدريــان داريا 1” المنبوذة

“الذرية”: إيران تجاوزت حدود االتفاق النووي

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أمس الجمعة، أن إيران تجاوزت حدود االتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب. وطالبت الوكالة طهران بالتعاون الكامل، 
لاللتزام باالتفاق الموقع مع القوى الدولية العام 2015، مشيرة إلى أن مخزون اليورانيوم اإليراني وصل لـ 241 كيلوغراما متجاوًزا حد 202 كيلوغرام المتفق عليه.

وكذلــك تخطــت طهــران الحــد المتعلق 
بنقــاء المــادة االنشــطارية البالــغ 3.67 

.%
وأظهــر التقريــر الفصلــي الــذي توزعــه 
الوكالــة على الــدول األعضاء، واطلعت 
عليــه وكالة “رويتــرز”، أنه بعد ما يقرب 
من شــهرين مــن تخطيها تلــك الحدود، 
أصبــح مخــزون اليورانيــوم المخصــب 
بينمــا  كيلوغــرام،   241.6 إيــران  لــدى 
تقــوم بعمليــات تخصيــب إلى مســتوى 
4.5 % وهــو مــا ال  إلــى  تصــل نســبته 
يــزال أقــل بكثير عن نســبة 20 % التي 
وصلت إليها قبل االتفاق وعن نحو 90 
% التــي تعتبر مواد يمكن اســتخدامها 

في صنع األسلحة.
إنهــا ســتواصل خــرق  وتقــول طهــران 
حــدود االتفــاق واحــًدا تلــو اآلخر حتى 
االقتصاديــة  المكاســب  علــى  تحصــل 

التي وعد بها االتفاق.
الوقــت  فــي  تعكــف  واشــنطن  لكــن 
إلجبارهــا  إيــران  عــزل  علــى  نفســه 
علــى التفــاوض علــى االتفــاق النــووي 
وبرنامجهــا الصاروخــي وســلوكها فــي 

المنطقة.

أوروبا واالتفاق

السياســة  مســؤولة  قالــت  ذلــك،  إلــى 
الخارجيــة باالتحاد األوروبــي فيدريكا 
موغيرينــي، أمــس الجمعــة، إن االتحاد 
األوروبي سيواصل العمل للحفاظ على 
االتفــاق النــووي المبرم مع إيــران العام 
2015 لكنــه يرحــب بأي تقــدم يتخطى 

هذا االتفاق.
وأضافــت للصحافييــن خــالل اجتمــاع 
مــع وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي 
فــي هلســنكي “دوري هــو الحفاظ على 

تنفيــذ االتفاقــات القائمة تنفيــًذا كاماًل. 
مــرة أخــرى، إذا أمكــن بنــاء أي شــيء 
آخر عليه، فســيكون هذا محل ترحيب 

ودعم من االتحاد األوروبي”.
إيــران  إليــه  توصلــت  الــذي  واالتفــاق 
وقــوى عالمية العام 2015 يواجه خطر 
االنهيــار منــذ انســحبت منــه الواليــات 
المتحــدة العــام الماضي وأعادت فرض 
عقوبــات اقتصاديــة قاســية على إيران 
ســعيا لدفعهــا لتقديــم تنــازالت أمنيــة 
أوســع تتضمــن قيــودا علــى برنامجهــا 

للصواريخ الباليستية.

غموض “أدريان داريا 1”

أثــارت تصريحات وزيــر خارجية تركيا 
مولود جاويش أوغلو المتضاربة بشأن 
أدريــان  اإليرانيــة  النفــط  ناقلــة  مســار 
بشــأن  االلتبــاس  مــن  مزيــد   1 داريــا 

وجهــة الناقلــة التــي تالحقهــا الواليات 
المتحدة.

وســجلت ناقلــة النفــط مقصدهــا مــرة 
أخــرى إلى تركيــا، لكن وزيــر الخارجية 
االلتبــاس  مــن  المزيــد  أضــاف  التركــي 
بقولــه إن الســفينة متوجهــة إلــى لبنان 
- وهــو مــا تــم نفيــه فــي بيــروت. وعاد 
بعدها ليقول الناقلة اإليرانية ال تتوجه 
إلــى مينــاء لبنانــي.. و “لكــن إلــى المياه 

اإلقليمية اللبنانية”.
موجــة التصريحــات المتناقضــة تزيــد 
مــن إفســاد ميــاه أدريــان داريــا 1، التي 
كانــت ُتعــرف ســابًقا باســم “غريــس 1”، 
وتحجــب المــكان الــذي ســتذهب إليــه 
فــي النهايــة حمولتهــا مــن النفــط التــي 

تبلغ 2.1 مليون برميل.
واحتلــت الناقلة مركــز الصدارة مؤخًرا 
وســط أزمــة تعصــف بالخليــج العربــي 

واشــنطن  بيــن  التوتــرات  وتصاعــد 
وطهران بعد أن ســحب الرئيس دونالد 
ترامــب الواليــات المتحــدة مــن جانــب 
اإليرانــي  النــووي  االتفــاق  مــن  واحــد 
2015 مــع القــوى العالميــة قبــل  للعــام 
أكثــر مــن عــام. وأدى احتجاز الســفينة 
وإطــالق ســراحها فيمــا بعــد مــن قبــل 

جبل طارق إلى زيادة التوتر.
وغيــرت الناقلــة في وقت ســابق، أمس 
الجمعــة، وجهتهــا المدرجــة فــي نظــام 
إلــى  بهــا  الخــاص  التلقائــي  التعريــف 
مينــاء اســكندرون، تركيــا، وهــو مينــاء 

صغير على البحر األبيض المتوسط.
ولــم تعتــرف وســائل اإلعــالم الرســمية 
اإليرانية والمســؤولون اإليرانيون على 
المبلــغ عنهــا  الفــور بالوجهــة الجديــدة 
للناقلــة، التــي تحمــل نفط خــام إيراني 

بقيمة نحو 130 مليون دوالر.

عواصم ـ وكاالت

طوكيو ـ وكاالت

ناقلة النفط اإليرانية مطلوبة من الواليات المتحدة

القدس المحتلة ـ أ ف بواشنطن ـ أ ف بواشنطن ـ أ ف ب

ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  أعلــن 
تشــكيل قيــادة عســكرية للفضــاء ســتكون 
الواليــات  هيمنــة  ضمــان  عــن  مســؤولة 
المتحــدة التــي تهددها الصين وروســيا في 
هــذا المجــال العســكري الجديــد، رغبــة منه 
في تأمين الجهوزية في حال نشوب حرب 
النجــوم. وقــال ترامــب خــالل حفــل أقيــم 
فــي واشــنطن “هــذه لحظــة تاريخيــة، يــوم 
تاريخــي يلحــظ أهميــة الفضــاء المركزيــة 
ألمــن ودفــاع الواليــات المتحــدة”، مضيفــا 
أن “قيادة سبايســكوم ســتضمن أن الهيمنة 
األميركيــة فــي الفضــاء لــن تكــون مهــددة 
أبــدا؛ ألننا نعرف أن الطريقة المثلى لتفادي 

النزاعات تتمثل في االستعداد للنصر”.
وبالنســبة إلى ترامب، يتعلق األمر بمحاربة 
أعــداء الواليــات المتحدة الذيــن يهاجمون 
ُتَعــّد  التــي  األميركيــة  الصناعيــة  “األقمــار 
مهمــة جــًدا للعملّيــات فــي مياديــن الحــرب 

وبالنسبة ألسلوب عيشنا”.

وســتكون هــذه القيــادة العســكرية الحادية 
عشــرة التابعة للبنتاغــون وتضاهي القيادة 
والمكلفــة  المثــال  ســبيل  علــى  الوســطى 
العمليــات العســكرية األميركية في الشــرق 
األوســط. وستشــرف هذه القيادة الجديدة 
على الفضاء واألقمار الصناعية والطائرات 

ذات مستوى التحليق المرتفع.
بعــد “سبايســكوم”، أكــد ترامــب أنــه ســيتم 
إنشــاء “قــوة الفضــاء” التي ســتصبح الفرع 
جانــب  إلــى  األميركــي  للجيــش  الســادس 
جيوش البر والبحرية وسالح الجو ومشاة 

البحرية وخفر السواحل. 

قدمــت مســاعدة الرئيس األميركــي دونالد 
ويســترهوت  مادليــن  الشــخصية  ترامــب 
لصحافييــن  كشــفت  أن  بعــد  اســتقالتها 
معلومات عن أســرة الرئيــس األميركي كما 

ذكرت وسائل اإلعالم األميركية.
عــن  تايمــز”  “نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت 
مصادر لم ُتكشــف هويتهــا قولها إن ترامب 
أســرته  عــن  تحدثــت  مســاعدته  أن  علــم 
وبعــض المســائل المرتبطــة بالبيت األبيض 
خــالل لقــاء غير رســمي مــع صحافيين في 

نيوجيرسي حيث أمضى عطلته.
وذكرت وسائل إعالم أخرى منها قناة “سي 
ان ان” و “بوليتيكو” استقالتها، وقالت “سي 
ان ان” إن ويســترهوت لــم تذكــر بوضــوح 
للصحافييــن أن مــا تقولــه لهم ليس للنشــر، 
ونقــل أحــد المراســلين الحديــث الــذي دار 
معهــا إلــى البيت األبيض. ووصفت وســائل 
مكتبهــا  كان  التــي  ويســترهوت،  اإلعــالم 
قبالة المكتب البيضوي، بأنها “كاتمة أســرار 

منــذ  المنصــب  هــذا  تولــت  وهــي  ترامــب” 
بداية واليته الرئاســية. وبحســب نيويورك 
فــإن ويســترهوت “لــن تتمكــن مــن دخــول 
البيــت األبيــض” بعــد اآلن. ونقلت “ســي إن 
إن” عن مسؤول سابق في إدارة ترامب أن 
العالقــة بيــن ويســترهوت والرئيــس كانــت 
“وثيقــة” موضحــة أن كشــف معلومــات عن 
أســرته “خــط أحمــر” ال يجب تجــاوزه. ولم 
تعتبر وســائل اإلعالم ويســترهوت معاونة 
أساســية في البيت األبيض لكن اســتقالتها 
تضــاف إلــى قائمــة طويلة من االســتقاالت 

منذ انتخاب ترامب في 2016.

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
بنياميــن نتنياهــو، أمــس الجمعــة، عــن 
اتفــاق مع حزب يميني متطرف يقضي 
بانســحاب هــذا الحزب مــن االنتخابات 
الشــهر  ســتجرى  التــي  التشــريعية 
المقبل، مقابل وعد بتشــريع اســتخدام 

الماريغوانا ألغراض طبية.
وقــال زعيــم حــزب “زيهــوت” )الهويــة( 
فيغليــن  موشــي  القومــي  اليهــودي 
أيضــا بحقيبــة  إنــه حصــل علــى وعــد 
وزارية مقابــل امتناعه عن عدم تقديم 
ســبتمبر،   17 النتخابــات  مرشــحين 

المقبلة. 
قــال  مشــترك،  مؤتمــر صحافــي  وفــي 
فــي  وزيــرا  “أراك  لفيغليــن  نتنياهــو 
شــريكا  فيــك  وأرى  المقبلــة  الحكومــة 

برؤية مشتركة”، وفق “فرانس برس”.
زعيــم  أيضــا  وهــو  نتنياهــو،  ويســعى 
حــزب الليكــود، لضمــان الحصــول على 

قبــل  لحزبــه  اليميــن  ناخبــي  أصــوات 
االنتخابــات، بعدمــا أخفــق في تشــكيل 
تحالــف علــى أثــر االقتراع الــذي ُأجري 

في أبريل الماضي.
وخالل الحملة االنتخابية الســابق وعد 
القنــب، وهــي  بتشــريع  زيغليــن  حــزب 
جانــب  إلــى  أصواتــا  أكســبته  قضيــة 

ناخبي اليمين.
لكــن حزب “زيهوت” لم يحصل مع ذلك 
ســوى علــى 2.7 % مــن األصــوات فــي 
تلــك االنتخابــات، أي أقل مــن الـ3.5 % 

المحددة لدخول البرلمان.

نتنياهو يعزز فرصه في االنتخابات.. بالماريغوانامساعدة الرئيس األميركي الشخصية تستقيلترامب يشكل قيادة عسكرية خاصة بالفضاء
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األمم المتحدة ـ أ ف ب

الجزائر ـ دب أ

المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  أبــدى 
فــي تقريــر، قلقــه  أنطونيــو غوتيريــس 
مــن أن تغــرق ليبيــا فــي “حــرب أهليــة” 
إذا لــم يتــم اتخاذ خطــوات “على المدى 
القصيــر” لوضــع حــد للنــزاع بيــن رئيــس 
حكومــة الوفــاق الوطنــي فائــز الســراج 

وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
وقال غوتيريس “إذا لم يتم فعل شــيء 

علــى المدى القصيــر، فمن المحتمل جدا 
إلــى حــرب  الحالــي  النــزاع  يتحــول  أن 
أهليــة”، داعيــا “الفصائــل المتحاربــة إلى 
وقــف كل األعمال القتاليــة والعودة إلى 
غوتيريــس  وتابــع  السياســي”.  الحــوار 
للنــزاع  سياســي  حــّل  إلــى  “للتوصــل 
فــي ليبيــا، هنــاك حاجــة إلــى دعــم كامل 

وجماعي من المجتمع الدولي”.

توافــد اآلالف مــن الجزائرييــن علــى 
أخــرى  ومــدن  العاصمــة  شــوارع 
الجمعــة  تظاهــرات  فــي  للمشــاركة 
الثامنــة والعشــرين مــن االحتجاجات 
الشــعبية. وردد المتظاهرون شعارات 
مطالبة بتنحي “رموز حكم بوتفليقة”، 
الحكومــة  رئيــس  مقدمتهــم  وفــي 
ســراح  وإطــالق  بــدوي،  الديــن  نــور 
الســابقة،  المســيرات  فــي  المعتقليــن 

وبإرساء أسس “الدولة المدنية”.

وخاطــب المتظاهــرون رئيــس أركان 
الجيــش الجزائري الفريــق أحمد قايد 
يــا  “اســمع  عبــارات  مردديــن  صالــح 
قايد.. نريد دولة مدنية ال عسكرية”.

كما خرج المحتجون إلى شوارع مدن 
الشــلف وبجاية ومدن أخرى مرددين 
شــعارات مشــابهة تدعــو إلــى “رحيــل 
بقايا العصابة”، أي تنحي “رموز” حكم 
الرئيــس الجزائري الســابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.

تحذير أممي من اندالع “حرب أهلية” في ليبيا

الجزائريون يطالبون بدولة مدنية في الجمعة الـ28

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أمــس  الروســية،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الجمعة، أن الجيش الســوري ســينفذ وقفا 
أحاديــا إلطــالق النــار فــي مناطــق خفــض 

التصعيد في إدلب السورية.
ونقلــت وكالــة تــاس الروســية لألنبــاء عن 
الدفــاع الروســية قولهــا إن وقــف إطــالق 
النــار يبــدأ اليــوم الســبت، موجهــة دعــوة 
إلــى المســلحين فــي إدلب لاللتــزام بوقف 
إطــالق النــار. وجــاء فــي بيــان صــادر عن 
المركز الروســي للمصالحة في ســوريا إنه 
تم التوصل إلى اتفاق “لوقف إطالق النار 
أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية 
المســلحة  المجموعــات  داعيــا  الســورية، 
فــي المنطقــة إلى االلتزام به. ولم تكشــف 

الوزارة الروسية مدة وقف إطالق النار.
تقاريــر  أفــادت  بعدمــا  القــرار  ويأتــي 
الســوري  الجيــش  أن  أمــس،  إعالميــة، 
ســيطروا  معــه  المتحالفــة  والميليشــيات 
على بلدة خوين وقريتي زرزور والتمانعة 

في جنوب إدلب، واقتربوا أكثر فأكثر من 
المناطــق المكتظة بالســكان فــي محافظة 
إدلــب التــي لجــأ إليهــا ماليين األشــخاص 
ممــن فــروا مــن القتــال فــي أماكــن أخــرى 
فــي ســوريا. إلى ذلــك، أحــرق متظاهرون 
غاضبون في إدلب صورة الرئيس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان، بعــد قيــام حــرس 

الحــدود التركــي بالهجــوم علــى متظاهرين 
ســوريين بقنابــل الغــاز المســيل للدموع في 
معبــر بــاب الهــوى خــالل محاولتهــم دخــول 
األراضــي التركيــة.  ووفقــا للنشــطاء، فقــد 
قــام ســكان محافظــة إدلــب باالحتجاجــات 
علــى إغــالق تركيــا للحــدود وعــدم الســماح 

للمدنيين باللجوء إليها.

الجمعــة  أمــس  “داعــش”  تنظيــم  أعلــن 
مســؤوليته عــن الهجــوم االنتحــاري الــذي 
االنتقالــي  المجلــس  مــن  أفــراًدا  اســتهدف 

الجنوبي في عدن.
قــد  ناريــة  دراجــة  يقــود  انتحارًيــا  وكان 
استهدف، أمس، طقما عسكريا تابعا للحزام 
األمنــي في جولة المجســم )المعروفة أيًضا 
بجوالة الكراع( في مديرية دار سعد شمال 
مــا أدى  المؤقتــة عــدن،  اليمنيــة  العاصمــة 
لســقوط قتلــى وجرحى من جنــود الحزام. 
وأعقــب التفجيــر هجوم لمســلحين أطلقوا 
النــار علــى قــوات الحزام األمني. وبحســب 
شــهود عيــان، حصــل تبــادل إلطــالق النــار 

بشكل مكثف.
وتحدثــت األنبــاء عن مقتــل 6 مقاتلين من 

قوات المجلس االنتقالي الجنوبي.
وأكــدت مصادر في عدن نجاة قائد الحزام 
األمنــي وضــاح عمر عبدالعزيــز من محاولة 
اغتيــال فــي مديريــة الشــيخ عثمــان بدوار 

القاهرة وســط عــدن بعبوة ناســفة وإصابة 
3 من مرافقيه.

وفــي ســياق آخــر، قالــت مصــادر يمنيــة إن 
للمجلــس  التابعــة  األمنــي  الحــزام  قــوات 
االنتقالــي واصلــت تنفيــذ حملــة مداهمــات 
واقتحامــات واســعة فــي مختلــف أحيــاء 
عدن وسط الحديث عن اشتباكات متفرقة 

في المدينة. 
أما في محافظة أبين )إلى الشرق من عدن( 
لالنتقالــي  المواليــة  القــوات  فقــد واصلــت 
زحفهــا نحــو المناطــق الداخليــة للمحافظة 
باتجــاه محافظــة شــبوة وســط أنبــاء عــن 
تراجــع القــوات الحكوميــة، وانســحابها من 

بعض المواقع باتجاه شبوة.

إحراق صورة أردوغان من قبل متظاهرين غاضبين في معبر باب الهوى أحد مقاتلي قوات االنتقالي يسير بعلم انفصالي خلف ناقلة نفط مشتعلة قرب عدن )أ ف ب(

سوريون غاضبون يحرقون صورة أردوغان بمعبر باب الهوى نجاة قائد الحزام األمني وحملة اعتقاالت واسعة لالنتقالي
روسيا تعلن وقفا إلطالق النار في إدلب قتلى بهجوم انتحاري لـ “داعش” في عدن



اآلراء الواردة في 
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الدولــة التــي تقــع على ضفاف القلب معبر الروح إلى الــروح، إن لّوح أحد أبنائها 
تســارع آخــر من حــدود مملكتنا ُيقرئه المحبة ويجدد عهــدًا من الوئام واألخوة، 
وإن مّرت غيمة من أرضنا حّملناها الســام والتحايا، فحبلت بأشــواقنا وذهبت 

تنفض عطرها في الجارة الشقيقة.
اإلمــارات تتعانــق حدودهــا مــع مملكتنا، هي إماراتنــا الحبيبة، ودارنــا ومقصدنا 
حيــث تهفــو نفوســنا، هــي بوصلــة القلــب، وعطــر معتــق نثر همســه هناك وشــذا 

عبيره ها هنا.
اإلماراتــي ســعودي والســعودي إماراتــي... ومــا أجمــل هــذا الشــعور الخالــص 
والمحبــة الصادقــة واألخــوة، والتــي تّوجهــا وترجمهــا حضــور صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، وزيارتــه خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده فــي لقــاء حميمــي 
فــي معمعــة الشــأن اليمنــي، والهاشــتاغات المعبرة التــي أطلقها مغــّردون لتأكيد 
العاقــة الراســخة وتفنيــدًا للشــائعات، ولكل من حاول تســويق خاف ســعودي 
- إماراتــي، فأولئك هم الخاســرون، رهانهم رهان فاشــل مــن أصحاب األجندات 
المبيتة، والنيات المريضة، أخطأت التقدير والظن بأن هذا األمر يمكن تصديقه 

أو ترويجه، فالبلدان حكومتان وشعبان عصيان على الفراق.
إني أطرب لعبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، التي وردت في كتابه األخير: 
“ال ُتوقفنا أزمات وال تبطئنا عقبات وال نلتفت لمشكك، وال نستمع لمتردد” ومعها 
كلمات أخرى “ال أحب الوشاة والنمامين، يفسدون قلبك ويوغرون صدرك على 

الناس، فالوشايات تؤذي النفوس وتدمر العاقات”.
إن البيــان األخيــر الــذي صدر عن وزارتي الخارجية الســعودية واإلماراتية جاء 
حاســمًا، وأكــد اســتمرار الجهــود المشــتركة فــي اليمــن والتــي اســتمرت ألعــوام 
دعمــًا للشــرعية، وإغاثة للشــعب اليمنــي بدوافع كثيرة أهمهــا العاقات األخوية 
واإلنسانية، وصلة الجوار وأمن المنطقة ومصيرها المشترك، والذي أكده األمير 
خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مجمل تغريداته التي أقتبس 
منها؛ “إن العاقة األخوية الراسخة بين المملكة واإلمارات وقيادتيهما والتعاون 
الوثيــق بيــن البلديــن فــي مختلف المجــاالت، هو حجــر الزاوية ألمن واســتقرار 

المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم”.

ويبقى على الشعب اليمني الدور األكبر في توحيد الصف والتصدي  «
للحوثي وأذرع إيران في المنطقة، وسبيله الوحيد االتحاد والحوار ال 

الفرقة والتنازع، فسالم على بلقيس ومأرب وكل ما أودعنا التاريخ من 
كنوز هناك. “الرؤية”.

السعودية واإلمارات... تعانق ومصير
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 “ما جفنه منهم 
إال كل الخير”

عشــرات الجاليــات والجنســيات عاشــت ومازالــت تعيــش معنــا فوق هذه 
األرض منــذ زمــن بعيــد، وتعاملنــا معاهــا كمواطنين على أســس االحترام 
والترحيــب والتســامح والتعايش والحرية الدينيــة واالنفتاح على اآلخر، 
ولكــن تبقــى الجاليــة الهنديــة المقيمــة عندنــا فــي المقدمــة، فهنــاك مــن 
اختــار أن يأتــي إلينــا للعمــل فــي المجــاالت المختلفــة ويقيــم بيننا ودخل 
فــي النســيج االجتماعــي من أوســع أبوابه، لــذا فهي بكل درجــات التأكيد 
األكثــر ترحيبــا وقبوال عن غيرهــا من الجاليات األخرى لدى قطاع عريض 
من الشــعب البحريني لما لدى اإلنســان الهندي من صفات جميلة كالطيبة 
والتســامح والتعايش الســلمي ونبذ العنف وقطع نزعة الشر وحب الخير، 
صفات تلتقي وتتشابه لحد كبير مع طبائع وسلوكيات اإلنسان البحريني 

لذلك “ما جفنه منهم إال كل الخير”.
والسياســية  واالســتثمارية  التجاريــة  وعاقاتنــا  الســنين  آالف  فمنــذ 
والمصرفية والصحية والعلمية واألمنية واالجتماعية واألسرية مع الهند 
الصديقــة عاقــات اســتراتيجية تتطور وتزدهر عاما بعــد آخر عبر اللجنة 

الهندية البحرينية المشتركة.

حاضــرا الهنــد الصديقــة دولــة كبيــرة ولهــا ثقــل دولــي كبيــر، فهــي تمتلك 
تجربــة تنمويــة غيــر مســبوقة فــي عــدة مجــاالت، خصوصــا فــي الفتــرة 
األخيرة، وفي مقدمتها التكنولوجيا وصناعة المعلومات التي ال يســتهان 
بمســتواها الرفيــع، وهناك الكثير من القطاعــات الهندية األخرى المتقدمة 

عالميا.
في األسبوع الماضي استقبلت مملكتنا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 
وتــم خــال الزيــارة إجراء محادثات مع قيادة الباد تناولت ســبل تطوير 
العاقــات القائمــة بيــن البلديــن والقضايــا اإلقليميــة والدوليــة وتوطيــد 
التعــاون الثنائــي المتميز بين البلدين وفتح آفــاق جديدة تخدم المصالح 
المشــتركة بما يلبي تطلعات الشــعبين البحريني والهندي وذلك تجســيدا 

لعراقة وقوة العاقة التاريخية بينهما.

ستبقى عالقتنا متميزة وممتدة مع الشعب الهندي وقيادته، وكما يقول  «
رجال البحرين األوائل “الهند هي المنى الهند فيها الهنى”، وذلك دليل 

محبة شعب البحرين للشعب الهندي فأهال وسهال باألشقاء الهنود 
أينما كنتم في بلدكم الثاني البحرين. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

البديل الموثوق موجود رغم أنف نظام الماللي
األوضــاع والتطــورات الســلبية التي تحيــط بنظام 
المالــي مــن كل جانــب وعلــى كل األصعدة، تجعل 
المالــي فــي حالــة يرثــى لهــا، وهــم يبذلــون كل ما 
بوســعهم من أجل تــدارك األوضاع والحيلولة دون 
اتجاهها نحو األسوأ، خصوصا أن النظام بات على 
كــف عفريــت ويقــف علــى حافــة هاويــة الســقوط، 
وألن النظام يعلم جيدا أنه وفي حال سقوطه فإن 
هنــاك قــوة سياســية ذات تجربة وخبرة وممارســة 
طويلــة وتمتلــك برنامجــا سياســيا شــفافا واضحــا 
لتســيير أمــور البــاد متمثلة في المجلــس الوطني 
للمقاومــة اإليرانيــة، فــإن مالــي طهــران يعطــون 
أهمية اســتثنائية من أجل التشــكيك والطعن بهذه 
القــوة والزعــم بأنهــا غيــر موثــوق بهــا وال يمكن أن 

تمأل فراغ نظامهم.
الشــعب اإليراني وأوســاط سياســية وإعامية من 
ســائر أرجــاء العالــم، شــهدت وأكــدت أن المقاومــة 
اإليرانيــة هي القوة السياســية األكبــر دورا وتأثيرا 
فــي إيــران، وأنهــا أثبتــت ذلك عمليا داخــل وخارج 
الكبيــر  والتأثيــر  الــدور  وعمــق  قــوة  وأن  إيــران، 
للمقاومــة اإليرانيــة، نابــع باألســاس مــن شــعبيتها 
واســعة النطــاق، وذلك من خــال عاقتها الجدلية 
القويــة بالشــعب اإليرانــي الــذي بات يمتلك ســجا 

مريــم  والســيدة  الصــدد،  بهــذا  مشــرفا  تاريخيــا 
رجــوي، رئيســة الجمهوريــة المنتخبــة مــن جانــب 
المقاومــة اإليرانيــة، عندمــا تؤكــد فــي تغريــدة لهــا 
“يريــد  قائلــة:  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
المالي الحاكمون في إيران أن يقولوا إنه ال يوجد 
بديــل موثوق به، ومنظمة مجاهدي خلق اإليرانية 
ال قاعــدة اجتماعيــة لهــا، لكــن التاريــخ، بصمودنــا 
وصمود شــعبنا، يضحك على ذقون المالي”، فإنها 
بذلك تشــدد على حقيقة العاقة الراسخة والقوية 
جــدا بيــن الشــعب اإليرانــي والمقاومــة اإليرانيــة، 
والمقاومــة اإليرانيــة قطعــت مشــوارا طويــا فــي 
هذه العاقة وقدمت أقصى ما في وسعها من أجل 
أهــداف الشــعب اإليرانــي وفــي مقدمتهــا إســقاط 
النظام والذي هو مرتكز التغيير الجذري في إيران 
والضمانــة المؤكدة لطي صفحــة نظام المالي إلى 

األبد ورميهم في مزبلة التاريخ.

الصراع المستمر والمتصاعد بين المقاومة  «
اإليرانية وبين نظام الماللي، ليس صراعا 

تقليديا، بل هو صراع الوجود والعدم، خصوصا 
من جانب المقاومة اإليرانية التي رفضت 

وترفض أنصاف الحلول وتصر بإلحاح دائما 
على إسقاط النظام وإلحاقه بسلفه نظام 

الشاه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“المجلس الوطني للمقاومة  «
اإليرانية يملك خبرة وممارسة 

طويلة وبرنامجا سياسيا شفافا 
وواضحا”.

البحرين تحتفل بعاشوراء
مــع إطالة شــهر محرم الحرام تحتفل البحريــن واألقطار العربية والدول 
61هـــ”  كربــاء  “ملحمــة  ذكــرى  الخالــدة،  عاشــوراء  بذكــرى  اإلســامية 
واستشــهاد اإلمام الحســين بن علي بن أبي طالب “عليهما السام”، وبهذه 
المناســبة الدينيــة الجليلــة التــي تلقــى الرعايــة والدعــم مــن قبــل القيادة 
السياســية والحكومــة الُموقــرة، فقــد اســتعدت مآتــم البحريــن لاحتفــاء 

بهذه الذكرى وتوفير كل مستلزماتها.
وككل عــام فالتعــاون الدائم بين إدارة األوقــاف الجعفرية وهيئات المآتم 
فــي جميــع المحافظــات قائــم لتحقيــق أهــداف االحتفــاء بهــذه الذكــرى، 
كتقديــم مــا تحتاجه هــذه المآتم، وتوجيهات اإلدارة بشــأن التــزام المنابر 
الحســينية بالخطــاب الواعــي الحضــاري الثقافــي الذي يتناغــم مع مبادئ 
وأهــداف ذكــرى عاشــوراء ومعانيهــا اإلنســانية ودالالتهــا الســامية، وهــذا 
ديدن المنابر الحسينية البحرينية الدائم الذي سارت عليه لمئات السنين.
إن ذكــرى ملحمــة كربــاء عزيــزة علــى جميــع أبنــاء البحرين، وهــذا األمر 
أضفــى التميــز علــى مملكــة البحريــن فــي تحقيــق التآلــف والتقــارب بيــن 
أبنائهــا، وهــي ذكــرى تحتــل رعاية كاملة مــن أجهزة الدولة بمــا توفره من 

دعــم ومســاندة إلنجــاح االحتفــاء بهــا، كدعــم إدارة األوقــاف الجعفريــة 
للمآتــم، وتســهيل الحركــة المرورية للمشــاركين في فعاليــات هذه الذكرى 

ومستخدمي الطريق وحفظ النظام العام وخدمات البلديات العامة.
وقــد أكدت ملحمة عاشــوراء الكثير مــن المعاني والدالالت كنبذ الطائفية 
والتعصــب، وعــدم كراهية اآلخر والتعايش معه، وااللتزام بقيم التســامح 
وتحقيــق األمــن للنفس اإلنســانية والمجتمع، وتحقيق المســاواة وإيصال 
الحقوق للجميع بدون اســتثناء، والتآزر والتعاضد المجتمعي بين الناس، 
وغيرهــا مــن األمــور التــي أكــدت عليهــا العقيــدة اإلســامية وأصدرتهــا 
المنظمــات األمميــة والحقوقيــة فــي عهودهــا ومواثيقهــا تحــت عنــوان 

“حقوق اإلنسان”.

إن إحياء ذكرى عاشوراء في البحرين في كل عام يؤكد ما تشهده  «
مملكة البحرين من خصوصية التعايش والحفاظ على اللحمة 

الوطنية واحترام التنوع الديني والمذهبي، وهذا ما تعايشت عليه 
أجيال البحرين منُذ مئات السنين.

عبدعلي الغسرة

فــي حياتنــا أنــاس لهــم ثقافاتهــم الخاصــة، وآراؤهــم وأطباعهــم، ومنهــم مــن 
يتعامــل مــع األمــور والمشــكات وأيــة تداعيــات أو ظــروف بصعوبــة بالغــة، 
واهمين أنفسهم واآلخرين بالتعقيد غير المبرر، والذي قد يجعل في أعينهم، 
وأعيــن القريبيــن منهــم، أو المعنيين باألمــر، الحلول مســتحيلة! بينما يتعامل 
آخرون مع كل ما يواجهونه ببساطة بالغة، إلى درجة أنهم يشعرون اآلخرين 

بأن الحل بات نافذًا، وأنه ال داعي للقلق أو التشاؤم البتة.
الُمَعِقدون، أشخاص يغلب عليهم التشاؤم، والحديث معهم يجر إلى توقع 
احتمــاالت غيــر واقعيــة، أو احتمــال األســوأ بل األكثر ســوءًا، وقد يقتلون 
فينــا األمــل، ويســتهدفون قناعتنــا بأن ما يمنحنا هللا جــل وعا من نعم ال 
تعــد وال تحصــى، واألمر بيده ســبحانه، بينما شــحنات التفــاؤل التي يبثها 
الُمَبِسطون، المتفائلون، ليست واهية على اإلطاق، وال تعرف المستحيل، 
فتجعل غير الممكن في نظرنا ممكنًا، هذا إن كنا نعتقد أن هناك مستحيا 

في هذا الكون الشاسع المليء بالمتناقضات والمفاجآت والصعاب.

قد تواجهنا مشكالت كثيرة في زحمة هذه الحياة، وبعضها بسيط  «
جداً، ويلقينا القدر في وجه من يوهمنا بتعقيد ما ال تعقيد له، 

فيضطرنا إلى خسارة الكثير من الوقت، والجهد، وقد يصل بنا إلى 
الشعور باإلحباط، وفي لحظة ما، قد تتبدد هذه اإلشكالية بواسطة 

متفائل، مدرك، خصوصا إن كان متخصصًا في مجال معين لصيق 
بالمشكلة التي نواجهها، فيساعدك على حل اإلشكالية بكل سهولة 
ويسر نتيجة تفاعله ببساطة مع مجريات األمور، وهذه النوعية من 
البشر نتمنى أن يكونوا معنا دومًا، وأن نصادفهم كثيرا في مشوار 

حياتنا.

التبسيط والتعقيد

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com
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“الماسة” سلوى عيد بطلة الدوري الماسي 2019
العهــد ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس  وســمو  الملــك  جاللــة  يهنــئ  حمــد  بــن  خالــد 

أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن اإلنجاز 
الفائقة  الرعاية  يجسد  الجديد  العالمي 
الــتــي تحظى بــه الــحــركــة الــريــاضــيــة في 
ــعــاب”  األل “أم  وريــاضــة  عــمــومــا،  المملكة 
لدن  خصوصا من دعم كبير واهتمام من 
الــقــيــادة الــرشــيــدة الــحــريــصــة دائــمــا على 
المنتخبات  أمــام  المثالية  األجــواء  تهيئة 
اإلنــجــازات،  هــذه  مثل  لتحقيق  الوطنية؛ 
ــيــه الــريــاضــة  والـــتـــي تــؤكــد مـــا وصــلــت إل

البحرينية من تطور ونماء.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لــدعــم سمو الشيخ  ثــمــرة  أن اإلنــجــاز هــو 
ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة، وحرص 
الظهور  أســبــاب  كافة  تأمين  على  سموه 
الوطنية،  المنتخبات  لمختلف  المتميز 
الذهبي”  “العصر  إطــاق  أن  سموه  مؤكدا 
2018” شــكــل حــافــزا  الــذهــب  ــام  “عــ بــعــد 
لتحقيق أفضل  المملكة  أبطال  أمام  كبيرا 
الــنــتــائــج والــمــســتــويــات، وهـــا هــي سلوى 
عالميا جديدا  إنجازا  البحرين  تهدي  عيد 
 400 سباق  في  العالم  عرش  على  لتتربع 
مــتــر لــلــســيــدات، وتــبــرهــن مــن جــديــد عما 
ــه مــن قــــدرات عــالــيــة وجــاهــزيــة  ب تتمتع 
كبيرة للمشاركة القادمة في بطولة العالم 
 25 التي ستنطلق في  والسيدات  للرجال 
اعتزازه  عن  معربا سموه  المقبل،  سبتمبر 
الكبير بهذا اإلنجاز العالمي، والذي تحقق 

في )العصر الذهبي( للرياضة البحرينية.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
باألداء المتميز الذي ظهرت عليه العداءة 
على امتداد مشاركاتها بمختلف الجوالت 
ــمــاســي لــتــكــتــب قــصــة نــجــاح  بـــالـــدوري ال
جديدة بأحرف من ذهب في تاريخ ألعاب 
القوى البحرينية بعدما كررت ذات اإلنجاز 
الذي حققته في النسخة الـماضية، منوها 
بجهود الطاقمين الفني واإلداري، والذين 
تحقيق  فــي  واضــحــة  بصمة  لهم  كــانــت 

ــذي أكـــد عــلــى أرض  ــ هـــذا اإلنـــجـــاز، وال
الواقع تفوق ألعاب القوى البحرينية 

وريادتها على المستوى العالمي.
وأضـــاف “إن هــذا اإلنــجــاز أكــد مــن جديد 
يتبعها  ــتــي  ال الــنــاجــحــة  اإلســتــراتــيــجــيــة 
للوصول  القوى  أللعاب  البحريني  االتحاد 
المزيد  تحقيق  إلى  الوطنية  بالمنتخبات 
الرياضة  سمعة  وتشريف  اإلنــجــازات  من 
البحرينية في المحافل الخارجية، متمنين 
بأن يشكل هذا اإلنجاز دافعا أمام تحقيق 
على  البحرين  مكانة  من  يعزز  بما  المزيد 

خارطة الرياضة العالمية”.
وكانت العداءة سلوى عيد كسبت المركز 
بزمن  السباق  مسافة  أنهت  بعدما  األول 
منافستها  عــلــى  مــتــفــوقــة  ثــانــيــة   50.24
التي  العداءة األمريكية “شاكيما ويمبلي” 
جـــاءت فــي الــمــركــز الــثــانــي بــعــدمــا أنهت 
جاءت  فيما  ثانية،   51.21 بزمن  السباق 
المركز  فــي  وايـــت”  دي  “ليساني  الــعــداءة 
 51.30 بزمن  السباق  أنهت  بعدما  الثالث 
ثانية، حيث تمكنت سلوى عيد من الفوز 
بسهولة عندما تخطت جميع  السباق  في 
بسرعتها  منافساتها 
الفائقة لتقود السباق 
وتــصــل وحـــدهـــا إلــى 
خــط الــنــهــايــة بــفــارق 
كبير عن منافساتها.

واعتلت سلوى عيد 
الترتيب  صـــدارة 
ــســبــاق  الــــعــــام ل
ــر  ــ ــت مــ  400
ــي الــــــــدوري  ــ فـ
الــــمــــاســــي بـــعـــدمـــا 
جــمــيــع  ــي  ــ فـ ــقـــطـــة  نـ  40 ــقـــت  ــقـ حـ
الجوالت التي خاضتها ونجحت في 
تحقيق المركز األول 5 مرات وذلك بعد 
 18 شنغهاي  جولة  في  مــرة  ألول  فوزها 
مايو بزمن 50.65 ثانية، وفي جولة روما 
6 يونيو بزمن 50.26 ثانية، وجولة الرباط 
وجــولــة  ثــانــيــة،   50.13 بــزمــن  يــونــيــو   16
لوزان 5 يوليو بزمن 49.17 ثانية، وأخيرا 
وأحقيتها  جدارتها  لتثبت  زيوريخ،  جولة 
بتحقيق لقب الدوري الماسي للعام الثاني 
أنظار  ما جعلها محط  وهو  التوالي،  على 

والنقاد  والمتابعين  اإلعــام  وسائل  جميع 
في  إيجابية  نتيجة  لها  يتوقعون  الذين 

بطولة العالم القادمة.
ودخـــلـــت الـــعـــداءة ســلــوى عــيــد الــتــاريــخ 
وآسيوية  عربية  ــداءة  عـ أول  باعتبارها 
تفوز بلقب الدوري الماسي في سباق 400 
متتاليتين.ويعتبر  مرتين  للسيدات  متر 
ــوز ســلــوى عــيــد هـــو اإلنـــجـــاز الــثــالــث  فــ
في  البحرينية  ــقــوى  ال ــعــاب  أل لــريــاضــة 
فازت  الماسي، حيث سبق وأن  الــدوري 

ــــدوري  ال بــلــقــب  جيبيت  روث  ــعـــداءة  الـ
موانع  متر  آالف   3 ســبــاق  فــي  الــمــاســي 
العام 2016 تبعتها سلوى في سباق 400 
اإلنجاز  لتكرر   2018 الماضي  العام  متر 
األلــعــاب  أم  لتسجل   2019 الــعــام  ــذا  هـ
ــدوري  ــ الــبــحــريــنــيــة ظـــهـــورا الفــتــا فـــي ال
ــذي يعتبر واحــــدا مــن أقــوى  الــمــاســي الـ
الدولي  االتحاد  ينظمها  التي  الملتقيات 
عدة  في  العام  مــدار  على  القوى  أللعاب 

مناطق حول العالم.

المكتب اإلعالمي
سموه: البطلة أثبتت 

تفوقها وتربعت على 
عرش العالم بجدارة

سعداء بتحقيق هذا 
اإلنجاز في “العصر 

الذهبي”

المستوى المتميز 
لسلوى عيد يؤكد 

جاهزيتها لبطولة 
العالم

لجنة الموروث

تتواصل منافسات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري 
بالمعدات  المحار  الستخراج  الهير  مسابقة  بإقامة  )السبت(  اليوم 
الحديثة على كأس سمو الشيخ حمد نجل ممثل جالة الملك المفدى 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في منطقة هير 

شتيه شمال مملكة البحرين.
الخامسة  الجولة  آل خليفة  ناصر  بن  الشيخ حمد  ويعد كأس سمو 
من مسابقة الهير والثانية الستخراج المحار بالمعدات الحديثة بعد 
ثاث جوالت من المسابقة ذاتها، ولكن باستخدام الطريقة التقليدية 

الستخراج المحار.
وحظي كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة بمشاركة أكثر من 
150 مشاركا، حيث يتوقع أن تشهد المسابقة منافسات محتدمة بين 
المشاركين للفوز بالمراكز العشرة األولى، حيث يتمكن المتسابق الذي 

يحصل على أعلى مجموع وزن للؤلؤ، من الفوز بالمسابقة.
تــقــام خال  األهـــم  بقيت جــولــتــان هــي  ذاتــهــا،  المسابقة  ولــحــســاب 
األسبوعين المقبلين على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

كأس  على  بجولة  الهير  مسابقة  تختتم  ثــم  البحرينية،  األولمبية 
ممثل جالة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 

خليفة.
أربــع  البحري  الــمــوروث  لرياضات  حمد  بــن  ناصر  موسم  ويتضمن 
صيد  ومسابقة  الــمــحــار،  اســتــخــراج  مسابقة  هــي  رئيسة  مسابقات 

األسماك، ومسابقة التجديف الشعبي، ومسابقة أجمل صوت نهام.

تفتتح مساء اليوم )السبت( الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، بإقامة لقاءين، يلتقي 
في المباراة األولى األهلي مع البحرين في الساعة 6 مساء، وتليها مباشرة مباراة الحالة وسماهيج في الساعة 7:45 مساًء، 

وتقام المواجهتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

المحرق  بلقائي  األحــد  غــٍد  يــوم  الرابعة  الجولة  لقاءات  وتستكمل 
وسترة، المنامة والنويدرات، على أن تختتم الجولة في اليوم التالي 

بلقائي االتحاد ومدينة عيسى، الرفاع والنجمة.
إلى  اليوم  الجديدة  الجولة  انطاق  لما قبل  الترتيب  قائمة  وتشير 

صدارة القطبين المنامة واألهلي برصيد 6 نقاط، ثم تأتي فرق 
نقاط،   5 بـ  والبحرين  النويدرات  الرفاع،  المحرق،  الحالة، 

يتلوهم سترة، النجمة بـ 4 نقاط، وأخيرا االتحاد، مدينة 
عيسى وسماهيج بـ3 نقاط.

فريقا  فــإن  الــيــوم،   4 الجولة  افتتاح  لمواجهتي  وعـــودة 
ــي تحقيق  لــاســتــمــرار فـ ــي والـــحـــالـــة مــرشــحــيــن  ــلـ األهـ

االنتصارات، إذ سيكون األهلي على موعد مع االنفراد 

يمتلك  فيما  التوالي،  على  الرابع  للفوز  بتحقيقه  مؤقتا  بالصدارة 
الحالة فرصة سانحة للخروج بالفوز الثالث على التوالي واالحتفاظ 

بالمركز الثالث.
في المقابل، يأمل فريقا البحرين وسماهيج في الخروج من اللقاءين 

بأقصى استفادة فنية، تحضيرا لمواجهاتهما المقبلة.
يلعب من دور  لــدوري زين  التمهيدي  الــدور  أن  يذكر 
ــدور  واحـــد )12 فــريــًقــا مــع منتخب الــشــبــاب( وفــي ال
 )6x3(  6 إلى   1 من  المراكز  أصحاب  يلعب  السداسي 
األول  ويتأهل  واحـــد،  دور  مــن  دوري  بنظام   )5x4(و
أصحاب  ويلعب  الذهبي،  المربع  إلــى  مباشرة  والثاني 
 Best( المراكز من 3 إلى 6 بنظام الفائز من مباراتين
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الحديثة بالمعدات  المحار  الستخراج  الهير  مسابقة  زيـــن لــــــــدوري   4 الـــجـــولـــة  ــاق  ــ ــط ــ ان ــوم  ــ ــي ــ ال

استئناف موسم الموروث البحري األهلي والحالة... مواصلة االنتصارات

جانب من المسابقات األسبوع الماضي

رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أطيــب التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البالد جاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة فوز العداءة سلوى عيد 
بلقب الدوري الماســي لســباق 400 متر أللعاب القوى للعام الثاني 
علــى التوالــي بعدما فــازت بالمركز األول في الجولــة األخيرة من 

السباق الذي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية.

عيد أول عربية 
وآسيوية تفوز 

بالدوري الماسي 
مرتين متتاليتين

محمد الدرازي



عقــد مجلــس إدارة نــادي االتفــاق الثقافــي والرياضــي اجتماعــه األول برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة فــوزي الدرازي 
وحضور جميع األعضاء المنتخبين؛ لتوزيع المناصب اإلدارية على أعضائه بعد نيلهم الثقة من قبل الجمعية العمومية 

للنادي في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.

وقــد جــاء التوزيــع علــى النحــو التالــي: توفيــق الســاري نائبــا للرئيــس للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة، فاضــل المرزوق نائبا للرئيس للشــؤون الرياضية، ذو الفقار الباشــا أمينا للســر، 
علــي يعقــوب رئيســا للجنــة العالقات العامة واإلعالم، جميل الســاري رئيســا لجهاز كرة 
القــدم وعبدالغفــار المتروك نائبا له، جعفر طاهر رئيســا لجهاز كــرة اليد، وجعفر منصور 
نائبا له، عبدالغفار المتروك رئيســا لجهاز كرة الطاولة، توفيق شــهاب مسؤوال لالستثمار 

والمنشــآت، عبدالــرزاق خليــل مستشــارا ورئيســا للتدريــب والتطويــر لكــرة اليــد، وجعفر 
الساري عضوا إداريا.

اجتمــع الســفير عبــدهللا عبداللطيــف عبــدهللا مــع رئيــس تحريــر 
مجلة The Business Soiree بيتر زافودسكي، وخالل االجتماع 
تــم بحــث أوجــه تعزيــز التعاون بيــن مملكــة البحريــن وجمهورية 

التشيك في شتى المجاالت منها في المجال الرياضي.
وأشــادا بإنجــاز الالعــب البحرينــي عبــدهللا يوســف هــالل كأول 
بحرينــي يلعــب فــي دوري أبطــال أوروبــا فــي نــادي ســالفيا براغ 
المجــال  فــي  البحريــن  مملكــة  إنجــازات  يعكــس  ممــا  التشــيكي 
الرياضــي ممثلــة بجهــود ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، والنائــب األول لرئيس المجلس 

األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتسلم السفير زي النادي بتوقيع 

الالعب عبدهللا يوسف هالل، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

عبداللطيف يجتمع برئيس تحرير “The Business Soiree”نادي االتفاق يوزع المناصب اإلدارية

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  شــهد 
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  الســلة 
آل خليفــة أمــس الجمعــة حفــل افتتــاح 
فــي  الســلة  لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة 
صالــة واتــر كيــوب بالعاصمــة الصينيــة 
بكيــن، وبحضــور الرئيــس الصينــي شــي 
جيــن بينــغ، والرئيس الفلبينــي رودريغو 
دوتيرتــي، ورؤســاء االتحــادات القاريــة 
واإلقليميــة لكــرة الســلة، وعــدد كبير من 
المدعوين من المســؤولين على مســتوى 
العالم والمشاركين في كونغرس االتحاد 
الدولــي للعبــة، والــذي أقيــم يــوم أمــس 

األول الخميس.
كأس  افتتــاح  حفــل  إن  ســموه  وقــال 
العالم لكرة السلة كان مبهرا وعلى أعلى 
مســتوى وُيعطــي دالالت علــى أن هــذه 
البطولة ســتكون ناجحــة بكل المقاييس 
للصينييــن  الكبيــر  االســتعداد  فــي ظــل 
الســتضافة هــذا الحــدث العالمــي المهم، 
منوهــا بالتطــور الذي وصلت له الرياضة 

فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية، والتــي 
تستضيف العديد من البطوالت العالمية 
يؤكــد  مــا  وهــو  األلعــاب،  مختلــف  فــي 

التطور الذي وصلت له الرياضة هناك.
وأضــاف ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
“يهمنا في االتحاد البحريني لكرة الســلة 
أن ننظر إلى تجارب اآلخرين وخصوصا 
الدول المتقدمة؛ من أجل االستفادة من 
الخبــرات التــي يمتلكونهــا فــي الجانــب 
الرياضي وخصوصا في كرة الســلة؛ كي 
نطــور العمــل لدينا، كون ســقف طموحنا 
ونســعى  معيــن  حــد  عنــد  يتوقــف  ال 
ألعلــى  البحرينيــة  الســلة  كــرة  إليصــال 

المستويات”.
اللقــاء  مــن  جانبــا  ســموه  وســيحضر 
والــذي  العالــم،  لــكأس  االفتتاحــي 
صاحــب  الصينــي  المنتخــب  ســيجمع 
األرض والجمهــور مــع منتخــب ســاحل 
العــاج وذلــك اليــوم الســبت علــى صالــة 

ووكيسونغ أرينا.

اتحاد السلة

ــل ــم ــع ــن الـــخـــبـــرات لــتــطــويــر ال ــ ــادة م ــفـ ــتـ ــاسـ ــاد الـــســـلـــة يــســعــى لـ ــ ــح ــ ات

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد افتتاح كأس العالم

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء حضوره افتتاح كأس العالم
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أشــادت عضــو مجلــس إدارة اللجنة األولمبيــة البحرينية رئيــس االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية في دعم القطاع الشــبابي والرياضي 
فــي المملكــة وتهيئــة األجــواء المثاليــة أمــام الشــباب لتنميــة قدراتهــم خاصــة في 

المجال الرياضي.

آل  بنــت عبدالعزيــز  الشــيخة حيــاة  وأبــدت 
خليفة سعادتها بنجاح منافسات دوري خالد 
بــن حمد الســابع لكــرة قدم الصــاالت، مؤكدة 
أن مزايــاه ترتفــع ســنويا والعوائــد في تزايد، 
واالســتمرار بتميــز يشــد المتابعيــن عبر بروز 
المواهــب للتســهيل علــى االتحــادات النتقاء 

العناصر المبدعة.
آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وقالــت 
للصــاالت  حمــد  بــن  خالــد  دوري  إن  خليفــة 
منصة إلبــراز مواهب الالعبين والالعبات ثم 
يأتــي دور األجهــزة الفنيــة واإلدارية الختيار 
الالعــب البارز بعــد أن يكّون خبرات متراكمة 
مختلــف  تنظمهــا  التــي  البطــوالت  بفضــل 
الجهات في المملكة مما يؤكد تكامل الجهود 

والهدف واحد.
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأضافــت 
الحاليــة  النســخة  أقــارن  عندمــا  آل خليفــة: 
بالنسخة الماضية )السادسة( فإني أرى تقدما 
الفتيــات  بمنافســات  يتعّلــق  فيمــا  واضحــا 
شــؤون  ووزارة  الــدوري  منظمــي  بجهــود 
شــؤون  وزيــر  برئاســة  والرياضــة  الشــباب 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
بنــت عبدالعزيــز  الشــيخة حيــاة  وامتدحــت 
الرياضيــة؛  األكاديميــات  جهــود  خليفــة  آل 
التدريبــات  خــالل  مــن  الالعبــات  لتجهيزهــا 
والتطبيقات الفنية واللقاءات الودية، مبدية 

سعادتها باللمحات الفنية.
وعّبــرت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفة عن عميق شــكرها لســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة لدعمه دوري ســموه لكرة 
قــدم الصــاالت، متمنيــة دخــول ألعــاب أخرى 
الــدوري  يكــون  حتــى  المواهــب؛  الحتضــان 

الموقع الذي تنطلق منه تلك المواهب.
ونوهــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة بجهــود ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة الهتمامــه بتنميــة قدرات الشــباب 

البحرينــي مــن جميــع النواحــي، وخصوصــا 
الفنيــة واإلنســانية بوجــود ذوي العزيمــة في 
الــدوري، مضيفــة أن توجيهــات القيادة تؤكد 
وتنميــة  البحرينــي  اإلنســان  فــي  االســتثمار 
قدراتــه وتأهيلهــم وصقــل مواهبهــم لتأديــة 

أدوارهم في العملية التنموية.

النائب زينب عبداألمير: أبهرُت 
بحماسة الالعبات

عّبــرت النائب زينــب عبداألمير عن ســعادتها 
بحضــور منافســات الفتيــات فــي دوري خالد 
بــن حمــد وقالــت إن حضورهــا تلبيــة لدعــوة 
اللجنة المنظمة للدوري الذي حاز على سمعة 
رفيعــة المســتوى من خالل انتشــاره الواســع 

بين شباب المملكة.
رئيــس  نائــب  بصفتــي  عبداألميــر:  وقالــت 
لجنــة الشــباب والرياضة في مجلــس النواب 
حرصــت علــى الحضــور؛ مــن أجــل مســاندة 
المســتويات  مــن  وانبهــرت  المملكــة،  شــباب 
الحماســية لالعبــات؛ مــن أجــل التأهــل إلــى 
الدور نصف النهائي بوجود العبات متميزات 
من فريقي إســبانيا وســوبر ســوكر ينتظرهن 
بطريقــة  إعداهــن  تــم  إذا  باهــر  مســتقبل 

صحيحة مليئة بالتطبيقات الفنية السليمة.
تعتــز زينب عبداألمير بتنظيم الدوري، حيث 
الكثيــر مــن الفئــات، ومنهــا الفتيــات، مؤكــدة 
تطلعهــا لرؤيــة مزيــد مــن الوجــوه البحرينية 
الرياضيــة  وخصوصــا  المياديــن  جميــع  فــي 
المحافــل  فــي  المملكــة  مــن تمثيــل  لتتمكــن 
الخارجيــة بعــد أن تتمــرس فــي مجالهــا مــن 

خالل دوري خالد بن حمد للصاالت.
األطيــاف  تعــدد  علــى  عبداألميــر  وأثنــت 
المشــاركة في الــدوري، وقالت إن ذلك يدعم 
األهــداف الســامية، وقالــت إن وجود أســماء 
ســعودية يعــزز فكــرة ســمو الشــيخ ناصــر بن 

حمــد آل خليفــة، إضافــة إلــى مشــاركة ذوي 
العزيمــة الذين يمتلكــون طاقات رفيعة علينا 
فــي  الجاليــات  بمشــاركة  ونرحــب  دعمهــا، 

البطولة.

كاسل يتأهل للنصف نهائي

أكد فريق بالك كاســل تأهله إلى الدور نصف 
النهائــي فــي مســابقة الفتيــات ضمــن دوري 
خالــد بــن حمــد الســابع لكــرة قــدم الصــاالت 
لألنديــة والمراكــز الشــبابية ولــذوي اإلعاقــة 
والبنــوك  والجاليــات  والــوزارات  والفتيــات 

والشركات.
فقد بلغ بالك كاسل دور األربعة عبر انتصاره 
بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن علــى فريــق 
 )32 و   20( شــريف  آيــه  لــه  وســجل  ســباير، 
وكوثــر فالمــرزي )6(، وســجل هدفــي ســباير 

ليلى سكبار )21( وهند عبدهللا )29(.
الشــوط األول كان متكافئا ولم يشــهد فرصا 
كان  اللعــب  أن  إال  المرمييــن،  علــى  كثيــرة 

مــن  التحفــظ  مــن  خاليــا  وســريعا  مفتوحــا 
الجانبيــن فــي ظــل رغبتهمــا فــي التأهــل إلى 
الثانــي  الشــوط  لكــن  النهائــي،  الــدور نصــف 
كان أكثــر قوة وســرعة وتنافســا بينهما ولجأ 
الفريقــان إلى التنويــع في الهجوم عن طريق 
االختراق والتمريرات القصيرة والتسديدات 
مــن خــارج المنطقــة لكســر التكتــل الدفاعــي 
ولجأ فريق بالك كاسل إلى التحكم في الكرة 
وتهدئــة اللعــب المتصــاص حماســة العبــات 

سباير.

سوبر سوكر إلى الرباعي

ســوبر  فريــق  ســجل  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
ســوكر نتيجة كبيرة في شباك إسبانيا بتغلبه 
عليــه بثمانية أهداف مقابل هدفين بإمضاء: 
فاطمــة بوشــهري )7 و19 و21 و30(، منيــرة 
 24( العيســى  وحصــة  و15(   14( حمــدان 
و32(، ونالت حارســة مرمى اســبانيا ياسمين 
عبدالرحمن جائزة أفضل العبة في المباراة.

بدأت المباراة بشكل متكافئ نوعا ما وتعادال 
إال أن العبــات فريــق  بهــدف مقابــل هــدف، 
ســوبر سوكر وسعن الفارق إلى أربعة أهداف 
مقابــل هــدف واحد قبل نهاية الشــوط األول 
العالــي  التركيــز  بدقيقــة واحــدة مــن خــالل 

واالنتشار السليم.
مــع انطــالق الشــوط الثانــي اندفعــت العبات 
فريــق  حارســة  مرمــى  نحــو  ســوكر  ســوبر 
مــن  وتمكــّن  عبدالرحمــن  ياســمين  اســبانيا 
انقضــاء  قبــل  الخامــس  الهــدف  تســجيل 
الدقيقــة األولــى مــن الشــوط الثانــي؛ ســعيا 
لزيــادة غلــة األهداف، وكان لهــن ما أردن عن 
طريق التركيز العالي والوصول إلى المرمى.

إنعام النجار: استمرار الدوري 

سيفرز العبات متميزات

حرصت أســتاذ التدريب المشــارك بقسم 
البحريــن  بجامعــة  الرياضيــة  التربيــة 
مباريــات  حضــور  علــى  النجــار  إنعــام 

اليــوم األخير من الدور التمهيدي لدوري 
الفتيــات، وقالــت إن وصــول المــرأة إلــى 
العلميــة  للكــوادر  نجــاح  المســتوى  هــذا 

والرياضية.
تنظيــم  مواصلــة  أن  النجــار  وأضافــت 
الــدوري ســيرفع مســتوى الفتيــات، وهو 
ما ســُيفرح المهتمين بالرياضة النسائية، 
وسُيفرز عن كوادر ذات خبرات متراكمة 
تســتحق الدعم والمســاندة لتأخذ دورها 

في العملية الفنية وحتى في الملعب.
وأشــارت النجار إلى أنها تتفق مع رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة عندما 
قــال إن الالعــب في قمة الهــرم، مضيفة 
عليــا  مراتــب  إلــى  ســيصلن  فتياتنــا  أن 
كبــار  مــن  إســناد  علــى  يحصلــن  عندمــا 
المســؤولين مــن خالل تنظيــم البطوالت 
لتوفير فرص متنوعة لالحتكاك، وحينها 
ســيرى المدربــون اختالفــا فــي مســتوى 

الالعبات.

وزارة الشباب

حياة بنت عبدالعزيز: الدوري منصة إلبراز قدرات الفتيات

الشيخة حياة تتسلم درعا تذكاريا من اللجنة المنظمة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز والنائب زينب عبداألمير تتابعان المنافسات

 The Business Soirée عبدالله عبداللطيف مع رئيس تحرير مجلة

القــدم كــرة  فــي  متميــزات  العبــات  يحتضــن  عبداألميــر: 

سبورتمحمد الدرازي



قمـة مبكـرة
يشــهد الــدوري اإليطالــي لكــرة القــدم نهائــي مبكــر اليــوم الســبت، عبر لقــاء القمة الــذي يجمع 
يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية مع منافسه الرئيس نابولي في المرحلة 

الثانية للمسابقة التي تشهد محاوالت مستميتة من إنتر ميالن للمنافسة بقوة على اللقب.

واســتهل نابولي مسيرته في الموسم الحالي 
بفــوز مثيــر على مضيفــه فيورنتينا 4 - 3 في 
الوقت الذي فاز فيه يوفنتوس بقيادة مدربه 
الجديد ماوريســيو ســاري على مضيفه بارما 

بهدف دون رد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إنتر ميالن 
بقيــادة مدربــه انطونيــو كونتــي وفي حضور 
مهاجمــه البلجيكــي الجديــد روميليــو لوكاكو 

مشواره باكتساح ليتشي برباعية نظيفة.
ويســعى ســاري الذي تعرض مؤخــرا لإلصابة 

بالتهــاب رئــوي؛ لتحقيــق الفــوز فــي مواجهــة 
فريقــه الســابق نابولــي الــذي يلعــب للموســم 
كارلــو  قيــادة  تحــت  التوالــي  علــى  الثانــي 

انشيلوتي.
وكان ســاري هــو آخــر مــن نجــح فــي تحقيق 
موســم  فــي  يوفنتــوس  ملعــب  علــى  الفــوز 
2017 / 2018 عندمــا تنافــس نابولــي علــى 
الرمــق  حتــى  العجــوز  الســيدة  مــع  اللقــب 
األخيــر من الموســم، ولكن يوفنتوس حســم 
حينهــا اللقــب الســابع علــى التوالــي ثــم توج 

فــي الموســم الماضــي بلقبــه المحلــي الثامن 
علــى التوالــي. ولقــن ســاري حينــذاك فريــق 
خــالل  فقــط  الخامســة  الهزيمــة  يوفنتــوس 

152 مباراة على ملعبه.
وقال فوســيتش تشــيزني حارس يوفنتوس 

“لدينــا مباراتيــن أمــام نابولــي هــذا الموســم، 
ال يهــم إذا كان ذلــك فــي الجولــة الثانيــة أو 

العاشرة”.
وأضــاف “علينــا أن نحقــق الفــوز؛ ألنها إحدى 

المباريات المصيرية”.

وأشــار “فــي الســنوات األخيــرة كان نابولــي 
بحــق منافســا قويــا وال نطيــق االنتظــار؛ مــن 

أجل الذهاب إلى الملعب وخوض اللقاء”.
ويتطلع المكســيكي هيرفينج لوزانو المنضم 
حديثا لنابولي قادما من ايندهوفن الهولندي 

لهذه المباراة بفارغ من الصبر أيضا.
قــوة  مــدى  تمامــا  “أدرك  لوزانــو  وقــال 
يوفنتوس، أدرك تماما مدى أهمية المواجهة 
أمامهم، ال أعرف ما إذا كنت سأشارك، أتمنى 
المشاركة، ولكن هذا يرجع للمدرب، أنا جاهز 

ألي قرار”.
ميــالن  إنتــر  يخــوض  األخــر  الجانــب  علــى 
مواجهــة ســهلة نســبيا أمــام مضيفــه كالياري 

يوم األحد.
ويســعى كونتي الــذي صعد لمنصــة التتويج 
مــع يوفنتــوس وتشيلســي للســير على نفس 

النهج مع إنتر ميالن.
وفــي مبــاراة أخــرى األحد يلتقي التســيو مع 

روما في مواجهة ديربي.

دربي النهوض

الغيابات تحاصر برشلونة

وكاالت

السبت 31 أغسطس

الدوري اإلنجليزي
الجولة 4

ساوثامبتون
تشيلسي
م سيتي
بيرنلي

م يونايتد
شيفلد يونايتد

برايتون
ليفربول

14:30
17:00
17:00
19:30

الدوري االسباني
الجولة 3

برشلونةأوساسونا 18:00

الدوري االيطالي
الجولة 2

ميالن
يوفنتوس

بريشيا
نابولي

19:00
21:45

الدوري األلماني
الجولة 3

بايرن
يونيون برلين

ماينز
دورتموند

16:30
19:30

يدخــل توتنهــام مبــاراة قمــة شــمال لندن، األحــد، وهو يعلــم أن الفوز على غريمه آرســنال ســيمنحه دفعة معنوية 
يحتاجها بشدة.

وتلقــى توتنهــام هزيمــة مفاجئــة علــى أرضــه أمــام نيوكاســل 
يونايتــد، األحــد، بعــد أداء متواضــع أظهــر أنــه لــم يعثــر علــى 
إيقاعه بعد هذا الموســم. ووســط تشــاؤم المدرب ماوريســيو 
بوكيتينــو وقلقــه مــن احتمــال فقــدان بعــض الالعبيــن قبــل 
انتهــاء فتــرة االنتقــاالت فــي أوروبــا، كانت هناك حالــة غريبة 
في النادي الذي خســر في نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم 
الماضــي. وأشــار المهاجــم البرازيلــي لــوكاس مــورا إلــى أنه ال 

يوجد أفضل من مباراة قمة لالنتفاض.
وقــال “هــل هــذه هــي مبــاراة مثاليــة لنــا بعــد الهزيمــة أمــام 
نيوكاســل؟ نعــم، نحن بحاجــة للنظر إلى األمــام، هناك العديد 
مــن المباريــات الصعبــة المقبلة، يجب علينا العــودة إلى العمل 
والفــوز علــى آرســنال”. وتلقــى آرســنال ضربة بشــكل مختلف 
عندمــا ســقط 1-3 أمــام ليفربــول المتصــدر، وســيكون عازمــا 

على تفادي هزيمة أخرى في القمة.
وربما سيشــعر المدرب اإلســباني أوناي إيمري بإغراء إشــراك 
ثالثــي فــي الهجــوم ألول مــرة، بعدمــا قــدم نيكــوالس بيبــي 
األيمــن،  الجنــاح  فــي  أداء مثيــرا لإلعجــاب  الجديــد  الوافــد 
وأن يتقاســم المهــام الهجوميــة مــع ألكســندر الكازيــت وبييــر 

- إيمريــك أوباميانــج. وعانــى المدافــع البرازيلــي دافيــد لويز، 
القادم من تشيلسي هذا الصيف، من وقت صعب أمام محمد 
صــالح مهاجــم ليفربــول فــي آنفيلــد، وســيكون بحاجــة لرفــع 
مســتواه أمام هاري كين وســون هيونج مين. ويحل ليفربول 
ضيفــا علــى بيرنلي الســبت في مباراة يعتقــد المدرب يورجن 

كلوب أنها “خادعة” لفريقه.
فمــن الناحيــة النظريــة ال يجــب أن يقلــق الفريــق الــذي عــادل 
رقمــه القياســي باالنتصار فــي 12 مباراة متتاليــة في الدوري 
مواجهــة  مــن  مباريــات،   3 أول  فــي  أهــداف  تســعة  وأحــرز 
بيرنلــي الــذي قضــى الموســم الماضــي، وهــو يحــاول النجــاة 
مــن الهبــوط. لكن رغم فوز ليفربول 1-3 بســتاد ترف مور في 
الموســم الماضــي، كان متأخــرا حتــى الدقيقــة 62 وســيتذكر 
كلــوب الخســارة 0-2 أمــام فريــق المــدرب شــون دايتــش قبل 
3 أعوام. ويتوقع مانشســتر ســيتي حامل اللقب، الذي يتأخر 
بنقطتيــن عــن ليفربول، تحقيق الفوز علــى برايتون آند هوف 
ألبيون بســتاد االتحاد. وحســم فريق المدرب بيب جوارديوال 
اللقــب عندمــا تغلب 1-4 على مســتضيفه برايتون في الجولة 
األخيرة من الموســم الماضي، لكن الفريق القادم من الســاحل 

الجنوبي عزز تشكيلته وتعاقد مع المدرب جراهام بوتر.
وعقــب تغلبــه 0-4 علــى تشيلســي فــي الجولة األولــى، اكتفى 
مانشســتر يونايتــد بقيــادة المــدرب أولــي جونــار سولســكاير 
هزيمــة  وتلقــى  وولفرهامبتــون،  مســتضيفه  مــع  بالتعــادل 
بــاالس، وسيشــكل خروجــه  أمــام ضيفــه كريســتال  مفاجئــة 
لمواجهــة ســاوثهامبتون اختبــارا لمــدى قــدرة الفريــق الشــاب 
على االنتفاض. ويســتضيف تشيلســي ومدربه فرانك المبارد، 
بعــد تحقيــق أول فوز هذا الموســم ضد مســتضيفه نورويتش 

سيتي، منافسه شيفيلد يونايتد اليوم السبت.

يتطلع أتلتيكو مدريد لمواصلة االنتصارات في الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني لكرة القدم بعد الفوز في 
أول جولتين من البطولة.

ويتصــدر إشــبيلية ترتيــب البطولــة بـــ 6 نقــاط، بفــارق 
األهــداف أمام أتلتيكو، بعد فــوزه بالجولة األولى على 
إســبانيول بهدفيــن نظيفيــن وبالثانيــة علــى غرناطــة 

بهدف دون رد.
ويســتقبل أتلتيكو مدريد، الذي فاز في الجولة األولى 
بنفــس  الثانيــة  وفــي  خيتافــي  علــى  رد  دون  بهــدف 
النتيجــة علــى ليجانيس، األحــد، إيبار الــذي لم يتمكن 
مــن تحقــق الفــوز فــي أول جولتيــن ويتقاســم حاليــا 

المركز الـ 15 مع خيتافي بنقطة.
وقد يستعيد الروخيبالنكوس مهاجمه دييجو كوستا، 
فــي  بالتــواء  موراتــا إلصابتــه  ألفــارو  ســيغيب  بينمــا 
الركبــة. وعلــى الرغــم، مــن أن إيبــار لم يتمكــن قط من 
الفــوز علــى ملعب أتلتيكــو مدريد، فــإن كتيبة المدرب 
االرجنيتنــي دييجــو ســيميوني ستســعى لعــدم تكــرار 
ســيناريو آخر مواجهتين حل فيهما الفريق ضيفا على 

“الروخيبالنكوس” واللتين انتهتا بالتعادل.
ويحــل برشــلونة حامــل اللقــب، والــذي يحتــل المركــز 
بـــ 3 نقــاط، بعــد خســارته المفاجئــة بالجولــة  التاســع 

أوساســونا  علــى  ضيًفــا  بلبــاو،  أتلتيــك  أمــام  األولــى 
الصاعــد للدرجة األولى، والذي يتقاســم المركز الســابع 
مــع ديبورتيفــو أالفيــس بـــ 4 نقــاط بعــد فــوزه بالجولة 

األولى وتعادله في الثانية.
وعلى األرجح، سيغيب نجم البرسا وقائده األرجنتيني 
ليونيــل ميســي، عن المباراة حيــث يواصل تعافيه من 
إصابة في العضلة النعلية حرمته من المشــاركة خالل 

أول مباراتين.
لويــس  األوروجوايانــي  المهاجــم  غيــاب  ظــل  وفــي 
ســواريز لإلصابــة أيًضــا، تقــع مجــددا مســؤولية قيادة 
هجــوم البرســا علــى الفرنســي أنطوان جريزمــان الذي 
ريــال  أمــام  الماضيــة  الجولــة  هدفيــن  وســجل  تألــق 
بيتيــس، فــي مباراة انتهت بفوز الفريــق الكتالوني )-5

.)2
أمــا ريــال مدريــد صاحب المركــز الثالث بـــ4 نقاط، بعد 
فــوزه فــي أول جولــة وتعادلــه فــي الثانيــة، فســيحل 
ضيفــا األحــد المقبــل، فــي ختــام الجولة علــى فياريال 

صاحب المركز الـ 13 بنقطة واحدة.

وسيســتعيد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، العبه 
الكرواتي لوكا مودريتش، الذي غاب عن مباراة الفريق 

الجولة الماضية أمام بلد الوليد لإليقاف.
وســيكون علــى ريــال مدريــد أن يحســن مــن خطوطه 

الدفاعية أمام مناورات “الغواصات الصفراء”.
وفي باقي مباريات الجولة يلتقي خيتافي مع أالفيس 
وليفانتــي مــع بلــد الوليد وريــال بيتيس مــع ليجانيس 
الســبت، وفالنســيا مــع ريــال مايــروكا وإســبانيول مــع 

غرناطة، األحد المقبل.

لوكاس مورا

أنطوان جريزمان

وكاالت

وكاالت

وكاالت

سيعود القائد السابق أوليفر كان إلى بايرن ميونيخ مجددا بعد أن أعلن بطل 
دوري الدرجــة األولــى األلمانــي لكــرة القــدم يــوم الجمعة أنه ســيصبح عضوا 
بمجلــس إدارة النــادي في العام المقبل ثم ســيتولى منصــب الرئيس التنفيذي 

في 2022.

رئيــس  هونيــس  أولــي  إعــالن  وبعــد 
النــادي تقاعــده عقــب ســنوات طويلــة 
فــي المنصب عيــن بايرن رمزا آخر من 
نجومــه القدامى ليخلــف كارل - هاينز 

رومنيجه الرئيس التنفيذي.
ووقــع كان، المعــروف باســم ”العمالق“ 
والفائــز بـــ 8 ألقــاب للــدوري بين 1994 
لمــدة  عقــد  علــى  بايــرن،  مــع  و2008 
خمس ســنوات بعــد تصويت المجلس 

فــي  الخطــوة  هــذه  علــى  باإلجمــاع 
اجتماع يوم الخميس.

ألمانيــا  قائــد  عامــا(   50( كان  وقــال 
الســابق فــي بيــان ”إنه شــرف كبير لي 
أن أصبــح أوال عضــوا بمجلــس اإلدارة 

ثم تولي رئاسة النادي“.
عميــق  بشــكل  مرتبــط  ”أنــا  وأضــاف 
بالنــادي الــذي تــرك بصمــة هائلــة فــي 

حياتي“.
وبعد انتهاء عقد رومنيجه في 31 ديسمبر 2021 سيصبح كان الرئيس والرئيس  «

التنفيذي.

الرئيس الجديد

sports@albiladpress.com

السبت
31 أغسطس 2019
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وكاالت

وكاالت

أعلــن االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم “يويفــا” فــوز البلجيكــي إيديــن هــازارد بجائــزة أفضــل العب في 
اليوروبــا ليــج عــن الموســم الماضــي، وذلــك خالل الحفــل الذي أقيــم أمس الجمعــة في إمــارة موناكو 

الفرنسية.

نجــم  هــازارد  اليويفــا،  واختــار 
الجائــزة  ليحصــد  مدريــد  ريــال 
بعد أن نجح في قيادة تشيلسي 
للتتويــج بلقب الدوري األوروبي 
في الموسم الماضي على حساب 

آرسنال في المباراة النهائية.
ولم يحضر هازارد لحفل القرعة؛ 
نظرا اللتزامه بتحضيرات فريقه 
ســيواجه  الــذي  مدريــد  ريــال 
فياريــال األحد في ثالث جوالت 

الدوري اإلسباني.
بعدمــا  الجائــزة  هــازارد  وحصــد 
بذلــك  ليتفــوق  صوًتــا،   340 جمــع 
صاحــب  جيــرو  أوليفيــه  علــى 
المركــز الثانــي بـ 119 صوتــا، ولوكا 

يوفيتش مهاجم ريال مدريد الذي 
حل في المركز الثالث بـ 94 صوتا.

الصيــف  فــي  هــازارد  وانتقــل 

الحالــي مــن تشيلســي إلــى ريال 
مدريد في صفقة تخطت قيمتها 

الـ 100 مليون يورو.

أسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري األوروبي لموسم 2019 - 2020، التي أقيمت 
أمــس الجمعــة، فــي إمــارة موناكو الفرنســية، عن مجموعــة متوازنة آلرســنال، فيما حل 

مانشستر يونايتد في مجموعة سهلة نسبًيا.

ووقــع آرســنال في المجموعة السادســة مع 
آينتراخت فرانكفورت األلماني، وســتاندرد 
جيماريــش  وفيتوريــا  البلجيكــي،  لييــج 
البرتغالي. فيما جاء مانشســتر يونايتد في 
مجموعــة أســهل نســبًيا مــع كل مــن أســتانا 
الكازاخستاني، وبارتيزان الصربي، وألكمار 

الهولندي.
كمــا حملــت القرعــة صداًمــا قوًيا بيــن روما 
وبوروســيا مونشــجالدباخ فــي المجموعــة 
العاشــرة التــي ضمــت أيًضــا باشــاك شــهير 

التركي وفولفسبيرج النمساوي.
مــرات   5 باللقــب  المتــوج  إشــبيلية  ووقــع 
)رقــم قياســي(، فــي المجموعــة األولــى مــع 
األذربيجانــي  وكارابــاج  القبرصــي  أبويــل 

ودوديالنج من لوكسمبورج.
التســيو  الخامســة  المجموعــة  وجمعــت 

وريــن  األســكتلندي  ســيلتك  مــع  اإليطالــي 
الفرنسي وكلوج الروماني.

مجموعــة،   12 علــى  الفــرق  تلــك  ووزعــت 
بحيــث تضم كل مجموعة 4 فرق فقط، وال 
يمكــن ألي مجموعة أن تتضمن فريقين من 
بلــد واحــد، وهــو مــا ســيراعى أثنــاء عملية 
ســحب القرعــة. ويتأهــل متصــدر ووصيف 
كل مجموعــة للــدور التالــي، ليصبــح عــدد 
المتأهليــن حينهــا 24 فريًقــا، لينضــم إليهــم 
8 فــرق مــن أصحــاب المركز الثالــث في كل 
ليكتمــل  أوروبــا،  أبطــال  بــدوري  مجموعــة 

عقد المتأهلين في دور الـ 32.
وتأهل 27 فريًقا بشــكل مباشــر لهــذا الدور، 
بينمــا لحق بهم 21 آخرون، أمس الخميس، 
األدوار  عقبــة  اجتيــاز  فــي  نجاحهــم  بعــد 

التمهيدية.

قرعة بمتناول يونايتدهازارد األفضل

ماوريسيو ساري

ايدين هازارد

وجــه اإليطالي مينــو رايوال، وكيل الفرنســي 
مانشســتر  إدارة  إلــى  تهديــدا  بوجبــا  بــول 
يونايتد في ظل تعنتها بشــأن رحيل الالعب 

خالل الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفًقــا لصحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة، فــإن 
رايوال أنذر إدارة الشياطين الحمر بأن بوجبا 
لن يوقع على عقد جديد، وطالبهم بالموافقة 

على انتقاله إلى ريال مدريد.
ووفــق تقاريــر إســبانية، فإنــه علــى الجانــب 
اآلخــر، يشــعر ريــال مدريــد أن الصفقــة مــن 
الصعــب أن تتم في الميركاتو الحالي، والذي 

سينتهي رسميا اإلثنين المقبل.

وينوي مسؤولو الميرنجي االنتظار  «
حتى الصيف المقبل لالنقضاض 

على بوجبا بسعر منخفض، 
السيما أن الالعب سيدخل وقتها 

العام األخير من عقده، على شاكلة 
ما حدث في صفقة ضم إيدين 

هازارد الذي ضمه الريال باألسلوب 
نفسه.

وكاالت

تهديد رايوال



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنك البركة اإلسالمي البحرين، عن نجاح الحملة الترويجية على منتجاته وخدماته المصرفية من منصته التي أقيمت مؤخًرا في مجمع 
سيتي سنتر البحرين. وّجه بنك البركة اإلسالمي دعوته للجمهور لزيارة منصته الترويجية لالطالع على عروض وخدمات البنك، التي تشمل 

حساب البركات االستثماري، إلى جانب مجموعته الشاملة من بطاقات البركة االئتمانية التي تالئم احتياجات وتطلعات العمالء.

وتألقــت منصــة البنــك باســتقبال 
الــزوار على مــدى 10 أيام، تخللها 
لهــم  شــّيقة  مســابقات  إقامــة 
ومنحهــم فرص لربــح 420 جائزة 
الجهــود  هــذه  وتعكــس  فوريــة. 
اإلســامي  البركــة  بنــك  مســاعي 
بإضفاء المزيد من المرح للفعالية 
ومنــح زوار المنصة تجربة فريدة 

تسهم بتوطيد العاقة معهم.
ونجــح بنك البركة اإلســامي عبر 
اقبــال  بتحقيــق  المبــادرة،  هــذه 
واهتمــام ملحوظين من قبل زوار 
البحريــن،  ســنتر  ســيتي  مجمــع 
حيث استقطبت المنصة أكثر من 
10,000 زائر ممن أبدوا حماســهم 
المتنوعــة  باألنشــطة  وســعادتهم 
المقامــة مــن المنصــة، إلــى جانب 
حصولهــم علــى فرصــة لاطــاع 
عــن قرب على الخدمات والفرص 
االستثمارية المميزة التي يقدمها 

البنك.
لقطــاع  العــام  المديــر  وصــرح 
البركــة اإلســامي  لبنــك  األعمــال 
طــارق كاظــم قائًا: “يســعدنا جًدا 
المتميــزة  المناســبة  هــذه  تنظيــم 
نخبــة  عــرض  مــن  مكنتنــا  التــي 
مــن قائمــة المنتجــات والخدمات 
المصرفيــة الراقيــة التــي نقدمهــا 
اإلســامي،  البركــة  بنــك  لعمــاء 
فــي مجمــع ســيتي ســنتر  وذلــك 
أبــرز  أحــد  يعــد  الــذي  البحريــن، 
الوجهــات الترفيهيــة والســياحية 
بمملكــة البحريــن والمفضلــة لــدى 
كل مــن المواطنيــن والــزوار مــن 

دول المنطقة. 
وقد أسهمت هذه المبادرة بتعزيز 
التواصل مع الجمهور ومشاركتهم 
مــن  عــدد  خــال  مــن  المــرح 
المســابقات التي تعبر عن تقديرنا 
لهم علــى دعمهم المتواصل طيلة 

السنوات الماضية. كما تتيح هذه 
المناســبة الفرصة لتسليط الضوء 
على حلول التمويل الشاملة التي 
تلبي مختلــف احتياجات العماء 

الكرام.”
وأضاف: “يشــكل حساب البركات 
اإلستثماري وما يقدمه من جوائز 

وســيلة  للعمــاء،  رائعــة  نقديــة 
مثالية لمكافأة الزبائن على ثقتهم 
هــذه  تعــد  حيــث  بنــا،  المســتمرة 
الفعالية اســتمراًرا المتناننا الكبير 
لهــم وخطــوة جديــدة مــن البنــك 

لتوثيق الروابط معهم. 
علــى  فلســفتنا  ضمــن  ونحــرص 
أرقــى  الكــرام  عمائنــا  منــح 
تجربــة مصرفيــة، بفضــل الفوائــد 
تتوفــر  التــي  العديــدة  المذهلــة 
إلــى  ضمــن منتجاتنــا وخدماتنــا، 
التــي  القّيمــة  المميــزات  جانــب 
سيكســبونها عنــد حملهــم إحــدى 
بطاقــات االئتمــان من بنــك البركة 
اإلسامي. ومع نجاح تنظيم هذه 
المناســبة التي تواصلــت لمدة 10 
أيــام، نتطلــع قدًما لتنظيــم المزيد 
والتــي  المثمــرة  المبــادرات  مــن 
فــي  العمــاء  مــن  أكثــر  تقربنــا 

المستقبل القريب.”

10 آالف زائــر مــن قبل زوار “ســيتي ســنتر” ألنشــطة البنك

“البركة” يعلن نجاح منصته الترويجية

من منطلق توطيد اواصر العاقات 
وتقديــم  التواصــل  جســور  ومــد 
الشــكر واالمتنــان لموظفــي البنك، 
التــي  البنــك  برامــج  احــد  وضمــن 
لتحفيــز موظفيه ورفــع انتاجيتهم 
وتقديــرًا لهم ولتميزهــم في األداء 
والعطــاء، اقدم بنك اإلســكان على 
استحداث فكرة وممارسة جديدة، 
وذلك من خال تكرم موظفيه في 
الذكرى الســنوية لتوظيفهم بشكل 
شهري، وبحضور ورعاية شخصية 
مــن مدير عــام البنك خالد عبد هللا 
المكرميــن  الموظفيــن  ومســؤولي 

من مختلف اإلدارات.
وفي ســياق حديثه عن استحداث 
العــام  المديــر  أكــد  الفكــرة،  هــذه 
خالــد عبــدهللا علــى اهتمــام البنــك 

تنمــى  افــكار جديــدة  باســتحداث 
البنــك  بيــن  التواصــل  جســور 
وموظفيــه، وتحــرص علــى تعزيــز 
لمواصلــة  وتحفيزهــم  انتمائهــم 
العمــل باجتهاد وبــذل وعطاء، مما 
ينعكــس إيجابــًا على جــودة األداء 

للموظف والمؤسسة عموما. 
وقــد تــم تطبيــق هــذه الفكــرة مــن 
ممــن  الموظفيــن  تكريــم  خــال 
حيــث  الســنوية،  الذكــرى  اتمــوا 
قدمــت لهــم هدايــا رمزيــة تقديــرًا 
إلســهاماتهم القيمــة وتفانيهــم في 
العمــل الذي لعــب دورًا هامًا طوال 
هــذه الســنوات فــي تعزيــز المكانة 
الحاليــة التــي يحتلهــا البنــك كأحد 
مملكــة  فــي  البــارزة  المؤسســات 

البحرين.

بنك اإلسكان يستحدث فكرة تشجيعية لموظفيه

استمرارًا لحملة التوعية البيئية للحد من استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، والتي أطلقتها شركة بتلكو إيمانًا 
منهــا بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة، قام فريق بتلكو للمســؤولية االجتماعية “ناســنا” بإطالق مبادرة داخلية على مســتوى الشــركة 

لتشجيع الموظفين على إعادة تدوير المواد البالستيكية المستخدمة في موقع العمل.

ومــن المقــرر أن تســتمر هــذه المبــادرة 
سلســلة  مــن  جــزًءا  لتكــون  الجديــدة 
التــي عملــت  المبــادرات  مــن  متكاملــة 
على تدشــينها شــركة بتلكو بهدف نشر 
الوعــي بيــن موظفيهــا حــول المســائل 
المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، 
ابتــداًء مــن المحاضــرة التثقيفيــة التي 
اآلثــار  قامــت بإطاقهــا مؤخــرًا حــول 
الضارة للمواد الباســتيكية على البيئة 

وبالذات البيئة البحرية والمحيطات.
وانطاًقــا مــن هــذه المبادرة، تــم توزيع 
الحاويــات المخصصــة إلعــادة التدوير 
الشــركة  ومبانــي  أقســام  كافــة  حــول 
الهملــة لتشــجيع  الواقعــة فــي منطقــة 
الموظفيــن علــى التخلــص مــن المــواد 
الباســتيكية بالصــورة الصحيحة التي 

تراعي البيئة، حيث سيجري جمع هذه 
الحاويــات بصــورة أســبوعية مــن قبــل 
شــركة نيدوكــي، وهــي شــركة مختصة 
لخدمــات  ومــزودة  المخلفــات  بــإدارة 
التنظيــف وإعادة التدويــر بخبرة تصل 

إلى 30 عاًما في مملكة البحرين.
دعــم  علــى  بتلكــو  شــركة  وتحــرص 
وتعزيــز الجهــود المتعلقــة بالمبــادرات 
البيئيــة التــي تســهم فــي دفــع حركــة 
االستدامة. وقد جاءت مبادرات بتلكو 
العالميــة  التوجهــات  فــي ســبيل دعــم 
للتوعيــة بحمايــة البيئــة وكذلك بفضل 
األعلــى  للمجلــس  الوطنيــة  المبــادرة 
للبيئــة حــول الحد من اســتهاك المواد 
الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد 

حول المملكة.

المنتــدب  اإلدارة  مجلــس  عضــو  ســلم 
بشــركة الخليج لصناّعة البتروكيماويات 
ربــه، وبحضــور  عبــد  آل  )جيبــك( ســمير 
رئيــس الشــركة عبــد الرحمــن جواهــري، 
ونائــب  التنفيذيــة،  اإلدارة  وأعضــاء 
رئيــس نقابــة العمــال، الشــهادة والجائــزة 
التقديريــة إلــى حســين أحمــد مــن دائــرة 

عمليات المصانع الذي فاز بلقب الموظف 
المثالي.

وقد التحق أحمد بالشركة في عام 2010 
ويشــغل منصب مشــرف نوبات التحميل 
الذيــن  المتميزيــن  الموظفيــن  مــن  وهــو 
أســهموا فــي نجــاح الشــركة مــن خــال 
أداء المهمات المناطة به على أكمل وجه 

طــوال ســنوات عملــه، وقد حضــر العديد 
مــن الــدورات التدريبيــة داخــل وخــارج 

المملكة.
هــو  التكريــم  هــذا  هــدف  بالذكــر  جديــر 
تشجيع العاملين بالشركة وذلك لتحسين 
وتطوير الشركة وأداء الموظف على حد 

سواء.

النســائية  القــوى  قمــة  مــع  بالتعــاون 
الســيارات  شــركة  تنظــم   ،2019 لعــام 
األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر مقابات 
الشــخصيات  مــن  عــدد  مــع  مصــورة 
فــي  المشــاركات  البحرينيــة  القياديــة 
المقابلــة  إجــراء  يتــم  حيــث  القمــة، 
بداخــل مجموعة من طــرازات جاكوار 
هــذه  وتعــد  الفاخــرة.  روڤر  والنــد 
المبادرة األولى من نوعها على مستوى 
عــدد  اســتضافة  وستشــمل  المملكــة، 
مــن المتحدثيــن المشــاركين فــي القمة 

النسائية بنسختيها الفائتة والمقبلة.
مــن المقــرر أن يتــم عــرض المقابــات 
المصــورة المرتقبــة عبــر جميع منصات 
التواصــل  بمواقــع  روڤر  النــد  جاكــوار 
االجتماعــي قبيــل انعقــاد قمــة القــوى 
حيــث  العــام،  هــذا  لنســخة  النســائية 

سيســتمر العــرض طــوال مــدة انعقــاد 
متتالييــن.  ليوميــن  الممتــدة  القمــة 
تســتعرض هذه السلسلة من المقابات 
عــدًدا مــن تجــارب القيــادات النســائية 
لطــرح  مثاليــة  أجــواء  ضمــن  الملهمــة 
واإلســتراتيجيات،  اآلراء  مختلــف 

علــى  الضــوء  تســليط  ســيتم  حيــث 
النجــاح  التجــارب وقصــص  مــن  عــدد 
بعــد  فيمــا  شــكلت  التــي  والتحديــات 
نقطــة انطاق ودافًعا أساســًيا لتحقيق 
مختلــف  فــي  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 

الوظائف والمجاالت.

الســتار،  لإللكترونيــات  الخليــج  سامســونغ  شــركة  كشــفت 
عــن هاتفهــا الرائــد الجديــد Galaxy Note 10 فــي البحريــن. 
 Galaxy Note ويجمــع اإلصــدار األحــدث في سلســلة هواتــف
بيــن التصميــم األنيق واألداء القوي ووســائل تعزيز اإلنتاجية 
لمســاعدة المســتخدمين على تحقيق أقصى اســتفادة من كل 
لحظــة يعيشــونها. وُيســتوحى تصميــم الهاتــف الجديــد مــن 
أجيــال مســتخدمي هواتــف Galaxy Note الذيــن يتمتعــون 
بــروح الريــادة وينتقلون بشــكل ســلس بيــن أعمالهم وأنشــطة 

حياتهــم اليومية لمنحهم 
مــن  أعلــى  مســتوى 
العمــل  وحريــة  المرونــة 

يرغبــون  التــي  بالطريقــة 
بهــا، ممــا يتيــح لهــم التعبير 
وطاقاتهــم  قدراتهــم  عــن 

فــي  كانــوا  ســواًء  اإلبداعيــة 
المنزل أو العمل أو أثناء التنقل. 

وفــي معــرض حديثــه عــن ميــزات الهاتــف 

الجديــد، قــال رئيــس قســم مجموعــة المعلومــات والهواتــف 
النقالــة فــي سامســونغ الخليــج لإللكترونيــات طــارق صبــاغ 
“يسعدنا إطاق هاتف Galaxy Note10 عبر المنطقة – لقد تم 
تصميم كل عنصر من عناصر Galaxy Note10 للمســتخدمين 
الذيــن يبحثــون عــن األفضل وللذيــن يريدون تحقيــق المزيد. 
فسواًء كان المستخدم ينجز مشروعًا كبيرًا للعمل، أو يستمتع 
بالتقــاط مقاطــع الفيديو وتحريرها، أو يرغب بممارســة ألعابه 
المفضلة على الهاتف، فإن جهاز Galaxy Note 10 سيساعدهم 

على القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل. 
ويأتــي جهــاز Galaxy Note 10 لتأكيــد التزامنــا بتزويــد 
المســتهلكين بجهــاز قوي يســاعدهم علــى تطبيق 
أدوات  خــال  مــن  الجديــدة  أفكارهــم 
والتصميــم  واألداء  اإلنتاجيــة 
إلــى  باإلضافــة  واإلبــداع، 
تقديــم تجربــة متصلــة لهم 
عبر محفظتنا المتكاملة من 

المنتجات.”

نشـــر الوعـــي بيـــن موظفـــي “الشـــركة” بشـــأن حمايـــة البيئة

ــع كــــوادرهــــا ــي ــج ــش الـــشـــركـــة تـــهـــدف إلـــــى ت

المملكة ــي  فـ ــا  ــه ــوع ن ــن  مـ األولـــــى  ــادرة  ــبـ ــمـ الصبـــاغ: ملتزمـــون بتزويـــد المســـتهلكين بجهـــاز قـــويالـ

“ناسنا” من “بتلكو” يطلق مبادرة إلعادة التدوير

حسين أحمد موظف الشهر في “جيبك”

“سامسونغ” تطلق “Galaxy Note10” في البحرين“األوروبية” تنظم مقابالت حصرية مع المتحدثين
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فرصة جيدة لعثورك على وظيفة أفضل.

 عليك االهتمام بعملك الحالي والتفاني فيه.
 

فقط قدم االعتذار المالئم وسوف تعود األمور.

تعامل مع هذه المشكلة وسوف تكون على ما 
يرام.

اليوم مناسب إلنجاز أعمال والقيام بواجبات.

تعلم الكثير حتى تستطيع أن تساير هذا التطور.

مارس لعبة كرة القدم فهي مفيدة للبدن.

السهر فترات طويلة يضرك كثيرا.
 

تعيش في أجواء من التوتر الذي قد يؤثر فيك.

التزم بالمشاريع وال تتأخر ابدا في التسليم.

خير األمور الوسط ويجب ان تتقدم اكثر.

ال يمكن ان تبلغ النهاية بهذه السهولة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 أغسطس

 1876
 خلع السلطان العثماني 

مراد الخامس 
إلصابته بمرض 

عقلي، وتنصيب 
عبد الحميد 

بن عبد المجيد 
األول خلًفا له تحت اسم 
السلطان عبد الحميد الثاني

حققت أغنية الفنانة 
المغربية، ابتسام تسكت، 

الجديدة “قلبي تلف” التي 
أطلقتها مؤخراعلى طريقة 

الفيديو كليب، نسب 
مشاهدة عالية جدا وصلت 

إلى حوالي مليون و300 
مشاهدة في 3 أيام فقط.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فـــي خضـــم جـــدل بشـــأن مشـــاركة فيلـــم بوالنســـكي

افتتاح “مهرجان البندقية السينمائي”

افتتحت النجمتان الفرنسيتان كاترين دونوف وجولييت بينوش بطلتا فيلم درامي للياباني هيروكازو كوره - إيدا ليل أمس الدورة السادسة والسبعين لـ ”مهرجان 
البندقية الســينمائي” التي تثير جدالً بســبب اختيار عرض فيلم “جاّكوز” )أّتهم( لرومان بوالنســكي. وســارت دونوف بفستان أسود وبرتقالي وبينوش بفستان زهري 

فاتح على السجادة الحمراء برفقة المخرج الياباني قبل عرض فيلم “ذي تروث” المشارك في المسابقة الرسمية. 

ويمثل في الفيلم أيضًا األميركي إيثان 
هــوك، ويشــكل عــودة كوره-إيــدا بعــد 
سنة على فوزه بجائزة السعفة الذهبية 
في مهرجان كان عن فيلم “شوبليفترز” 
وتــؤدي دونــوف في أول فيلــم يصوره 
اليابانــي فــي فرنســا، دور ممثلــة كبيرة 
تقيــم “عالقــات معقدة” مــع ابنتها التي 
تــؤدي دورهــا بينــوش وقالــت دونوف: 
“يرسم الفيلم صورة ممثلة فيها الكثير 

من المبالغات
 لقــد اســتمتعت بتأديــة الــدور ألن هذه 
مني”وعــرض  جــدًا  بعيــدة  الشــخصية 
الفيلــم بعــد مراســم االفتتــاح لمهرجان 
نيــرو  روبــرت دي  مــن  بالنجــوم  زاخــر 
ببينيلوبــي  مــرورًا  ديــب  جونــي  إلــى 
ويشــارك  بانديــراس  وأنطونيــو  كــروز 
في المســابقة الرســمية للــدورة الراهنة 
لالنتاجــات  كبيــر  حيــز  مــع  فيلمــًا   21
فــي  العــادة  هــي  كمــا  الهوليووديــة 
لجنــة  وتتــرأس  البندقيــة  مهرجــان 
األرجنتينيــة  المخرجــة  التحكيــم 
المهرجــان  وبــرز  مارتــل  لوكريتســيا 
فــي الســنوات األخيــرة على أنــه منصة 
أوســكار  جوائــز  إلــى  للســباق  انطــالق 

كمــا حصــل مــع “غرافيتــي:” أللفونســو 
كــوارون و”الال النــد” لدامييــن شــازيل” 
اللذيــن توجــا بعــد ذلــك بأعــرق جائــزة 
الســنة  هــذه  ترقــب  وثمــة  ســينمائية. 
لفيلمي “آد أسترا” وهو ملحمة فضائية 
و”جوكــر”  غــراي  جيمــس  إخــراج  مــن 
لتــود فيليبس.ويــؤدي بــراد بيــت فــي 
إلــى  يتوغــل  فضــاء  رائــد  دور  األول 
أقاصــي المجموعة الشمســية بحثًا عن 
والــده المفقود في حين يمثل جواكين 
فينيكــس فــي الثانــي دور عــدو باتمان 

الشــهير.لكّن جــدالً حــول اختيــار فيلــم 
يــزال  ال  “جاكــوز”  بوالنســكي  رومــان 
يخطــف األضــواء عــن هــؤالء النجــوم. 
إذ ارتفعت أصوات عدة النتقاد إشــراك 
فيلــم التشــويق التاريخي هذا المكرس 
جــان  بطولــة  ومــن  دريفــوس  لقضيــة 
الرســمية  المنافســة  فــي  دوجــاردان، 

للمهرجان
وقالت ميلييســا سيلفرشتاين مؤسسة 
مجموعة الضغط “ويمن أند هوليوود”: 
“ندرك جميعًا أن العالم تغير بعد مي تو 

والســؤال الــذي أطرحــه هــل هــذا عــدم 
إدراك أو المباالة مقصودة؟

يالحــق  األميركــي  القضــاء  يــزال  وال 
بولنــدي  أصــل  مــن  الفرنســي  المخــرج 
البالــغ 86 عامــًا بتهمة اغتصاب مراهقة 
األكاديميــة  وطردتــه   1977 العــام 
وعلومهــا  الســينما  لفنــون  األميركيــة 
المانحــة لجوائــز أوســكار مــن صفوفهــا 
العــام الماضــي ولــن يحضر بوالنســكي 
لجنــة  رئيســة  وأقــرت  البندقيــة  إلــى 
بأنهــا  مارتــل  لوكريتســيا  التحكيــم 
الفيلــم  الختيــار  جــدًا”  “متضايقــة 
خــالل المؤتمــر الصحافــي االفتتاحــي 

للمهرجان
وقالــت إنهــا لــن تحضــر أمســية عــرض 
وأوضحــت:  الجمعــة  رســميًا  الفيلــم 
“أنــا امّثــل كثيرات مــن النســاء اللواتي 
يناضلــن فــي األرجنتيــن لمســائل كهذه 
والتصفيــق”،  بالوقــوف  أرغــب  وال 
مشــددة علــى أنهــا تــدرك “أن الضحيــة 
تعتبر أن القضية قد طويت” وأضافت: 
)فــي  بوالنســكي  اختيــار  او  اســتبعاد 
المســابقة( يدفعنــا إلــى النقــاش وحــل 

هذه المسألة ليس ببسيط.

توصلــت دراســة جديــدة إلى أن كعكة عيد الميــالد تحتوي على عدد هائل 
من البكتيريا، خصوصا على طبقتها الخارجية، وذلك لسبب بسيط.

ووفــق مــا ذكــر موقــع “ويــب طــب” 
الصحــي، فإن دراســة أجراهــا فريق 
مــن الباحثين من جامعة كليمســون 
بوالية كاروالينا الجنوبية األميركية 
الشــمعات  علــى  النفــخ  أن  وجــدت 
بهــدف  الكعكــة  علــى  الموجــودة 
إطفائهــا يعمــل على نشــر العديد من 
البكتيريا على الطبقة الخارجية من 

إلــى أن  الباحثــون  الحلــوى. وأشــار 
اللعاب الناتج عن النفخ على الشــمع 
الموجــود على الكعــك يزيد من عدد 
البكتيريــا الموجــودة علــى ســطحها 
بنســبة 1400 فــي المئــة. ورغم هذه 
أن  أكــدوا  الباحثيــن  أن  إال  النتائــج 
ذلــك ال يعنــي عدم االحتفــال بأعياد 

الميالد مجددا!

“حقيقة صادمة” بشأن كعكة عيد الميالد
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 1422
هنري السادس يتولى عرش إنجلترا وهو بعمر التسعة شهور وذلك بعد وفاة والده هنري الخامس.

 1897
إديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف.

 1911
مدينة سان فرناندو بمقاطعة لوس أنجليس بوالية كاليفورنيا تحصل على صفة مدينة.

 1931
فيضان في نهر يانغري جيانغ في الصين يؤدي إلى مقتل 250 ألف شخص.

 1955
وليام كوب من جنرال موتورز يقدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو.
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بعدمــا ابتعــدت عــن التمثيل لفترة بســبب ظروفهــا العائلية 
والخاصــة، أعلنــت الممثلــة اللبنانية نادين الراســي عودتها 
بعمل جديــد لم تحدد ماهيتــه، عبر حســاباتها على مواقع 
التواصــل االجتماعي، حيث نشــرت صورة تظهــر فيها وهي 
توقــع على عقد عمــل، وعلقــت عليها: “ال شــيء أجمل من 

العودة، عندما تكون محبطا وخارجا.. وعلى وشــك الخســارة.. 
أحتــاج دائما إلــى صلواتكم”، مشــيرة إلى أن هذا العقد ســيكون 

األفضل في مسیرتها.

نشــرت الفنانة رانيا يوســف فيديــو جديدا عبر حســابها على 
“تويتــر”، ظهرت خالله أثناء رقصها في إحدى المناســبات، 
بصحبة الفنان مصطفى فهمي وزوجته، على أنغام أغنية 
“نسم علينا الهوى” للمطربة اللبنانية فيروز، وعلقت رانيا 
علــى الفيديو: “أنا مجرد إنســانة عادية، ومــن الطبيعي أن 

أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي”، في رد حاسم لكل من ينتقد 
رقصها ولبســها وأســلوب حياتها، مؤكدة بذلك وبشكل حاسم 

أنها ال تقوم بأي شيء مختلف.

كشف أشرف الموســوي، محامي أنجيال بشارة طليقة الفنان 
وائل كفوري، عن التوصل إلى تسوية جديدة بينهما، موضحا 
أنه تعاطى فــي البداية مع الفنان كفوري في هذه القضية 
كأب وتجــرد من صفة محامي طليقته، وأنه لم يســتجب 

للحل حينها ولكنه بدأ في االستجابة بعدها.
وأضــاف الموســوي، أنــه تم الوصــول إلى مرحلة التســوية 

النهائية بين وائل وأنجيال، بشــأن الخالف علــى أوالدهما، الفتا 
إلى أنه كانت هناك مشكلة بينهما بشأن الرؤية والنفقة.

تسوية طالقإنسانة عاديةابتعاد الراسي



صفات مهمة يبحث عنها الرجال في شريكة العمر

نفت الممثلة التركية نسرين جواد زادة ما قيل عنها من قبل  «
الصحافة التركية، بأنها على عالقة عاطفية بزميلها في فيلم “العشق 

 يحب الصدف”، الممثل يغيت كيرازجي.
واشارت المصادر الى ان الثنائي يقضيان اوقاتهما في المنزل بعيد 
عن اعين الصحافة، اال انهما تشاجرا في األسبوع الماضي، وغادرت 

نسرين منزل يغيت، وحينها ركض خلفها وبدأ بالصراخ لها كي تعود.

يتفق جميع الرجال على صفات معينة يجب أن تتوافر في شريكة الحياة، وهي 
كالتالي:

الجمال

ويبحــث  وضــروري  مهــم  أمــر  الجمــال 
عنــه كل الرجال، ولكن بمعايير مختلفة، 
فالجمــال ال يعنــي الجمــال المــادي فقط 
أو جمال الشكل فقط، ولكن يعني أيضا 
جمــال الــروح، فمــا يهم أن تكــون المرأة 
جميلــة فــي عيــون الرجــل الــذي ُأعجب 
بها وتمناها أن تكون أنثاه التي ســيكمل 

معها عمره وحياته لألبد.

الحنان

كل  ومقصــد  مبلــغ  الحنونــة  المــرأة 
الرجــال، فالحنان صفــة مهمة، وال يمكن 
أن يتخلى عنها الرجل، فال تكون األنثى 
واحتوائهــا  بحنانهــا  إال  األنوثــة  كاملــة 

الرجل.

التواضع

يعد الغرور عدو المرأة األول؛ ألن الرجل 
مغــرورة،  بامــرأة  يرتبــط  أن  يمكــن  ال 

والغــرور يجعــل المرأة فاقــدة لكثير من 
األمور التي تجعل الرجل ينجذب إليها، 
ولذلك يعتبر التواضع صفة من الصفات 

التي يتمناه كل رجل في أنثاه.

البساطة

التــي  األمــور  مــن  والتصنــع  التكلــف 
يكرهها الرجل، ولذلك فهو يحلم بالمرأة 
البســيطة التــي تبــدو علــى طبيعتها وال 
تتكلــف؛ ألنــه يجــد فــي بســاطتها جماال 

من نوع آخر يجذبه أكثر إليها.

الحكمة

إال  األرض  وجــه  علــى  رجــل  مــن  مــا 
ويتمنــى االرتباط بامرأة حكيمة يطمئن 
معهــا علــى نفســه وعلــى حياتهمــا معــا، 
فالحكمــة صفــة مهمة مــن الصفات التي 

يتمناها الرجل في أنثاه.

اإلخالص

األمــور  مــن  والوفــاء  اإلخــالص 

والمتطلبــات التــي يريدهــا الرجــل فــي 
شــريكة حياتــه، فــال يوجــد أجمــل مــن 
امــرأة مخلصــة ووفيــة يطمئــن الرجــل 

على نفسه وعرضه معها.

الصبر

يتمنــى الرجــل أن تكــون أنثــاه صبــورة 
لتتحمــل معــه الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، 

وأن تتحمل طباعه، فالصبر أساس قوي 
في عالقة الرجل بالمرأة.

التسامح

يحــب الرجــل المــرأة المتســامحة التــي 
التســامح  غيــر  قلبهــا  يعــرف  وال  تغفــر 
مــن  نبيلــة  صفــة  فالتســامح  طريقــا، 

الصفات التي يتمناها الرجل في أنثاه.

السبت
31 أغسطس 2019 
غرة محرم 1441
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ممــا ال شــك فيــه ان التكنيــك الداخلــي للممثــل غيــر كاف الظهار الشــخصية المســرحية على الوجه االكمل، فمــا يقدمه الممثل خالل شــعوره بالدور مما فــي جعبته ومما 
اكتسبه من مواقف وخبرات في الحياة غير كاف للوصول الى مرحلة الكمال واالقناع التي تقيم منه شخصية ثانية متغيرة تماما في مسرحية ما على خشبة المسرح.

ان عمــاد الممثــل ومادتــه يقومــان 
وصوتــه  وتنفســه  جســده  علــى 
وطبيعــة تكويــن جســمه واطرافــه، 
الممثــل  ان  ذلــك  الــى  واضيــف 
فقــط  الخارجــي  تكنيكــه  بواســطة 
يســتطيع ان يســتعمل هــذه المادة، 
المشــكلة  غيــر  الصلــدة  فالخامــة 
تعطــل مــن اظهــار االنفعــاالت عنــد 

ابتكاراتــه  تحجــب  كمــا  الممثــل 
فــي الــدور وتعرقــل ظهورهــا امــام 
المتفرجيــن وحتــى لــو وصلت هذه 
للمتفــرج  واالبتــكارات  االنفعــاالت 
بــدون الصياغــة المحكمــة للتكنيك 
الخارجي فإنها تصل عادة مشوهة.

المســرح  وعميــد  الراحــل  الفنــان 
وحســب  عــواد  محمــد  البحرينــي 

االنفعــال  ان  يــرى  كان  منــه  قربــي 
الصــادق للممثــل ليــس وحــده هــو 
الــذي يؤثــر فــي الجمهــور المشــاهد 
ولكــن مظهــر التكنيــك الداخلــي لــه 
ايضا يشــارك في ابراز هذا االنفعال 
كمــا يشــارك فــي عمليــة التأثير الى 
غير ذلك من المواقف الكثيرة التي 
ينفطــر فيهــا قلــب الممثــل وتدمــع 

عينــاه بينما الجمهــور يضحك ملء 
الراحــل  الفنــان  اهتــم  لذلــك  فيــه. 
محمــد عــواد “ ارجعــوا الــى ادواره 
اهتمامــا خاصــا  المســرحيات”  فــي 
الخارجــي مؤيــدا  الممثــل  بتكنيــك 
بــأن علــى الممثــل ان يقــود بحكمــة 
دوره  عليهــا  يقــوم  التــي  الخامــة 
وعليــه ايضــا ان يتفانــى فــي حــب 

هــذه الخامــة ويعمــل جاهــدا علــى 
تطويرها وتشــكيلها بالوان مختلفة 
مناســبة مــن االداء التمثيلي الجاد، 
خارجيــا  ينفعــل  ان  ايضــا  وعليــه 
بمــا يوافــق االنفعــال الداخلــي وبما 
يناســبه وبما ال يزيــد عنه او ينقص 
حتــى تأتــي حركــة الجســد مالئمــة 
الصــادرة  الداخليــة  للحركــة  تمامــا 
يأتــي  وال  العاطفــة.  او  باالنفعــال 
هــذا الشــكل الخارجــي الدقيــق اال 
بالتمريــن الدائــم غيــر المنقطــع مــن 

الممثل.

لطالمــا كانــت البحريــن األم المحتضنــة لالبــداع والطاقــات، وتزخــر بأدبــاء وكتاب وشــعراء كبار، كالشــاعر أحمد بــن محمد آل 
خليفة وإبراهيم العريض وعلي الشــرقاوي، وعلوي الهاشــمي وعبدالحميد القائد وقاســم حداد وعلي عبدهللا خليفة، وحمدة 
خميس، والقائمة تطول، ونرى اليوم قلة من الناس الذين يهتمون بالشعر والشعراء. أجرت “البالد” استطالعا على فئة الشباب 
لمعرفة نســبة الشــباب الذين يحفظون أبياتا شــعرية أو لديهم اهتمام بالشــعر، وتبين أن 56 % من الشــباب عازفون عن الشــعر 

وقراءته.

يقول الشــاب عيســى جراغ: كنــا منذ الصغر 
مولعين بالشــعر العربي حيث اكتسبنا حسن 
كان  الــذي  األســري  المحيــط  مــن  تذوقــه 
يشــجعنا دائمًا علــى تدارس الشــعر وحفظه 
وكان  مداركــه،  واســتيعاب  معانيــه  وفهــم 
لشــعر الحقبــة العباســية النصيــب األكبر من 
اهتمامنــا الرتباطــه بتمــدن العــرب وتألقهــم 
العهــد  مــن  الذهبيــة  الفتــرة  بتلــك  الثقافــي 
اإلســالمي، ومن أبرز الشعراء الذين كنا وما 
زلنا نســتمتع بتدارس وقراءة أشــعارهم هم 
أبــو فــراس الحمدانــي وأبــو نــواس ودعبــل 

الخزاعي وبشار بن برد.

وتابع محمد رضا: أحب الشــعر عموما ولكن 
العربــي الفصيــح لديــه خاصيــة فــي ذاتــي، 
وأفضل االســتماع إلى القصائــد التي يلقيها 
فطاحــل الشــعر واعالمــه فــي البحريــن ممــا 
يثيــر وجدانــي ويرعد فرائصي مــن جمالية 
عباراتــه، وأمــا األبيات التــي احفظها واترنم 
بتراتيلهــا رغــم قلتهــا إال أنهــا انغرســت فــي 
قلبــي بمجــرد مرورهــا علــى آذانــي وتوغلها 
فــي أعماقــي، وأنــا ال اتعمــد حفــظ األبيــات 
ولكــن لجماليتهــا وشــدة كلماتهــا ومعانيهــا 

ترسخ في ذهبي.
وقالــت غديــر الوداعــي: فــي البدايــة يتميــز 

الشعر بأنه األقرب الى القلب واألكثر تعبيرا 
عــن االحســاس وتميــزًا وبعــض مــن النــاس 
يهتمــون فــي الشــعر اهتمامــا كبيــرا، ولكــن 
بالنســبة لــي فــإن اهتمامــي جدا بســيط في 
الشــعر حيــث ان الشــعر يتطلــب فهمــا الــى 
الكلمــات بالتعمــق، والقافيــة البــد مــن فهمها 
فهما ولو بســيطا، واحفظ شــيئا بسيطا جدا 
فــي الشــعر خصوصــا المتعارف عليــه فمثال 
الخيل والبيداء تعرفني... والسيف والرمح 

والقرطاس والقلم.
وأيضــا يعجبنــي البيــت ولــي فــؤاد اذا طال 

العذاب به هام اشتياقا الى لقيا معذبه.

فــي حيــن قالــت أمــل محمــد بــأن اهتمامهــا 
بالشــعر جــدا بســيط لكونهــا تهتــم بالكتــب 
أننــا  بســبب  وأيضــا  والروايــات،  الفصحــى 
اليــوم نفتقــر إلى الشــعر الفصيــح، ولكن من 
أحب األبيات إلى قلبها “ماتوقف الدنيا على 

مفارق أنسان لكنها توقف اذا ما نسيته”.

الفنان الراحل محمد عواد والتكنيك الداخلي للممثل

هل يحفظ الشباب الِشعر ويقبلون على قراءته؟

الراحل محمد عواد في مسرحية االشباح لألديب محمد الماجد

أمل محمد محمد عبدالرضا

عيسى جراغ

أسامة الماجد

حوراء جعفر

القليل يــحــفــظ  ــض  ــع ــب وال ــون...  ــرفـ ــعـ يـ ال   %  56

ــرح ــسـ ــمـ ــة الـ ــبـ ــشـ ــى خـ ــ ــل ــ ــا ع ــ ــام ــ ــم ــ ــة مـــتـــغـــيـــرة ت ــ ــي ــ ــان ــ ــة ث ــيـ ــخـــصـ شـ
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دراسة: ال يوجد جين وراء المثلية الجنسية
أكدت دراسة علمية كبيرة عن األساس البيولوجي للسلوك الجنسي 
أنــه ال يوجــد ”جيــن بعينــه للمثلية الجنســية“، لكن مزيجــا معقدا من 
العوامل الوراثية والبيئية تؤثر على ميل شــخص لشــركاء من نفس 

الجنس.
وخلــص البحــث الــذي حلــل بيانــات للحمــض النــووي والممارســات 
إلــى أن هنــاك اآلالف مــن  الجنســية لنحــو نصــف مليــون شــخص، 
تأثيــرات  لــه  أغلبهــا  المثليــة  بســلوك  مرتبطــة  الجينيــة  المتغيــرات 
محــدودة للغايــة. وقــال الباحثــون إن خمســا مــن العالمــات الجينية 
مرتبطــة ”بشــكل كبيــر“ بســلوك المثليــة، لكــن يصعــب االســتعانة بهــا 
فــي التنبؤ بالميول الجنســية. وقال أندريا جانــا عالم األحياء بمعهد 
الطــب الجزيئــي فــي فنلندا، والذي شــارك فــي قيادة فريق الدراســة 
”فحصنا الجينوم البشــري بالكامل ووجدنا بضع نقاط، خمســا تحريا 

للدقة، ترتبط بوضوح بما إن كان يمارس سلوكا جنسيا مثليا“.
وأضــاف أن لهــذه النقاط ”تأثيرا ضئيال للغاية“، وأنها تفســر مجتمعة 
”ما هو أقل بكثير من واحد بالمئة في فروق سلوك المثلية الجنسية“.

وقال الباحثون إن ذلك يعني أن العوامل غير الجينية، مثل الظروف 
المحيطــة والتنشــئة والشــخصية والتربيــة، تلعــب دورا أهــم بكثيــر 
فــي التأثيــر على الســلوك الجنســي، كما هو الحال مع أغلب الســمات 

البشرية الشخصية والسلوكية والجسدية األخرى.
وحللــت الدراســة، وهــي األكبر من نوعها، ردودا على اســتطالع آراء 
وأجرت تحليال يعرف باسم دراسات االرتباط على مستوى الجينوم 

لبيانــات مــن أكثــر مــن 470 ألف شــخص أعطــوا عينات مــن الحمض 
النووي ومعلومات عن نمط الحياة للبنك الحيوي البريطاني وشركة 

)23 آند مي( األمريكية للفحوص الوراثية.

وقال الباحثون إن النتائج التي نشرت يوم الخميس في  «
دورية )ساينس( لم تجد أنماطا واضحة بين العوامل 

الوراثية يمكن استخدامها بفاعلية للتنبؤ بالسلوك الجنسي 
لشخص ما. وقال بنجامين نيل من معهد برود التابع 

لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، والذي 
عمل مع جانا ”أوضحنا أن هناك الكثير من العوامل. هذا 
ينقل فهمنا )للمثلية الجنسية( إلى منطقة أعمق وأدق“.

كشــفت دراســة أميركيــة حديثــة أن مــرض 
فــي  مناطــق  علــى  بالســلب  يؤثــر  الســمنة 

الدماغ المسؤولة عن حاسة التذوق.
بجامعــة  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
“بينغهامتــون” األميركيــة، ونشــروا نتائجهــا 
في العدد األخير من دورية “حدود في علم 
األعصــاب التكاملــي” العلميــة. ولرصد تأثير 
التــذوق، راقــب  الــوزن علــى حاســة  زيــادة 
الفريــق مجموعــة مــن الفئــران التــي تعانــي 
التــذوق  اســتجابات  أن  ووجــدوا  الســمنة. 
لــدى هــذه الفئــران المصابــة بالســمنة كانــت 
أصغــر مــن حيث الحجم، وأقصــر في المدة، 
لتطويرهــا،  أطــول  وقتــا  األمــر  واســتغرق 
مقارنــة بتلــك الموجــودة فــي الفئــران التــي 

تناولت أطعمة خالية من الدهون.

وكشفت الدراسة أن هذه النتائج تشير  «
إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون 

ينتج ردودا غير واضحة، لكنها أكثر 
تأثيرا على األماكن المسؤولة عن 

حاسة التذوق في الدماغ.

تحذير.. السمنة 
ُتضعف حاسة 

التذوق
رغــم أنــه لــم يتــم اختبــاره علــى البشــر بعــد، 
ماساتشوســتس  معهــد  فــي  العلمــاء  يبــدي 
للتكنولوجيا في بوســطن، تفاؤال كبيرا تجاه 

روبوت دقيق جدا على هيئة دودة.
ويمكــن للروبوت الفريد مــن نوعه، أن يعالج 
يزحــف  حيــث  الدماغيــة،  الســكتة  مرضــى 
الدمويــة  الجلطــات  ليبلــع  الدمــاغ  داخــل 
وعبــر  الخطيــر.  العــرض  لهــذا  المؤديــة 
استخدام الحقول المغناطيسية يمكن تمرير 
ســلك دقيــق، ال يتجــاوز عرضــه 0.5 مليمتر، 

إلى الدماغ، ويتم التحكم بحركته وتوجيهه 
مــن خــالل أجهــزة الكمبيوتــر خــارج غرفــة 
العمليــات. كما يمكن، بحســب رأي الباحثين، 
توجيه تلك األسالك الدقيقة إليصال األدوية 
مباشــرة إلى الجزء المصاب إلزالة االنسداد. 
الروبوت الذي يبلغ طولة ســنتيمترات قليلة، 
مصنــوع مــن مزيــج مــن النيــكل واليتانيوم، 
ومغطــى بطبقــة مــن الهايدروجيل، تســاعده 
على االنزالق داخل األوعية، دون أن تتضرر 

األنسجة المحيطة بها.

تلقــي  عــن  إعالميــة  تقاريــر  كشــفت 
الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  مكتــب 
إنــذارا باحتمــال قطــع التيــار الكهربائــي 
عنــه، لعــدم تســديد المكتــب الحكومــي 
فاتــورة الكهربــاء بمبلــغ ضخــم. وأعلنت 
مؤسسة الكهرباء في إسالم آباد أنها قد 
بعثت ببالغ تحذيري لســكرتارية رئيس 
الــوزراء، عمران خــان، حول إمكان قطع 
الكهربــاء عــن المبنــى الحكومي، بســبب 

التأخر في دفع الفواتير.

وتعد السكرتارية المقر الرئيسي لمجلس 
الــوزراء والمركــز األعلــى للحكومــة فــي 
العاصمة الباكســتانية، في حين أشــارت 
تقاريــر بعــدم دفــع الســكرتارية لفواتيــر 

بقيمة 25 ألف دوالر أميركي.
وتعــرض االقتصاد الباكســتاني لضغوط 
غير مسبوقة، وارتفع عجز ميزانيته إلى 
أعلى مســتوياته منذ ثالثة عقود، وذلك 
فــي عــام واحــد فقــط علــى تولــي خــان 

منصب رئيس الوزراء.

“الروبوت الدودة”.. طبيب آلي داخل دماغ البشر

مكتب رئيس وزراء باكستان معرض لقطع الكهرباء

الممثلة الرومانية مادالينا غينيا تصل عرض فيلم “أد 
أسترا” خالل مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في 

فينيسيا ليدو. )أف ب(

نفــذت الصيــن حكــم اإلعــدام أمــس الجمعــة بســائق أكبــر خدمــة نقــل ركاب عبــر 
اإلنترنــت فــي الصيــن “ديــدي”، بعــد إدانتــه باغتصــاب وقتــل فتــاة في الـــ 19 من 
عمرهــا بجريمــة هــّزت البالد من أقصاها ألقصاها. وقضــت المحكمة في مقاطعة 
تشــينجيانغ الشــرقية، بإعــدام ســائق ســيارة أجــرة يدعــى تشــونغ يــوان، بعــد 
إدانتــه بالجريمــة التــي وقعــت فــي 24 أغســطس 2018، إذ تمكــن مــن المغــدورة 
التي اســتقلت ســيارته. وفي الوقائع، فإن “الراكبة شــعرت بأن يوان ينوي القيام 
بأمــر مريــب، بعدمــا توجــه بهــا إلى طريــق جبلي مهجــور، معلال ذلك بــأن برنامج 
تحديد المواقع في اإلنترنت هو الذي يرشــده إلى الطرقات المختصرة”. وقامت 
الفتاة في تلك اللحظات، ببعث رسالة إلى صديقتها كتبت فيها كلمة “أنقذوني”، 
لتختفــي نهائيــا بعــد ذلــك عــن شــبكة اإلنترنت. وعلــى األثر، تــم إبالغ الســلطات 
األمنيــة التــي باشــرت تعقبها للســائق، وتم إلقاء القبض عليــه واعترف بجريمته، 

ودفعت هذه الحادثة إلى إلغاء هذه الخدمة في جميع أنحاء البالد.
يــوان قــال فــي اعترافاتــه إنــه أخذ الفتــاة إلى مــكان مهجور في الريــف وهددها 
بســكين، وقيــد يديهــا وقدميهــا بشــريط الصــق أعــده مســبقا، ثم نقل مــن هاتفها 
المحمــول إلــى حســابه مبلــغ تســعة آالف يــوان )حوالــي 1285 دوالر(، وبعــد ذلك 
اغتصبها، وقطع رقبتها بالسكين. وسببت هذه الجريمة صدى هائال في المجتمع، 

وتداول أخبارها النشطاء على الشبكات االجتماعية.

جريمة هزت الصين.. “وحشها”سائق تاكسي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشاف جمجمة “ماموث” عمرها 7 ماليين سنة
اكتشــف علماء الحفريات 
فــي تركيــا أحفــورة نــادرة 
ضخــم  “مامــوث”  لفيــل 
يعــود  البــالد،  وســط  فــي 
تاريخهــا إلــى أكثــر مــن 7 
وأفــادت  ســنة.  مالييــن 
األنبــاء أنه تم العثور على 
جمجمة الماموث مع الفك 
الســفلي لها في الحفريات 
علــى  تجــري  كانــت  التــي 

شــاطئ ســد يامــوال، فــي مقاطعة قيصري بوســط تركيا. وأشــارت التقارير إلــى أن تاريخ جمجمة 
الماموث يعود إلى أكثر من 7.5 ماليين سنة، وأنه ينتمي إلى فصيلة “كورولوفودون”، بحسب ما 
نقــل موقــع أحــوال التركي عــن وكالة األنباء التركية “دي أتش إيه”. وقــال عمدة قيصري ميمدوح 
بويوكليــش للصحفييــن إن الحفريــة التــي تم كشــف النقاب عنها تعتبر أول اكتشــاف ســليم لجزء 
كبيــر مــن الحيــوان المنقــرض منذ ماليين الســنين. وأضاف أن هذه هي “المــرة األولى في التاريخ 

التي يتم فيها العثور على الجمجمة، التي طولها 2.7 متر، والفك السفلي في قطعة واحدة”.

حكــم  صــدر  عامــا،   36 نحــو  قبــل 
بالســجن مــدى الحياة بحق شــاب في 
العشــرينات مــن عمره، مع عــدم قبول 
العفــو عنــه، وظــل قابعــا فــي الســجن 
فــإن  وبالتأكيــد،  عقــود.   3 مــن  أكثــر 
الحكــم بســجن الشــاب ألفــن كينــارد، 
العــام 1983، ال يتناســب إطالقــا مــع 
السبب أو الجريمة التي ارتكبها، لكنها 
جــاءت وفق ما يســمى “قانون الثالث 
ضربــات”، وهو جزء من إســتراتيجية 
لمواجهــة  األميركيــة  العــدل  وزارة 
العنــف. ووفقــا للروايــات، فقــد ســرق 
الشــاب ألفين كينارد، عندما كان عمره 
22 عاما، مبلغا يصل إلى 50.75 دوالر 
مــن أحــد المخابــز، واتهــم فــي أعقابها 
بارتــكاب جريمة “الســطو مــن الدرجة 

األولى”.

واآلن، في أغسطس 2019 وبعد  «
36 عاما، تقرر اإلفراج عن كينار، 

الذي بات يبلغ من العمر 58 عاما، 
بعد أن أنهى مدة محكوميته 

األساسية.

االســتخبارات  وحــدة  حــددت 
االقتصاديــة، قائمــة أكثــر مــدن العالم 
أمنــا فــي مؤشــر يصنــف قــدرة المــدن 
علــى التعامــل مع كل شــيء بــدءا من 
الكــوارث المناخيــة وحتــى الهجمــات 

اإللكترونية.
وحلــت طوكيو في المركــز األول قبل 
المركــز  فــي  حلــت  التــي  ســنغافورة 
الثانــي بعــد العاصمــة اليابانيــة، فيمــا 
مدينــة  الثالــث  المركــز  فــي  جــاءت 
أوســاكا اليابانيــة أيضا، لتكون المراكز 
الثالثة األولى في مؤشر المدن اآلمنة 

هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وقال باحثون إن المؤشر الذي  «
يضم 60 مدينة استهدف هذا 

العام التركيز على مفهوم “مرونة 
المدن”، وهو قدرة المدن على 

امتصاص الصدمات والتعافي 
منها. وتناول تقييم المؤشر 4 أنواع 

من األمن: الرقمي والبنية التحتية 
والصحة واألمن الشخصي.

36 عاما بالسجن.. 
والسبب 50 دوالرا

طوكيو.. المدينة 
األكثر أمانا على 

األرض
ظــل الرئيــس البوليفــي إيفو موراليــس طريقه في الغابــة أثناء مرافقتــه فريق إلخماد 

الحرائق، في الجزء البوليفي من غابات األمازون.

وقــال الرئيــس البوليفــي للصحفييــن فــي 
منطقــة روبــوره، شــرقي بوليفيــا، ضاحــكا 
“لقــد واجهتنــا مغامــرة صغيــرة، فقــد تهنــا 
الجنــود  بفضــل  لكــن  تقريبــا،  ســاعة  مــدة 

تمكنا من إيجاد طريق العودة”.
وبثت قناة “أونو” التلفزيونية لقطة فيديو 
مقتضبــة يســأل فيها إيفــو موراليس مرارا 

“أيــن أنتــم؟ أيــن أنتــم؟”، بحســب مــا ذكــر 
موقع “تيلر ريبورت” اإلخباري.

وكان موراليس انضم إلى فريق من رجال 
اإلطفــاء، وتــاه فــي غابة بالقــرب من قرية 
كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي 
فيالســكو في شــرقي البــالد، وفقا لفرانس 

برس.

الرئيس ذهب إلخماد حرائق األمازون.. فتاه في األدغال

الممثلة األميركية كيرستن دونست في حفل تكريمها بنجمة على ممشى 
المشاهير في هوليوود في كاليفورنيا. )أ ف ب( يشار إلى أن حرائق الغابات في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال في بوليفيا التي ازدادت كثافة في 

أغسطس الجاري أتت على نحو 1.2 مليون هكتار منذ مايو الماضي.

أشخاص يرقصون خالل مسيرة للمثليين في نيويورك


