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طلــب تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة الســعودية وقفــا فوريــا إلطــاق النــار فــي 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الواحدة فجر األحد بتوقيت اليمن.

وقال التحالف إنه لن يتوانى عن مواجهة 
النــار  إطــاق  وقــف  طلــب  يخالــف  مــن 

والتعدي على المؤسسات في عدن.
وأفــادت مصــادر حكومية يمنية، الســبت، 
بأن قصر المعاشــيق فــي العاصمة اليمنية 
المؤقتــة عــدن تحــت ســيطرة الحكومــة 

الشرعية وبداخله عدد من الوزراء.

وأعربــت وزارة خارجيــة البحرينيــة عــن 
قلقها الشــديد إزاء تطورات األحداث في 

عدن.
 وحــذرت فــي بيان أمس من أن اســتمرار 
عرقلــة  شــأنه  مــن  المســلحة  المواجهــات 
الجهــود الهادفــة نحــو التوصل إلــى الحل 

السلمي المنشود.
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صعيــد عرفــات، ملتقــى ضيــوف البــارئ، جمعهــم يوم أمــس من مختلــف األمصار والبلــدان، تركوا األهــل والولد، وبذلــوا الغالي 
والنفيس، ماثلين في مكان وزمان ولباس واحد، رجاء رحمة هللا بقلوب خاشعة منيبة.

فــي صعيــد  بالمصليــن  نمــرة  مســجد  واكتــظ 
عرفــات الطاهــر ألداء صاتــي الظهــر والعصــر 
جمــع تقديــم اقتداء بالرســول صلــى هللا عليه 
وســلم. واكتســى المســجد حلــة بيضــاء كأنــه 
قطعة إحرام منسوجة في رداء واحد بالتصاق 
والتئــام ضيوف الرحمــن بعضهم ببعض، الذين 
توافــدوا إليه منــذ وقت مبكر من صباح أمس، 
ليشــهدوا خطبــة عرفــة ناســجين لوحــة زاهية 
داخل المســجد وفي الســاحات الخارجية، في 
ملمــح يتكــرر مــرة واحــدة كل عــام. واكتســب 
الدينيــة  الناحيــة  مــن  كبــرى  أهميــة  المســجد 
والتاريخيــة، ففيه خطــب النبي - عليه الصاة 
والسام - خطبته الشهيرة في حجته األخيرة 

التي تسمى خطبة الوداع.
جســر  إدارة  علــى  المشــرف  أكــد  ذلــك،  إلــى 
الجمــرات شــادي مســكي أن 60 % مــن حجاج 
 380 البالــغ عددهــم  العربيــة  الــدول  مؤسســة 
بالنفــرة مــن عرفــات  ألــف حاجــا يســتعجلون 
إلــى مزدلفــة، ومــن ثــم يتجهــون إلى منــى بعد 

منتصــف الليــل لرمي جمــرة العقبة قبــل الفجر 
ممــا يســهم فــي تخفيــف الزحــام صبــاح يــوم 
العاشــر خصوًصــا ممن يحرصــون على المبيت 
الليل كله في مزدلفة ثم يأتون إلى منى صباح 
العاشــر، وهــو مــا يتماشــى مــع أوقــات الحظــر 
المحــددة مــن جانــب وزارة الحــج الســعودية 
هــذا العــام التي تبــدأ من الســاعة الرابعة فجًرا 

للساعة العاشرة صباح يوم العيد.
ونجحــت خطة بعثــة الحج البحرينية برئاســة 
واللجــان  القطــان  عدنــان  الشــيخ  فضيلــة 
المرافقــة لها، في تنفيــذ خطط تفويج حمات 
الحــج البحرينيــة وتصعيدهم إلــى جبل عرفة، 
وتنفيــذ خطــة النفــرة إلــى مزدلفة بكل ســهولة 

ويســر، رغــم هطول أمطــار رعدية على مشــعر 
عرفــة أمــس. وأشــادت بعثــة الحــج البحرينية 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بجهــود  عاليــًا 
الشــقيقة فــي إنجــاح موســم الحج لهــذا العام، 
الحرميــن  خــادم  ومتابعــة  توجيهــات  بفضــل 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولي 
عهــده وجميع أجهــزة المملكة الشــقيقة، والتي 
خدمــة  فــي  العطــاء  كل  بــذل  علــى  تحــرص 

ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.
جميــع  أن  للبعثــة  األمنيــة  اللجنــة  وأكــدت 
فــي  عرفــة  مــن  بالخــروج  التزمــت  الحمــات 
الســاعة الخامســة والنصــف مــن مســاء أمــس، 

وفق الجدول المحدد مسبقا لذلك.

لبيـك اللهـم لبيـك
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المركــزي  البحريــن  مصــرف  تلقــى 
المســؤول عــن مراقبــة القطــاع المالــي 
والمصرفــي فــي الباد نحو 64 شــكوى 
ضد شــركات التأمين وذلــك في الفترة 
مــن ينايــر إلــى يوليــو الماضــي أي فــي 

األشهر السبعة األولى من العام.
 13 ضــد  المرســلة  الشــكاوى  وكانــت 
شركة تأمين محلية وأجنبية تعمل في 
البــاد، لكــن وتركــزت الشــكاوى على 5 

شــركات تأمين، بعضها فروع لشــركات 
تأمين أجنبية عاملة في الباد.

حــول  تقريبــا  شــكوى   54 وتمحــورت 
شــكاوى تأميــن الســيارات، فــي حيــن 
المنــازل  خــدم  علــى  التأميــن  جــاء 
والتأميــن الصحــي والحيــاة والتأميــن 
بعــدد محــدود  والمنــازل  النقــال  علــى 
مــن الشــكاوى تراوح بين شــكويين و4 

شكاوى.

64 شكوى ضد شركات التأمين
 علي الفردان

محرر الشؤون المحلية

60 % من الحجاج العرب يستعجلون 
النفرة لرمي جمرة العقبة

عواصم ـ وكاالت

مقاتلو الحركة االنفصالية الجنوبية في خور مكسر في عدن )أ ف ب(
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه ا� ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد ا�على النائب ا�ول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

أعاده ا� على الجميع باليمن والخير والبركات
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رامز محمد العواضي
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد األضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإىل حكومة وشعب البحرين الويف بمناسبة
عيد االضحى المبارك

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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بعــث عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئــة 
إلــى رئيس جمهورية تشــاد إدريس ديبي 
اتنو؛ وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيــب تهانيــه 
وتمنياتــه لــه بموفــور الصحــة والســعادة 
ولشــعب جمهورية تشــاد الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ رئيس 
تشاد بعيد االستقالل

06local@albiladpress.com

األحد
11 أغسطس 2019 
10 ذو الحجة 1440

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني بعيد األضحى
تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئــة من رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، بمناســبة حلول عيد األضحــى المبارك، فيما 

يلي نصها:
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 
فإنــه ليســرنا كثيــرًا أن نعبــر لجاللتكــم عــن خالــص 
التهاني والتبريكات بمناســبة عيد األضحى المبارك، 
داعيــن هللا ســبحانه وتعالــى أن يعيد هذه المناســبة 
تنعمــون  وأنتــم  جاللتكــم  علــى  وأمثالهــا  المباركــة 
بموفــور الصحــة والســعادة، وعلــى مملكــة البحريــن 
وشــعبها الوفــي واألمــة العربيــة واإلســالمية بوافــر 

اليمن والبركات. 
وانه لمن دواعي سرورنا اغتنام هذه األيام المباركة 
لنعبر لجاللتكم عن خالص فخرنا واعتزازنا بمســيرة 
الخيــر والتقدم والنماء التي تقودونها جاللتكم بكل 
الحكمــة واالقتــدار في بلدنا العزيــز مملكة البحرين، 
تحقيقــًا ألمانــي وتطلعــات شــعبكم الوفــي المحــب 
أن  وتعالــى  ســبحانه  المولــى  داعيــن  لجاللتكــم، 
يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة 

وطول العمر انه سميع عليم مجيب الدعاء. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وبعــث صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى برقية شــكر 
جوابيــة إلــى صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 

هذا نصها: 
صاحــب الســمو الملكي العم العزيــز األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة حفظه هللا رئيس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

ببالــغ التقدير واالمتنان تلقينا برقية ســموكم المهنة 
لنــا بعيــد األضحــى المبــارك، وإننــا إذ نقــدر لســموكم 
أن  وجــل  عــز  هللا  لندعــو  الكريمــة،  المشــاعر  هــذه 
يعيــد هــذه المناســبة العزيــزة علــى ســموكم وأنتــم 
تنعمــون بموفــور الصحة والعافية والســعادة، وعلى 
مملكتنــا العزيــزة، وشــعبها الكريم واألمتيــن العربية 

واإلسالمية باليمن والخير والبركات.
الــذي  البنــاء  الــدور  لمواصلــة  ســموكم  هللا  حفــظ 
تنهضون به في ســبيل تقدم ورفــاه مملكتنا، ودمتم 

بحفظ هللا سالمين. 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
 

وتلقــى صاحــب الجاللة الملــك المفدى برقيــة تهنئة 
مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة حلول عيد 

األضحى المبارك، فيما يلي نصها:
ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الوالد العزيــز الملك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ملك 
مملكة البحرين المفدى 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقام جاللتكم الكريم أســمى 
آيات التهانــي والتبريكات مقرونًة بخالص األمنيات 
بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك، داعيــًا هللا 
ســبحانه وتعالــى أن يحفظ جاللتكــم ويحقق كل ما 
تتطلعــون إليــه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية 
وأبنائهــا األوفيــاء، وأن يعيــد هذه المناســبة الكريمة 
الصحــة  بموفــور  تنعمــون  وأنتــم  جاللتكــم  علــى 
العربيــة  األمتيــن  وعلــى  العمــر،  وطــول  والســعادة 

واإلسالمية بالخير 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

وبعــث صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى برقية شــكر 
جوابيــة إلى صاحب الســمو الملكــي ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء، 

هذا نصها: 
صاحب الســمو الملكي ابننا العزيز األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ولــي العهــد نائــب القائد 

األعلى – النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

إنــه مــن دواعــي االعتــزاز والســرور أن تلقينــا برقية 
لنــا بعيــد األضحــى المبــارك، وفــي  ســموكم المهنــة 
الوقــت الــذي نقدر لســموكم هــذه التهنئة والمشــاعر 
الفياضــة، لندعو هللا أن يعيد هذه المناســبة الكريمة 
على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية 
والســعادة، وعلــى وطننــا وشــعبنا العزيــز واألمتيــن 

العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات.
حفظ هللا سموكم لمواصلة دوركم المميز في سبيل 
بحفــظ هللا  ودمتــم  العزيــزة،  ملكتنــا  ونمــاء  تقــدم 

سالمين، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين 

وتلقــى صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء برقية 
تهنئــة مــن صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء، 
بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك، فيمــا يلــي 

نصها: 
صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز الوالــد األميــر 
رئيــس  هللا  حفظــه  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

المبــارك  األضحــى  عيــد  حلــول  بمناســبة  يســعدني 
أن أرفــع إلــى ســموكم الكريــم أســمى آيــات التهانــي 
والتبريكات وخالص األمنيات بهذه المناســبة، ســائال 
موفــور  ســموكم  علــى  يديــم  أن  القديــر  العلــي  هللا 
الصحــة والســعادة وطــول العمر وأن يحقــق للمملكة 
المزيــد مــن التقدم والنمــاء، وأن يعيد هذه المناســبة 
علــى األمتيــن العربيــة واإلســالمية بالخيــر واليمــن 

والبركات.
ودمتم سموكم بحفظ هللا سالمين موفقين،،، 

ابنكم 
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وبعــث صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء برقية 
شــكر جوابية إلى صاحب الســمو الملكــي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 

الوزراء، هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي االبن العزيز األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ولــي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

فلقــد كان مــن دواعــي ســرورنا واعتزازنــا أن نطلــع 
علــى برقيــة ســموكم الكريمــة المهنيــة لنــا بمناســبة 

حلول عيد األضحى المبارك.
وإنــه ليطيــب لنا في هذه المناســبة المباركة أن نعبر 
لكم عن خالص شــكرنا لمشــاعر ســموكم النبيلة التي 
نعتــز بهــا كثيــرًا، وأن نبادلكم التهانــي داعين المولى 
ســبحانه وتعالــى أن يعيــد هــذه المناســبة وأمثالهــا 
عليكــم وعلــى وطننــا الغالــي وشــعبنا الوفــي واألمة 

العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن والبركات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

... ويتبادلون التهاني مع قادة 
الدول العربية واإلسالمية

تبــادل ملــك البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيــس الوزراء صاحب الســمو 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولي 
لرئيــس  النائــب األول  القائــد األعلــى  نائــب  العهــد 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات التهنئة بمناسبة 
حلــول عيــد األضحــى المبــارك مع إخوانــه أصحاب 
الجاللــة والفخامــة والســمو قادة الــدول الخليجية 

والعربية واإلسالمية الشقيقة  والصديقة .
وأعرب جاللة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولي العهــد نائب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
في البرقيات عن أطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم 
لهــم موفــور الصحــة والســعادة، داعيــن المولــى عز 
وجــل أن يعيــد المناســبة المباركة علــى هذه الدول 

وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.

... ويتلقون برقيات التهاني من أنجال 

محمد بن سلمان 
تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
ســلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهنئة بمناســبة 
حلــول عيــد األضحــى المبــارك مــن كل مــن ســمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو 
الشــيخ حمد بن محمد بن ســلمان آل خليفة وسمو 
الشــيخ خالد بن محمد بن ســلمان آل خليفة، وعبر 
الجميــع في برقياتهم عن أطيــب تهانيهم وخالص 
تمنياتهــم لجاللــة الملــك وصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء وصاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء  بهذه المناســبة الكريمة، داعين هللا العلي 
القديــر أن يعيدهــا عليهــم أعوامــا عديــدة بموفــور 
الصحــة والســعادة، وعلى مملكة البحرين وشــعبها 
الوفــي بمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار والرخــاء في 
ظــل قيــادة جاللــة الملــك، وعلــى األمتيــن العربيــة 

واإلسالمية باليمن والخير والبركات.  

  ... ويتلقون التهاني من أشقاء جاللة الملك
تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
التهانــي  برقيــات  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
بمناســبة حلــول عيــد األضحى المبــارك من كل من 
رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو 
الشــيخ محمــد بن عيســى آل خليفــة ورئيس نادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عبد 
هللا بــن عيســى آل خليفــة، ووزير شــؤون الديوان 
الملكــي ســمو الشــيخ علــي بــن عيســى آل خليفــة، 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى  فيهــا  رفعــوا 
إلــى جاللــة الملــك وصاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بهذه المناســبة المباركة، ضارعين إلى الباري جلت 
قدرته أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة 
بالخيــر  الكريــم  وشــعبها  البحريــن  مملكــة  وعلــى 

والبركات. 

... ويتلقون التهاني من كبار أفراد 

العائلة المالكة والمسؤولين 
تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
التهانــي  برقيــات  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك مــن كبــار 
أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة ورئيســي مجلســي 
النواب والشــورى، والوزراء وكبار المســؤولين في 
مجلســي  وأعضــاء  واألعيــان  والوجهــاء  المملكــة 
البلديــة  المجالــس  وأعضــاء  والشــورى  النــواب 
والمحافظين وســفراء مملكة البحرين في الخارج 
لــدى  المعتمديــن  الدبلوماســية  البعثــات  ورؤســاء 
المملكة ورؤســاء الجمعيــات واالتحادات واألندية 
الرياضية والمواطنين. وعبر الجميع في برقياتهم 
عن أطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لجاللة الملك 
وصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
المناســبة  بهــذه  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الكريمة، داعين هللا العلي القدير أن يعيدها عليهم 
أعوامــا عديــدة بموفــور الصحــة والســعادة وعلــى 
مملكــة البحرين وشــعبها الوفــي بتحقيق مزيد من 
التقــدم والتطــور واالزدهــار فــي ظل قيــادة جاللة 
الملك الحكيمة وعلى األمتين العربية واإلســالمية 

باليمن والخير والبركات.   

... ويتلقون تهاني رئيس “النواب”
تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولي 
لرئيــس  النائــب األول  القائــد األعلــى  نائــب  العهــد 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
ســلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من رئيســة 
مجلــس النــواب فوزيــة زينل، ضمنتها أســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام جاللته بمناســبة عيد 
األضحــى المبــارك، داعية المولــى عز وجل أن يعيد 
هــذه المناســبة علــى جاللتــه، وعلــى األمــة العربيــة 
واألمــة اإلســالمية، وعلى مملكــة البحرين في ظل 

قيادته بالخير واليمن والبركات.
كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة تهنئــة 
مماثلة من رئيسة مجلس النواب أعربت خاللها عن 
تهانيهــا وتبريكاتهــا بمناســبة حلــول عيــد األضحى 
المبارك، داعية من هللا أن يعيد هذه المناسبة على 

سموه بموفور الصحة والسالمة.
وتلقــى ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئــة 
مماثلــة من رئيســة مجلس النــواب، عبرت فيها عن 
خالص تهانيها لسموه بمناسبة حلول عيد األضحى 
المبــارك، داعيــة هللا تعالــى أن يعيــد هذه المناســبة 
على ســموه بموفور الصحة والعافية، وعلى مملكة 

البحرين بمزيد من النماء والتقدم واالزدهار.

... ويتلقون تهاني رئيس مجلس الشورى
تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة  برقية تهنئــة من رئيس مجلس 
الشورى علي الصالح بمناسبة حلول عيد األضحى 

المبارك، فيما يلي نصها: 
حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه ملك البالد المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

الســامي  جاللتكــم  مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
خالــص التهانــي والتبريــكات بمناســبة حلــول عيد 
القديــر  العلــي  المولــى  داعًيــا  المبــارك،  األضحــى 
المباركــة وأمثالهــا علــى  المناســبة  أن يعيــد هــذه 
جاللتكــم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على 
جاللتكــم نعمــة الصحة والســعادة، ويجعلكم ذخًرا 
لهذه المملكة وقائًدا لمسيرتها المباركـــة، وأن يديم 
علــى مملكــة البحرين نعمة األمــن واألمان في ظل 

قيادتكم الحكيمة حفظكم هللا ورعاكم. 
الخيــر  طريــق  علــى  وســدد  جاللتكــم  هللا  وفــق 
والســالم  بخيــر،  وجاللتكــم  عــام  وكل  خطاكــم، 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس 
مجلــس الشــورى، بمناســبة حلــول عيــد األضحــى 

المبارك، فيما يلي نصها:
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم خالص 
التهانــي وأجمــل التبريــكات بمناســبة حلــول عيــد 
أن  وجــل  عــز  المولــى  داعًيــا  المبــارك،  األضحــى 
يعيــد هــذه المناســبة المباركة على ســموكم بالخير 
واليمــن والبــركات، وأن يســبغ عليكــم نعمة الصحة 
والســعادة، وأن تتحقــق بجهودكــم مــا نصبــوا إليــه 
جميًعــا مــن تقّدم ونمــاء لمملكتنا الغالية في شــتى 
المجاالت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
الخيــر خطاكــم  علــى طريــق  وســدد  وفقكــم هللا 
وجعلكــم ذخــًرا لهــذا الوطــن، وكل عــام وســموكم 

بخير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــة 
تهنئــة مــن رئيس مجلس الشــورى بمناســبة حلول 

عيد األضحى المبارك، فيما يلي نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم خالص 
التهانــي وأجمــل التبريــكات بمناســبة حلــول عيــد 
األضحــى المبــارك، داعًيــا المولى عز وجــل أن يعيد 
هذه المناسبة المباركة على سموكم بالخير واليمن 
والبركات، وأن يسبغ عليكم نعمة الصحة والسعادة، 
وأن تتحقــق بجهودكــم مــا نصبــوا إليــه جميًعــا من 
تقــّدم ونمــاء لمملكتنــا الغالية في شــتى المجاالت، 
فــي ظــل القيادة الحكيمة لحضــرة صاحب الجاللة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
الخيــر خطاكــم  علــى طريــق  وســدد  وفقكــم هللا 
وجعلكــم ذخــًرا لهــذا الوطــن، وكل عــام وســموكم 

بخير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  

المنامة - بنا

عيد األضحى المبارك

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك Û  الحياة باختصار تكمن في مفهومين عظيمين: نقاوم ما نحب، ونتحمل
مــا نكــره. وفلســفة الوجــود يختصرهــا الفيلســوف شــوبنهاور فــي هــذه 

العبارة حيث تتأرجح الحياة بين: الم الحرمان ،وملل اإلشباع.
Û  اذن وجــع الحيــاة ال ينتهــي، إن كنــت جائعــا لمــال أو حــب أو شــهرة أو 

جنــس فأنــت تتألم ،وان كنــت متخما بالمال و الشــهرة والجنس والحب 
والمناصــب فأنــت تتألــم .مــا هــو الحــل اذن؟ االنتماء للمطلــق، وهو هللا، 
وتقليــل أهميــة كل مــا في الوجــود على انه تافه، وقد يــزول بلحظة من 
اللحظــات. المــال ينفــد. الحب قد يتحــول الى كره. الشــهرة قد يخطفها 
منافــس فــال يمكــن ان تكــون فتــى الشاشــة األول علــى طــول الخــط، 

والمنصب البد تفهم أتى لك وسيذهب لغيرك ووحده هللا الباقي.
Û  هــذه النظريــة اســتخلصها مــن فالســفة كانــوا ملحديــن، فتحولــوا الــى

اإليمــان. أنــا ال أبيــع مواعــظ! انــا اتحــدث مــن موقــع تجربــة فلســفية 
واريكيولوجيــة للتاريــخ، وبعــد قــراءة متعمقة في علم السوســيولوجيا 
وعلــم النفــس أن الخــالص واالطمئنــان القلبي االستســالم لقــوة مطلقة، 

وهي هللا.
Û  ان معرفــة هللا بالعلــم و القــراءة المتأنيــة للوجــود والظواهــر الكونيــة و

التعمــق فــي الطبيعــة والحياة ترفــع االطمئنان النفســي وتقلل أهمية أي 
شي في الوجود. أقول تقليل وليس إلغاء أو الكفر به. 

Û  إذن مــا هــو الســر فــي التعلــق خصوصــا فــي الحــب؟. فــي خــالل بحثــي
الفلســفي عــن الحــب وســأتحدث الحقــا عــن فلســفة الحكــم والقــوة من 
مفهوم فلســفي مســتقبال من بعــد تاريخي أيضا. الوفــاء مهم لكن يجب 
فصلــه عــن التعلــق. إن هنــاك وفــاء حتــى بيــن الطيــور، فيوجــد نوع من 
الطيــور لديهــا وفــاء كبير، فــإذا ماتت األنثى يبقى الطيــر الذكر وفيا لها، 
وال تتــزوج حتــى يمــوت، ويبقى عائشــا علــى ذكراها حتى آخــر يوم من 

عمره. 
Û  ال أعلم أهذا وفاء أم تعلق مرضي، وهل الحيوانات والطيور تصاب أيضا

بأمراض نفســية؟ نعم تصاب بأمراض نفســية، وســوف أتحدث عن ذلك 
الحقــا. هنــاك تعلق. وهناك غيرة، وهناك غنج ورقص وزهو واســتعراض 
للغوايــة وحــب قاتــل، وهنــاك تضحيــة أيضــا واألخطبــوط األم مضحية 
بشــكل كبيــر، فهــي تضع البيــض، وتصوم كــي ال تضطر إللقــاء الفضالت 
علــى البيــض ألن الفضالت ســوف تســمم البيض ويمــوت، لذلك فتصوم 
حتى تموت مضحية من أجل النسل والساللة والعائلة، بخالف اإلنسان، 
فقليــل الوفــاء، وأناني لدرجة مســتعد لقتل عائلتــه أو وطنه أو الماليين 
مــن البشــر ألجــل مصلحته كمــا فعل في رومانيا شاويشســكو وســتالين 
وموســوليني وهتلر في بلدانهم أو فرانكوا في إســبانيا. الخ. عودا على 
بــدء قــاوم مــا تحــب ما دام يضــرك، ولو كانــت ذكريات، لتعيش ســعيدا. 

يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب )رض(: “اعتزل ما ُيؤذيك”.
Û  صحيح الذكريات صعبه، كما يقول محمود درويش “الشي السيئ يفتك

بالذاكرة أكثر من الشــيء الحســن”. لكن يبقى بيدك أنك تســتطيع تغيير 
حياتك وتحمل الوجود واصطناع الســعادة. الفرح ال يطرق بابك اذهب 

وانتزعه بقوة.  

الحياة بين ألم 
الحرمان و ملل 

اإلشباع سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

جــرت اتصاالت هاتفية، أمــس، بين ملك البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وكل مــن 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إخوانــه، عاهــل 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
صاحــب  الشــقيقة  الكويــت  دولــة  وأميــر  ســعود،  آل 
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، ورئيس 
جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة عبدالفتاح السيســي، 
ورئيس دولة فلســطين الشقيقة محمود عباس، ونائب 
رئيــس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة رئيس 

الشــيخ  الســمو  الــوزراء حاكــم دبــي صاحــب  مجلــس 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان.  وتــم في االتصاالت تبادل التهاني بمناســبة 
حلول عيد األضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن 
يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى 
شــعوب هذه الدول الشــقيقة باليمــن والخير والبركات، 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالعزة والتقدم.

العاهل يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول الخليجية والعربية



المنامة  - بنا

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عضــو  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
اللجنــة  ورئيــس  الشــورى  مجلــس 
الماليــة واالقتصاديــة بالمجلــس خالــد 
المســقطي، وفــي بدايــة اللقــاء رحــب 
مســتعرضا  بالمســقطي  ميــرزا  الوزيــر 
هيئــة  بيــن  التعــاون  مجــاالت  معــه 
الشــورى،  ومجلــس  والمــاء  الكهربــاء 
القضايــا  مــن  العديــد  مناقشــة  وجــرى 
والموضوعــات المطروحــة بمــا يخــدم 
الســلطتين  بيــن  التعــاون  مــن  ويعــزز 

تحقيقــا  والتشــريعية؛  التنفيذيــة 
خدمــة  فــي  المشــتركة  لألهــداف 
مــن  عــدد  بحــث  تــم  كمــا  المواطنيــن، 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
مجلــس  عضــو  أعــرب  جهتــه،  مــن 
الشــورى المســقطي عن تقديــره الكبير 
للجهــود التي يبذلها جميع المســؤولين 
والعامليــن فــي قطــاع الكهربــاء والماء 
رأســهم  وعلــى  المتجــددة  والطاقــة 
الوزيــر الــذي ال يدخر جهــدا في تقديم 

كل التعاون مع السلطة التشريعية.

استعراض التعاون ين “الكهرباء” و“الشورى”

07 local@albiladpress.com
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العرب في األندلس والعثمانيون في بالد العرب عبدالنبي الشعلة

Û  أتــردد أصبحــت  األخيــرة  األعــوام  خــال 
بانتظــام علــى إســبانيا وبمعــدل أربــع زيــارات 
فــي العــام، وأتجــول فــي جنوبهــا بيــن أقاليم 
قــد  اإلســامي  الحكــم  كان  األندلــس، حيــث 
تركز عندما حكم العرب المسلمون تلك الديار 
ديًنــا وعقيــدة  معهــم  عــام وجلبــوا  لثمانمئــة 
وأســلوبا متميزا في الحكم والحياة، وشيدوا 
فيهــا حضارة فارهــة وثقافة قوامهــا االنفتاح 
والوســطية واالعتدال، فازدهــرت فيها المدن 
والحواضــر العربية األندلســية وخصوصا بعد 
أن وطــد الحكــم األمــوي فيهــا صقــر قريــش 

عبدالرحمن الداخل.
Û  وخال زياراتي حرصت دائًما على أن أتحدث

مع اإلســبانيين عن تلك الحقبة من تاريخهم. 
ومــن الطبيعــي أن يعتبر اإلســبان تلــك الفترة 
فتــرة احتــال لوطنهم فقــدوا فيها ســيادتهم 
علــى أراضيهــم، لكــن لــم يعبــر أحــد منهم قط 
عن حنقه واســتيائه أو عن إحساســه بالمرارة 
أو الكراهيــة والحقــد تجاه العرب والمســلمين 
بســبب ذلك، بل أستطيع أن أقول بأن العكس 
هــو الصحيــح، وهم يدركــون أيًضــا أن العرب 
أهلهــا  يعاملــوا  لــم  إســبانيا  حكمــوا  عندمــا 
بالقســوة والشــدة التي هــم عاملوا بها ســكان 
التــي اســتعمروها الحًقــا  األراضــي والبلــدان 
وحكموهــا في أميركا الجنوبيــة وغيرها، ولم 
يذكــر أي فــرد أو مصــدر في إســبانيا أن حكم 
العرب المســلمين ســبب لهم الفقر أو االنغاق 
أو التخلف، بل على العكس من ذلك؛ وهذا ما 
دعاني ودفعني إلى المقارنة بين حكم العرب 
المســلمين إلســبانيا وحكم األتراك العثمانيين 

لباد العرب.
Û  والشــك فــي أن هنــاك بعضــا أو ربمــا الكثيــر

المجحفــة  الممارســات  أو  التجــاوزات  مــن 
التــي حدثــت في حق ســكان الباد من جانب 
الحــكام العــرب، إال أنهــا ظلــت محــدودة وفي 
إطــار مــا كانت تســمح به المعاييــر التي كانت 
سائدة في ذلك الوقت في مثل هذه الظروف 
وعند غزو البلدان واحتالها، وبقيت هامشية 
وضئيلــة إذا قورنــت بالجوانــب واإلنجــازات 
اإليجابيــة والحضاريــة التــي حققهــا الحــكام 

العرب لصالح إسبانيا وسكانها.
Û  لقــد خّلف العرب المســلمون في باد األندلس

إرثــا حضاريــا وثقافًيــا مشــًعا تمثل جــزء منه 
في المنشآت العمرانية العظيمة التي شيدوها 
طوال فترة حكمهم من أبراج وقاع وحصون 
منيعة، وقصور جميلة، ومساجد كبيرة، ودور 
وزراعــة  ري  وأنظمــة  وشــوارع  كثيــرة،  علــم 
وحدائق غّطت جميع أرجاء الباد، وخصوصا 
فــي قرطبــة وطليطلــة وإشــبيلية وغرناطــة، 
والتــي ظلت بعض صروحهــا قائمة إلى يومنا 
هــذا، مثل قصــر الحمراء وقصــر جنة العريف 
في غرناطة، ومدينة الزهراء ومنارة إشــبيليا 
وكاتدرائيــة مســجد قرطبــة، وقنطــرة قرطبة 
األثرية الشــهيرة وغيرها كثير، كلها ظلت إلى 
اليوم شــواهد تنطق بالعظمة والقوة والوقار، 
وأصبحــت اآلن ثــروة وطنيــة قيمــة ومعالــم 
باهــرة تجذب الســياح والزائريــن من مختلف 
دول العالــم وتــدر الباييــن مــن اليــورات فــي 

الخزينــة اإلســبانية، وفــي المقابــل أيــن ومــا 
التركة المشابهة أو المعالم أو اإلرث الحضاري 
والعلمــي الــذي خلفه حكــم العثمانييــن للدول 

والشعوب العربية؟
Û  لألندلــس المســلمين  العــرب  فــي عهــد حكــم 

ســميت، علــى ســبيل المثــال مدينــة قرطبــة، 
التــي اشــتهرت بثرائهــا وتطورهــا بـــ “عــروس 
األدب  ودوحــة  األندلــس  قــرى  وأم  المدائــن 
ونبــراس العلــم بين الشــرق والغرب”، وصارت 
إحدى أكبر وأهم ُمدن العالم، ومركًزا حضارًيا 
البحــر  وحــوض  أوروبــا  فــي  بــارًزا  وثقافًيــا 
األبيــض المتوســط والعالــم اإلســامي، فــأي 
مدينــة فــي العالــم العربــي فــي عهــد الحكــم 

العثماني يمكن مقارنتها بقرطبة؟
Û  فــي عهــد الحكــم العثمانــي ماذا حــدث لوضع

دمشــق عاصمــة األموييــن؟ وبغــداد عاصمــة 
الفاطمييــن؟  عاصمــة  والقاهــرة  العباســيين؟ 
المــدن؟  هــذه  إلــى  العثمانيــون  أضــاف  مــاذا 
فــي الواقــع إن هــذه الحواضــر فقــدت بريقهــا 
وتألقهــا ورونقهــا الحضــاري والعلمــي عندمــا 
وقعــت تحت ســيطرة الحكــم العثماني، وهل 
أســس العثمانيون مدًنــا أو مدينة جديدة في 
العالــم العربــي؟ لقد حظيت مدينة إســطنبول 
بعنايــة واهتمــام بالغيــن مــن قبــل الســاطين 
العثمانييــن أعظــم وأكبــر مما حظيــت به مكة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة اللتــان ُتركتا دون 
والتــي  تســتحقانها،  التــي  والعنايــة  الرعايــة 
تليــق بهمــا وبمكانتهمــا، إلــى أن جاءتهمــا يــد 
اإلعمــار والتطويــر المبهــرة عندمــا عادتــا إلــى 

حكم العرب من آل سعود.
Û  ،ولــم يكتــف العــرب بتطوير األندلــس عمرانًيا

وتنويــر،  إشــعاع  مصــدر  إلــى  حولوهــا  بــل 
فأصبحــت في عهــد الحكم العربي اإلســامي 
منــارة للعلــم والمعرفــة، وُعرفــت فتــرة حكــم 
العرب المسلمين في إسبانيا بـ “العصر الذهبي 
للعلم”، إذ انتشــرت فيها المدارس والجامعات 
والمكتبــات ودور الترجمــة والمعاهــد العلميــة 
وازدهر األدب والشعر وفن العمارة والهندسة.

Û  لقد هيأ الحكام العرب المسلمون في األندلس
األجــواء والظروف واإلمكانات التي أدت إلى 
إثــراء وازدهــار العلم والفكر والفن، وتشــجيع 
البحث واإلبداع وأدت إلى نمو العلم والعلماء 
والمفكريــن، فــكان لعلمــاء ومفكــري األندلــس 
زة التي كان لها  المســاهمات واإلبداعات المميِّ
أثــر مشــهود في النهضــة األوربيــة، وظهر في 
األندلس فاســفة عظام ســاهموا في االرتقاء 
بمســتوى الفكر اإلنســاني مثل ابن باجة وابن 
طفيــل وابن رشــد الذي عــده األوروبيون أكبر 
ممثــل لحريــة الفكــر فــي العصــور الوســطى، 
الفلســفة  أعــام  أبــرز  األندلــس  وأنتجــت 
عربــي،  ابــن  وهــو  المســلمين  عنــد  الصوفيــة 
وأشــهر الجراحين وهو أبو القاســم الزهراوي، 
فــي  “المغنــي  بكتــاب  البيطــار  ابــن  واشــتهر 
األدويــة المفــردة” وما يزال ُيعــرف في أوروبا 
بلقــب “أبوعلــم النبــات”، وقــد ألــف أبوعبدهللا 
محمــد اإلدريســي كتــاب “نزهــة المشــتاق في 
عمــل  أعظــم  يعتبــر  الــذي  اآلفــاق”  اختــراق 
جغرافــي عربــي منظم فــي الجغرافيــا، وعالم 

الفلك والرياضيات مسلمة المجريطي، وعالم 
الفلــك اآلخــر ابــن حــزم األندلســي الــذي قــال 

بكروية األرض.
Û  والقائمة طويلة ال يســع المجال لحصرها بمن

فيهم شهيد البحث العلمي عباس بن فرناس، 
وعلمــاء فطاحــل أمثــال ابــن خلــدون، وجابــر 
بن األفلح، وصاعــد بن عبدالرحمن، وإبراهيم 
البكــري،  وأبوعبيــد  الزرقالــة،  وابــن  الســهلي، 
وابن زهر، وابن العوام، وابن الرومية، وحسن 
الرمــاح، وابــن الحــاج، والبرزالــي، والقلصاوي 
وغيرهــم، فأين هي قائمــة العلماء والمفكرين 
العرب الذين أنتجهم العالم العربي عندما كان 

واقًعا تحت الحكم العثماني؟
Û  والفلســفية العلميــة  اآلثــار  أصبحــت  وقــد 

العــرب  والمفكريــن  للعلمــاء  والحضاريــة 
المســلمين فــي األندلــس تشــكل أهــم القواعد 
لبنــاء  الفكريــة  والمنطلقــات  والمرتكــزات 
حضــارة عصــر النهضــة فــي أوروبــا، بينمــا كل 
العربــي  العالــم  أن  تؤكــد  واألدلــة  الشــواهد 
كان قــد شــهد تكلًســا حضارًيــا وعلمًيــا خــال 
حقبــة الحكــم العثمانــي التي دامــت ألربعمئة 
عــام، وأن العــرب فــي تلــك الفتــرة غرقــوا في 
بحــر مــن التخلــف والجهل، كمــا أن المؤرخين 
والباحثين يؤكدون، بكل تجرد، أن تلك الفترة 
اتســمت بضيق فــي أفق االهتمامــات الفكرية 
فــي العالــم العربــي وتدهــور حاد فــي الثقافة 
العربيــة عموًما وفي األدب خصوًصا، وتوقف 
عــن اإلنتــاج الفلســفي والعلمــي والرياضيات، 
الطابعــة  دخــول  العثمانيــة  الدولــة  وَمنعــت 
لألقطار العربية وبذلك ُحرم العالم العربي من 
أهــم أدوات بنــاء الحضــارة الحديثة وانتشــار 

المعرفة.
Û  تحــت الحكــم العثمانــي أصبــح العالــم العربي

خــارج نطاق التاريخ علميًا وحضاريًا وفكريًا، 
كمــا فرضــت الدولة العثمانية على باد العرب 
عزلة كاملة عن العالم وتطوراته إلى درجة أن 
الحملة الفرنسية على مصر ومن بعدها الشام 
صدمــة  إحــداث  إلــى  أدت   1798 العــام  فــي 
حضاريــة، علــى أثرهــا اســتفاق العــرب علــى 

واقع التخلف والجهل الذي يعيشون فيه.
Û  لقــد فتح العرب إســبانيا في العام 711م على

يــد والــي األموييــن فــي إفريقيــا موســى بــن 
نصيــر والقائــد طــارق بــن زيــاد، وظلــت والية 
تابعة للدولة األموية تدفع لها الخراج بانتظام 
حتــى انهيارهــا علــى يــد العباســيين، عندهــا 
انتقــل حكم األندلــس إلى عبدالرحمن الداخل 
بعــد 45 ســنة من فتحهــا، فانفصلــت األندلس 
عــن مركــز الخافة فــي بغــداد وأصبحت منذ 
ذلــك التاريــخ دولــة مســتقلة تحتفــظ بكافــة 
مواردهــا وثرواتها وتنفقها في مختلف أوجه 
التنميــة والتطوير، ولم يحاول الحكام العرب 
تجنيد اإلسبان للقتال عنهم في حروب خارج 
ديارهــم، وهــو على عكس ما فعله العثمانيون 
التبعيــة  عانــى  الــذي  العربــي  العالــم  فــي 
اإلمبراطوريــة  لمركــز  قــرون  أربعــة  طــوال 
العثمانيــة التــي اســتنزفت ثرواتــه وأرهقــت 
أهلــه بالجبايــات والضرائــب العاليــة الباهظــة 

وجندتهم للموت في حروبها التوسعية.

Û  وأربــاب العمــال  أمهــر  األول  ســليم  ونقــل 
الحــرف مــن مصــر إلــى اســطنبول مــا ســبب 
الخــراب وانقراض أكثر من 50 حرفة وتوقف 

الصناعات التي اشتهرت بها مصر.
Û  ولــم يــورث العثمانيــون للعالــم العربــي ســوى

الضعــف والتخلــف والهــوان واالنكســار، ولــم 
يحاولــوا تطوير طاقاته وإمكاناته الذاتية، أو 
تهيئتــه أو توفيــر أي ســبب مــن أســباب القوة 
والمنعــة لــه لتمكنه مــن الدفاع عن نفســه مما 
جعلــه فريســة ســهلة لاســتعمار األجنبي بعد 

انهيار تلك اإلمبراطورية.
Û  ويدرك أي طفل عربي وبكل بساطة أن ال أمل

أو إمكانيــة حتــى للتفكير أو الحلم باســتعادة 
علــى  وســيطرتهم  وحكمهــم  العــرب  موقــع 
إســبانيا أو بــاد األندلــس، فتلــك أيــام خلــت 
وأجيال وأمجاد ســادت ثم بادت وال أمل في 
عودتهــا، إال أن األمــر ال يبــدو كذلــك بالنســبة 
للعثمانييــن الجدد الذيــن يحكمون تركيا اآلن 
والذيــن يداعبــون أنفســهم بأوهــام محمومــة 
ويحاولون يائســين اســتنهاض االمبراطورية 
العالــم  بــأن  ويعتقــدون  المقبــورة،  العثمانيــة 
لفظــت  أن  بعــد  لهــم  شــرعي  إرث  العربــي 
ويســعون  األخيــرة،  أنفاســها  إمبراطوريتهــم 
علــى هــذا األســاس إلــى اســتعادة ســيطرتهم 
وبسط نفوذهم على هذه المنطقة بداًل من أن 
يحكمــوا عقولهــم أو ضمائرهــم، وأن يعترفــوا 
ويقــروا بتلك الحقائــق المخجلة المؤلمة، وأن 
يعتذروا للعالم العربي ولشــعوبه ويعوضونهم 
عمــا ارتكبــوه واقترفوه فــي حقهم من جرائم 
يطالبــون  مازالــوا  فاألرمــن  مدمــرة،  وآثــام 
األتــراك بصابــة وإصــرار وبدعــم مــن العديــد 
والمؤسســات  والمنظمــات  العالــم  دول  مــن 
عــن  والتعويــض  باالعتــذار  المعنيــة  الدوليــة 
المذابــح والمجــازر والجرائــم التــي ارتكبوهــا 
بحقهــم، وأن جرائم ومجــازر الدولة العثمانية 
في العالم العربي ال تقل وحشــية وقسوة عما 
حــدث لألرمن، حدث ذلك فــي مصر والحجاز 
والشــام وغيرهــا من بــاد العــرب التي وقعت 
تحــت حكمهــم، ففي مصر على ســبيل المثال 
وصف المــؤرخ المصري محمد ابن إياس يوم 
دخول األتراك العثمانيين مصر في شهر يناير 
1517م بقيــادة القائــد العثمانــي ســليم خان بـ 
“اليوم المشؤوم”، في كتابه “بدائع الزهور في 
وقائــع الدهــور”، وقــال إنــه “وقــع فــي القاهرة 
المصيبــة العظمــى التــي لم يســمع بمثلها فيما 
تقــدم”، وذكر مشــاهد وقصص مروعة تتســم 
عاناهــا  التــي  والظلــم  والقســوة  بالوحشــية 
المصريــون علــى يــد الغــزاة العثمانيين، حيث 
وصل األمر إلى سقوط 10 آالف من المصريين 
قتلــى في يوم واحــد، وأضاف ابن إياس: “إن 
ابــن عثمان انتهك حرمــة مصر وما خرج منها 
حتــى غنم أموالها وقتل أبطالها ويتم أطفالها 
وأســر رجالهــا وبــدد أحوالهــا”. وال مجال لذكر 
والشــام  ونجــد  الحجــاز  أهــل  علــى  وقــع  مــا 
وغيرهــا مــن بــاد العرب، فســاًما وتحية إلى 
العرب البكائين على زوال “الخافة” العثمانية 

والمنادين بعودتها!

إنجاز 86 % من تطوير مجمع 216 في “الحالة”
ــس الــــوزراء ــي ــي بــنــاًء عــلــى تــوجــيــهــات ســمــو رئ ــأت ــروع ي ــش ــم ال

وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  صــرح 
الطــرق بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي ســيد بــدر علــوي بــأن 
مشــروع  أعمــال  تنفيــذ  فــي  اإلنجــاز  نســبة 
بوماهــر  حالــة  فــي   216 مجمــع  تطويــر 
بمحافظة المحرق بلغت 86 %، إذ يتم حاليا 

وضع الطوب للطرق والممرات.
ولفــت إلى أن المشــروع يأتــي بناًء على 
توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفة بشأن إعادة تأهيل طرق المناطق 
القديمــة التــي وصلت إلى نهايــة عمرها 
االفتراضــي، تســهيا لتنقــل المواطنيــن 
والمقيمين من وإلى مســاكنهم بكل يسر 
وأمــان، وتخفيف االختناقــات المرورية 

للطــرق  االســتيعابية  الطاقــة  وزيــادة 
المروريــة  الحركــة  انســيابية  وتســهيل 
واألداء  الســامة  مســتويات  ورفــع 
علــى شــبكة الطــرق حفاظا على ســامة 
أعمــال  أن  علــوي  مســتخدميها.وأضاف 
المشــروع تشــتمل علــى إعــادة تأهيــل البنية 
التحتيــة للطــرق بطــول 6.5 كيلومتــر وإزالة 
طبقــات الرصــف القديمــة ومــواد الدفن غير 
الصالحــة وأعمــال التســوية الترابيــة بالرمل 
مــن  الخدمــات  أجهــزة  وحمايــة  البحــري، 

كهرباء، ماء وهاتف.
أعمــال  يتضمــن  المشــروع  أن  إلــى  وأشــار 
جــذب  كمنطقــة  اللؤلــؤ  طريــق  تحســين 
تــم  التــي  الخاصــة  الميــزة  وهــو  ســياحي، 
اقتراحهــا مــن قبــل هيئــة البحريــن للثقافــة 

أعمــال  ضمــن  تنفيذهــا  ويتــم  واآلثــار، 
المشــروع، حيــث يتــم حاليا تطويــر الطريق 
بنوعية متميــزة من الطوب وتركيب إضاءة 
مــن  للمشــاة  مميــزا  مســارا  ليكــون  خاصــة 
المســار  علــى  للتعــرف  والســياح؛  المقيميــن 

التاريخي لصيد اللؤلؤ في البحرين.

كذلــك يتضمن المشــروع تنظيــم التقاطعات 
الســامة  لتوفيــر  الداخليــة  الطــرق  بيــن 
المرورية لمستخدمي المنطقة ووضع قنوات 
والمســتقبلي  الحالــي  لاســتخدام  أرضيــة 
ألجهــزة الخدمــات وإنشــاء شــبكة لتصريــف 

مياه األمطار في األماكن المنخفضة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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اســتقبلت شــؤون الجمــارك، صباح امــس، بمينــاء خليفة بن 
ســلمان، الســفينة الســياحية الفاخرة )كارنيكا(، والتي تحمل 

على متنها 1710راكبا وطاقم السفينة البالغ عددهم 562.
وأوضــح مديــر إدارة جمــارك المنافــذ البحريــة أن موظفــي 
الجمارك، قاموا بإنهاء إجراءات دخول المسافرين بكل يسر 
وسهولة عن طريق تخليص أمتعة الركاب وإنهاء إجراءات 

التفتيش للقادمين على متن السفينة.
وتواصــل شــؤون الجمارك تقديــم خدماتهــا الجمركية لدعم 

السياحة في مملكة البحرين.

اللجنــة  إطــار  فــي  والتنســيق  للتعــاون  تعزيــزا 
الوطنيــة لمواجهة الكــوارث، التقى المدير العام 
علــي  العقيــد  المدنــي  للدفــاع  العامــة  لــإدارة 
الحوطــي، نائــب الرئيس التنفيــذي رئيس لجنة 
الصحة والســامة والبيئة بشركة نفط البحرين 
)بابكــو(  إبراهيــم طالــب  و مديــر دائــرة الصحة 

والسامة والبيئة بالشركة أحمد خليل.
وأكد المدير العام لإدارة العامة للدفاع المدني 
أهميــة التنســيق بيــن الجانبين في جميع ســبل 
السامة والتعاون البناء من خال الوقوف على 
الخطط المشــتركة والســيناريوهات لاستجابة 
الفاعلــة فــي حــال وجــود خطــر، وحصــر تلــك 
األخطار وبيان اإلجراءات المطلوبة حيال ذلك، 
مشــيرًا إلى أن الزيارة تأتي ضمن مجموعة من 
الزيــارات واالجتماعــات مــع الشــركات الكبــرى 
بالتخطيــط  تعنــى  منظومــة  إليجــاد  بالمملكــة 

الدعــم  إلــى  باإلضافــة  واالســتجابة  والتنظيــم 
اإلجــراءات  حيــث  مــن  والتكامــل  اللوجســتي 
المطلوبــة فــي حــال وجــود أي خطــر ال قدر هللا 
والقيــام بالتماريــن والتدريبــات المشــتركة مــن 
خال لجنة تشــرف على ذلك. من جانبه، أشــاد 
نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة نفــط البحرين 
بالــدور الملحــوظ الــذي يقوم به الدفــاع المدني 

المرافــق  وتأميــن  النفطــي  القطــاع  دعــم  فــي 
والمنشــآت بشكل احترافي والقيام باالستجابة 
بشــكل فعــال ممــا يحقــق أعلــى معــدالت األمــن 
المواضيــع  مــن  عــدد  بحــث  وتــم  والســامة. 
المتعلقــة بالمبــادرات اإلســتراتيجية والشــراكة 
لارتقــاء  بابكــو  وشــركة  المدنــي  الدفــاع  بيــن 

بمعايير الحماية والسامة.

موظفو الجمارك أنهوا إجراءات دخول المسافرين بكل يسر وسهولة

المدير العام للدفاع المدني يلتقي نائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة الصحة والسالمة بشركة “بابكو”

الوقوف على الخطط المشتركة وسيناريوهات االستجابة الفاعلة

تنسيق بين الدفــاع المدنــي و “بابكــو”
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الحــورة  شــرطة  مركــز  رئيــس  صــرح 
بمديرية شــرطة محافظــة العاصمة، بأن 
شرطة المديرية، تمكنت من القبض على 
بحرينــي )25 عامًا( مشــتبه بارتكابه عدد 

من قضايا سرقة محركات للسفن.
تلقيهــا  وفــور  المديريــة،  أن  وأوضــح 
باغــات في هذا الشــأن، قامت بمباشــرة 
أعمــال البحــث والتحــري والتي أســفرت 

عــن تحديــد هويــة المشــتبه بــه والقبض 
عليه، وضبط بحوزته عدد من المحركات 

المسروقة من مناطق مختلفة.
الحــورة  شــرطة  مركــز  رئيــس  وأشــار 
بمديريــة شــرطة محافظــة العاصمة إلى 
أنه قد تم استكمال اإلجراءات القانونية 
إلــى  عليــه  المقبــوض  وإحالــة  الازمــة 

النيابة العامة.

القبض على مشتبه بارتكابه قضايا 
سرقة محركات السفن

رفع قدرات خفر السواحل لمواجهة التحديات األمنية

“الجمـــارك”: إتمـــام إجـــراءات “كارنيـــكا”

الجاهزية رفع  في  تسهم  التدريبية  الدورات  مخرجات  العام:  األمن  رئيس 

شــخــص  2200 ــن  ــ م ــر  ــثـ أكـ ــا  ــه ــن ــت م عـــلـــى  ــة  ــي ــاح ــي س ــة  ــن ــي ــف س

فــي إطــار تفقــد الجاهزية العامــة وااللتزام بأعلــى معدالت االســتعداد واألداء األمني 
االحترافي، قام رئيس األمن العام  اللواء طارق الحسن بزيارة لقيادة خفر السواحل، 

حيث كان في استقباله قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري عالء سيادي.

واطلــع رئيــس األمــن العام علــى إيجاز عن 
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة 
الســواحل  خفــر  قيــادة  تنفذهــا  التــي 
لمنتســبيها والتــي يشــارك فــي بعــض منهــا 
عدد من منتســبي األجهــزة األمنية بالدول 
الدوريــات  زوارق  دورة  ومنهــا  الشــقيقة، 
بالــزوارق  التحكــم  ودورة  الســاحلية 
واعتــراض  واإلنقــاذ،  والبحــث  الســريعة، 

وتفتيش السفن، ومرافقة وحماية السفن، 
والمناورات البحرية.

وأشــاد رئيس األمن العام بتوجيهات وزير 
الداخليــة الهادفــة إلــى رفــع قــدرات خفــر 
الســواحل فيما يتعلق بمواجهة التحديات 
األمنيــة والعمــل التنســيقي المتكامــل فــي 

إطار دوره في حماية وتأمين السواحل.
كمــا أثنــى رئيــس األمــن العــام علــى جهود 

خفر السواحل في عقد الدورات التدريبية 
مخرجــات  أن  إلــى  منوهــا  المتخصصــة، 
هــذه الــدورات تســهم فــي رفــع الجاهزيــة 

والكفاءة لمنســوبي خفر السواحل، متمنيا 
للجميــع التوفيق والنجاح فــي أداء المهام 

والواجبات من أجل خدمة الوطن.

رئيس األمن العام في زيارة لقيادة خفر السواحل
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األحد
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قلـق شديـد إزاء التطـورات فـي عـــدن10 ذو الحجة 1440

الحوثي لميليشيات  التصدي  أجل  من  الجهود  لتوحيد  “الخارجية”: 

مملكــة  خارجيــة  وزارة  أعربــت 
البحريــن عــن قلقهــا الشــديد إزاء 
مدينــة  فــي  األحــداث  تطــورات 
اليمنيــة  بالجمهوريــة  عــدن 

الشقيقة.
وحذرت الوزارة في بيان أمس من 
أن اســتمرار المواجهات المسلحة 
مــن شــأنه عرقلة الجهــود الهادفة 

نحــو التوصــل إلى الحل الســلمي 
المنشــود، مشــددة علــى ضــرورة 
بالتهدئــة  األطــراف  كل  تمســك 
وعــدم التصعيــد وتوحيد الجهود 

لميليشــيات  التصــدي  أجــل  مــن 
الحوثــي االنقابية المدعومة من 
إيــران وكل الجماعــات اإلرهابيــة 

التي تهدد أمن واستقرار اليمن.
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سعيد محمد

Û  أمــا بعــد، فســام عليك يــا حضرة “العيــد المبــارك”، معطًرا بأجمــل التهاني
والتبريكات بحلول عيد هللا األعظم.. عيد األضحى المبارك.. سام عليك 
وعلــى كل مــن كان وال يــزال يترقبــك ويتوق إليك.. ســام بأصدق ابتهال 
للجميــع بــأن يديــم هللا علينا وعليهم الخيــر والبركات والتوفيق والســداد 

والصحة والسامة.
Û  حضرة “العيد” المبارك، أصدقك القول، فإننا جميًعا ما فتئنا نحبك ونقدرك

ونحيطــك باإلجــال والكمــال والعرفان، وكلما الحــت لياليك من عصاريها 
أو مــن صباحــات تســبقها أو مــن نســمات الصيــام أو من قوافــل الحجيج، 
فذلــك مــن جميــل صنع هللا بنا إن مد في أعمارنا لنعيش عيًدا جديًدا رغم 
مــا يصهــر أرواحنــا من آالم في بيوتنا.. ورغم ما يهــز عاقات هنا وروابط 
هنــا بيــن بعضنــا البعــض كأهــل وأقــارب وأصدقــاء، أمــا بيننا كأبنــاء وطن 
ومجتمــع و”فريــج” وقريــة.. ورغــم مــا يمــأ محيطنــا مــن زيــف وأكاذيــب 
ونفــاق وفســوق نــراه هنــا وهنــاك، إال أننــا نحبــك كمــا أنــت بقيمــك النبيلة 

العظيمة التي نموج بها سعادة وغبطًة لمجرد أن نتلو مفرداتها.
Û  حضــرة “العيــد الســعيد”، كنا نود أن تكون الفرحة بــك أكبر، واالحتفاء بك

أزهى واستقبالك أعظم وأقدس وأبرك، لكننا ونحن نعيش أجمل مشاعرنا 
مــع حجــاج بيــت هللا الحــرام وهــو يتنعمــون بمــا كتــب هللا لهم من ســعي 
مشــكور وذنب مغفور وتجارة ال تبور، ما زلنا نتألم ونتمنى أن يســتجيب 
هللا جــل وعــا لضيوفــه دعواتهم ألن ينصلــح حال هذه األمــة التي طالما 
عاشــت فــي أزمــة تلــو األخــرى.. نــود أن نفــرح بحجــم وطــن األمــة، وأمة 
الوطــن، دون أن نــرى ســيل دمــاء هنا وانهيار هناك وأزيز الرصاص يســبق 
ســفك الدمــاء فــي تلــك األرض العربية أو هذه البقعة اإلســامية.. كنا نود 
لو أن رأينا أطفالهم في وسائل التواصل االجتماعي والشبكات والقنوات 
الفضائيــة، وهــم يمرحــون ويفرحــون بالعيــد ويتناولــون الحلــوى وتصــل 
ضحكاتهم إلى آذاننا.. عن أي بقعة ورقعة أتكلم؟ آه.. أنت تعلمها وتعرفها 

جيًدا يا “حضرة العيد”.
Û  ”ختاًمــا يــا حضــرة العيــد، إن ســمعت أحًدا قــال لك أو عنك بأننــا “ال نحبك

فهو كاذب.. نحبك أيها العيد؛ ألنه وبأي حال جئت يا عيد.. نحبك ألن هللا 
ســبحانه وتعالــى يضــيء لنــا بك اآلمــال والســعادة والفرحة التي نعيشــها 

رغم آالمنا.. 
Û .كل عام وأنتم بخير أيها الكرام

دان األميــن العــام لمجلــس التعــاون 
اســتمرار  الزيانــي  عبداللطيــف 
بيــن  عــدن  فــي  المســلح  الصــراع 
بأنــه  اليمــن، ووصفــه  األشــقاء فــي 
أواصــر  تنتهــك  مشــينة  جريمــة 

األخــوة والديــن والقيــم األخاقيــة 
واإلنسانية، وتعرض حياة المدنيين 
للخطر، وتهدد األمن واالستقرار في 

المنطقة.
لمجلــس  العــام  األميــن  ودعــا 
فــي  المتصارعــة  القــوى  التعــاون 

عــدن إلــى تغليــب الحكمــة والعقــل 
للشــعب  العليــا  المصالــح  ومراعــاة 
اليمــن  أعــداء  أن  مؤكــدا  اليمنــي، 
هــم المســتفيدون مــن هــذا الصــراع 
الحاليــة  المرحلــة  وأن  المؤســف، 
تتطلــب تضافــر جهــود كافــة القــوى 

والمكونــات اليمنيــة الحريصــة على 
وســيادته  واســتقراره  اليمــن  أمــن 
لدعم الحكومة الشــرعية واستكمال 
اليمنيــة علــى كافــة  الدولــة  ســيادة 
األمــن  عــل  والحفــاظ  أراضيهــا، 

واالستقرار في اليمن.

األمانة العامة - الرياض

الزياني يدين استمرار الصراع المسلح بين األشقاء بعدن
دعـــا لتغليـــب العقـــل ومراعـــاة المصالـــح العليـــا للشـــعب اليمنـــي
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يقدم النائب محمد بوحمود عبر  «
صحيفة “البالد” رسالة يومية عن 

موسم الحج، وتتضمن هذه الرسالة 
مجموعة مالحظات أو اقتراحات، 

وفيما يأتي رسالة اليوم:
وضعت الفتة من إحدى الحمالت  «

تشير إلى أنها أعادت تأهيل دورات 
المياه القريبة من مخيمها بعرفة، 

ونوهت بالالفتة إلى أن دورات 
المياه عامة لحجاج مملكة البحرين. 

وتقييمي لما جرى بأنه عمل جيد. 
وأتطلع من البعثة أن تعلن عن 
طريقة السماح لبقية الحمالت 

بتأهيل دورات المياه. ويتعين على 
الحمالت أن تشارك في تطوير 

مرافق المشاعر؛ ألن ذلك سينعكس 
بشكل كبير في تجويد الخدمات 

المقدمة لضيوف الرحمن، وسيكون 
ذلك توثيقا للشراكة المطلوبة بين 

البعثة والحمالت، وبخاصة أن غاية 

الجميع التميز في إنجاح الموسم 
والعمل على راحة ضيوف بيت هللا 

الحرام.
أنوه بالتواصل الفعال والتجاوب  «

اإليجابي من قبل وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج 
والعمرة الشيخ خالد بن علي آل 

خليفة، ورئيس البعثة الشيخ عدنان 
القطان، وأركان البعثة، بشأن ما ورد 

برسائلي اليومية بصحيفة البالد. 

وصلتني شكاوى عن استمرار جشع  «
بعض أصحاب الحمالت، واستغاللهم 

الموسم العبادي لمزيد من الكسب 
المالي، من خالل التحايل على 

أنظمة البعثة، بتجاوز السقف 
المحدد لقبول الحجاج لكل حملة، 

وما جرى بمخيم عرفة يجب أن 
يقابل بالردع من قبل البعثة بعد 
نهاية الموسم، إذ أوصلت حملة 

حجاجها لمقر مخيمهم بمشعر عرفة، 
وبعد وصولهم المخيم استردت 

الحملة من الحجاج األساور التي 
تؤذن بدخولهم قطار المشاعر 

والمخيم، والسبب معروف؛ إلعادة 
استخدام هذه األساور لتفويج 

عدد آخر من الحجاج، وهو ما أدى 
الكتظاظ المخيم بمزيد من الحجاج، 

وبحيث ال يستوعب المخيم 
التكدس، وبما يؤدي لتقلص مساحة 

الحاج بالمخيم. 
إنني ألوم بشكل كبير بعض أصحاب  «

الحمالت الذين لوثوا طهارة الموسم 

العبادي بهذه الممارسات المسيئة، 
ووقعوا بمخالفات شرعية قبل أن 
تكون قانونية. ويجب على البعثة 
أن تقف ضد هذه الفوضى وتحرر 
المخالفات ضد المتجاوزين. ومن 

المؤكد أن اللجنة المعنية بالتفتيش 
بالبعثة عاينت المخيمات المكتظة 

ووقفت على المشكلة التخاذ ما 
يلزم. ويجب الوقوف بحزم ضد 

التصرفات المخادعة من بعض 
الحمالت. وأؤكد أن فرق العمل 

بالبعثة تعمل بجد من أجل التصدي 
الفوري للمخالفات الميدانية، وهي 

شهادة حق من خالل خبرتي 
لسنوات طويلة بمواسم الحج.

كوادر الحمالت ولجان البعثة  «
“دينامو” العمل الميداني، وهم أحد 

مفاتيح نجاح الموسم وتجويد 
خدماته، وتلقيت طلبات عديدة من 
مواطنين لإلشادة بالمعاملة الراقية 

من قبل الكوادر، وبخاصة جهود 
الفرق النسائية بالحمالت والبعثة 

لرعاية الحاجات، وهن أمهاتنا 
وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا. شكرا 

لجهودكم وجهودكن.

حمالت جشعة تسحب أساور الحجاج وتتحايل

تسترد بعض الحمالت األساور لتفويج حجاج المخيم مكتظ بالحجاج بسبب قبول عدد أكبر بالحملةوضعت حملة الفتة بأن الحمامات عامة وأنها أهلتها

محمد بوحمود

شراكة مطلوبة 
من البعثة 

والحمالت لتطوير 
مرافق المشاعر

البــارئ،  ضيــوف  ملتقــى  عرفــات،  صعيــد 
جمعهــم يــوم أمــس مــن مختلــف األمصــار 
والبلدان، تركوا األهل والولد، وبذلوا الغالي 
والنفيــس، ماثلين في مــكان وزمان ولباس 
خاشــعة  بقلــوب  رحمــة هللا  رجــاء  واحــد، 
منيبــة. واكتــظ مســجد نمــرة بالمصلين في 
صعيــد عرفــات الطاهــر ألداء صالتي الظهر 
بالرســول  اقتــداء  تقديــم  جمــع  والعصــر 
صلــى هللا عليــه وســلم. واكتســى المســجد 
حلــة بيضــاء كأنــه قطعــة إحــرام منســوجة 
فــي رداء واحــد بالتصــاق والتئــام ضيــوف 
الرحمــن بعضهم ببعض، الذين توافدوا إليه 
منــذ وقت مبكــر من صباح أمس، ليشــهدوا 
خطبــة عرفــة ناســجين لوحة زاهيــة داخل 

فــي  الخارجيــة،  الســاحات  وفــي  المســجد 
ملمح يتكرر مرة واحدة كل عام.

واكتســب المسجد أهمية كبرى من الناحية 
الدينيــة والتاريخيــة، ففيــه خطــب النبــي - 
عليــه الصــالة والســالم - خطبتــه الشــهيرة 
التــي تســمى خطبــة  فــي حجتــه األخيــرة 

الوداع.
إلــى ذلــك، أكــد المشــرف علــى إدارة جســر 
مــن   %  60 أن  مســكي  شــادي  الجمــرات 
البالــغ  العربيــة  الــدول  مؤسســة  حجــاج 

عددهم 380 ألف حاجا يســتعجلون بالنفرة 
مــن عرفات إلــى مزدلفة، ومــن ثم يتجهون 
إلــى منــى بعــد منتصــف الليــل لرمــي جمرة 
العقبــة قبــل الفجــر مما يســهم فــي تخفيف 
الزحــام صبــاح يــوم العاشــر خصوًصــا ممن 
فــي  كلــه  الليــل  المبيــت  علــى  يحرصــون 
مزدلفــة ثــم يأتون إلــى منى صباح العاشــر، 
وهو ما يتماشى مع أوقات الحظر المحددة 
من جانب وزارة الحج السعودية هذا العام 
التي تبدأ من الســاعة الرابعة فجًرا للســاعة 

العاشرة صباح يوم العيد.
المؤسســة  أن  إلــى  النظــر  مســكي  ولفــت 
واصلت اســتعانتها بالكشافة السعودية من 
خــالل تعييــن 600 مرشــد وجــوال بحيــث 
يخصص مرشد لكل 500 حاج ليساعدوهم 
فــي عملية التفويج لجســر الجمــرات، مبيًنا 
أن اإلدارة عينــت مرشــدين ملميــن بكافــة 
أحيــاء مكــة المكرمــة وأخضعتهــم لدورات 
تفويــج  عمليــة  لتســهيل  ولذلــك  تدريبيــة 

الحجاج.
وتأهبــت منشــآت الجمرات في مشــعر منى 
الســتقبال حجــاج بيــت هللا الحــرام لرمــي 
لــه خطــط  أعــدت  منظــم  بتفويــج  الجمــار 
وتكييــف  وتهويــة  مرافــق  ومشــروعات 
وصيانــة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة 
والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

محرر الشؤون المحلية

صالتا الظهر 
والعصر في 

عرفات.. وقال صلى 
الله عليه وسلم: 

“إذا كان يوم عرفة 
فإن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا فيبا 
هي بهم المالئكة، 

ويقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني 

ُشعثا غبرا ضاجين 
من كل فج عميق، 

أشهدكم أني قد 
غفرت لهم”.

كسوة
الكعبة

16 
قطعة لحزام

 الكسوة

120 
كيلوغراما من 
أسالك الذهب

6 
قطع و12 قنديال 

أسفل الحزام

5 
قناديل )هللا أكبر( 

أعلى الحجر األسود

4 
صمديات توضع في 

أركان الكعبة

100 
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 الفضة

تستهلك نحو 670 
كيلوغراما من الحرير الخام

أشاد قنصل البحرين العام في جدة إبراهيم 
المسلماني أمس بالدور الكبير لبعثة البحرين 
للحــج فــي الموســم الجــاري، مقــدرًا جهــود 
جميــع اللجــان المنبثقــة منهــا الذيــن يعملون 
علــى توفيــر أقصــى ســبل الراحــة لضيــوف 
مملكــة  ومقيمــي  مواطنــي  مــن  الرحمــن 
البحرين. جاء ذلك عقب زيارة القنصل العام 
بمشــعر  البحرينيــة  والحمــالت  البعثــة  مقــر 
عرفــة بمكــة المكرمــة؛ للوقــوف ميدانيًا على 
أهــم الخدمات والتجهيزات المقدمة لحجاج 
الــم ملكــة. وأعــرب “المســلماني” عــن شــكره 

الرجــال  مــن  البحرينيــة  للكــوادر  وتقديــره 
والنســاء بالبعثــة. وأضاف: “نتشــرف بوجود 
الســاعة  مــدار  علــى  يعمــل  بحرينــي  طاقــم 
يمثــل بــالده خيــر تمثيــل”.  ولفــت القنصــل 
العام إلى وجود أعداد كبيرة من المتطوعين 
من الشــباب البحريني الذيــن يقدمون العون 
والمســاعدة للحجــاج البحرينييــن مــن خالل 
عملهــم ببعثــة الحــج وكذلــك بحمــالت الحج 
البحرينيــة البالــغ عددهــا 60 حملــة بحرينيــة 
تقــدم خدماتهــا لنحــو 5 آالف حــاج بحرينــي 

ومقيم في البحرين.

متطوعون بحرينيون يساعدون حجاجنا

القنصل ورئيس البعثة وسط كادر إحدى الحمالت

حمالت: أداء البعثة “عال العال”

أصدرت حمالت حج بيانات منفردة لإلشادة بجهود بعثة الحج ورعايتها الحجاج من أجل تمكينهم من أداء النسك على أكمل وجه. 
وتضمنت البيانات تقديرا لجهود رئيس البعثة الشيخ عدنان القطان، ومدير إدارة الشؤون الدينية نائب رئيس البعثة محمد طاهر 

القطان، وقنصل البحرين العام في جدة إبراهيم المسلماني، واألمين العام للبعثة خالد المالود.

وانتقــدت بعــض الحمالت ضمنــا ما ورد 
فــي الرســائل اليوميــة عن موســم الحج 
والتــي ينشــرها النائــب محمــد بوحمــود 

بصحيفة “البالد”.
وأشاد خالد القطان رئيس مجلس إدارة 
التــي  الكبيــرة  بالجهــود  الفاتــح  حملــة 
تبذلها حكومة مملكة البحرين وحكومة 
خادم الحرمين الشريفين لخدمة وراحة 
وتخليــص  الحــرام،  هللا  بيــت  حجــاج 
إجراءاتهــم للدخــول وســهولة حركتهــم 
فــي األراضــي المقدســة، وتقــدم جميــع 
الحجــاج،  وراحــة  لخدمــة  التســهيالت 
ومؤكــدا توجيهــات رئيس اللجنــة العليا 

العــدل  وزيــر  والعمــرة  الحــج  لشــؤون 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــيخ 
البالــغ  األثــر  آل خليفــة  علــي  بــن  خالــد 
والســعي  الصعوبــات  كافــة  تذليــل  فــي 
الخدمــات  ومســتوى  نوعيــة  لتحســين 

المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام.   
واســتغرب صاحــب قافلــة العريبي علي 
العريبي من بعض التصريحات المجحفة 
والكالم المجانب للحقيقة، في حق دور 
مؤكــدا  البحريــن،  مملكــة  بعثــة  وأداء 
تقــّدر  البحرينيــة  الحمــالت  جميــع  بــأن 
وتثّمــن األداء الراقــي للبعثــة، وتحــرص 
علــى التعــاون مــع المســؤولين وتطبيــق 

توجيهات ورؤى البعثة التي طّورت من 
أداء الحمــالت وقدمــت نموذجــا مميــزا 

في مجال خدمات الحج.
المحمديــة  األنــوار  حملــة  ووصفــت 
للحــج والعمــرة األحاديــث التــي طالــت 
بعثــة مملكــة البحريــن للحــج واتهمتهــا 
غيــر  بأنهــا  مهامهــا  أداء  فــي  بالتقصيــر 

صحيحة وتخلو من المصداقية.
وأشــار صاحــب الحملة عبــدهللا علي أن 
أبــواب البعثــة مــا تكــون دائمــا مفتوحــة 
الســتقبال مالحظــات وشــكاوى مقاولي 
لرئيــس  شــكره  عــن  معربــا  الحمــالت، 
وأعضــاء البعثة على عملهــم الجبار؛ من 

أجــل أن ينعــم الحجــاج البحرينيون في 
تأدية مناسكهم بالصورة المطلوبة. 

وأصدرت 4 حمالت بيانا مشــتركا، وهي 
والجمــري.  والغــري  واألمــان  المحفــوظ 
والملحــوظ  الكبيــر  التطــور  إن  وقالــت 
بالخدمــات كان واضحــا بفضــل الجهــود 

التي تقوم بها البعثة.
البعثــة  بيــن  القائــم  التعــاون  وقــدرت 
مــن  يمكــن  مــا  لتقديــم  والحمــالت 
الحــج  فريضــة  ألداء  ودعــم  تســهيالت 

بكل يسر وسهولة.
ولفــت صاحــب حملــة الكاظــم ابراهيــم 
الكاظــم أن مــا تبذلــه البعثــة مــن عطــاء 
األثــر  لــه  كان  الحجــاج  لخدمــة  وعمــل 
الطيــب والمــردود اإليجابي في تســهيل 

إجراءات الحمالت لهذا الموسم.

محرر الشؤون المحلية

ــود ــمـ ــوحـ ــى رســـــائـــــل بـ ــ ــل ــ ــرد ع ــ ــلـ ــ أصــــــــــدرت بــــيــــانــــات لـ
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شارك 160 فنيا في مراسم استبدال الكسوة
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الحجاج
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ــارات ــ ــي ــ ــس ــ ــات ال ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ ــا تــتــعــلــق بـ ــه ــم ــظ ــع م

64 شكوى ضد شركات التأمين

تلقــى مصــرف البحريــن المركــزي المســؤول عــن مراقبــة القطــاع المالــي 
والمصرفي في البالد نحو 64 شكوى ضد شركات التأمين وذلك في الفترة 

من يناير إلى يوليو الماضي أي في األشهر السبعة األولى من العام.

وكانــت الشــكاوى المرســلة ضد 13 
شركة تأمين محلية وأجنبية تعمل 
فــي البــاد، لكن وتركزت الشــكاوى 
بعضهــا  تأميــن،  شــركات   5 علــى 
أجنبيــة  تأميــن  لشــركات  فــروع 

عاملة في الباد.
تقريبــا  شــكوى   54 وتمحــورت 
الســيارات،  تأميــن  شــكاوى  حــول 
فــي حيــن جــاء التأمين علــى خدم 
المنازل والتأميــن الصحي والحياة 
والمنــازل  النقــال  علــى  والتأميــن 
بعــدد محــدود من الشــكاوى تراوح 

بين شكويين و4 شكاوى.
وتأتي هذه األرقام في الوقت الذي 
اجتمــع فيه مســؤولون من مصرف 
العامليــن  مــع  المركــزي  البحريــن 

التأميــن، قبــل أســبوع  فــي قطــاع 
وكان أحــد أهــداف مــن اللقــاء هــو 
البحــث عن ســبل لتقليل الشــكاوى 
شــركات  بيــن  العاقــة  وتوضيــح 
التأمين وزبائن هذه الشــركات، في 
الوقــت الــذي يســتعد فيــه مصــرف 
البحريــن المركزي إلــى إقرار وثيقة 
موحدة للتأمين الشــامل للســيارات 

قريبا.
وتأتــي الوثيقــة الموحــدة للتأميــن 
ســنوات  بعــد  للســيارات  الشــامل 
مــن إقــرار وثيقــة مشــابهة لوثيقــة 
والتــي  الثالــث،  الطــرف  التأميــن 
ســاهمت في تقليل نســبة الشكاوى 

الواردة النوع األخير من التأمين.
ويتوقع أن تحدد الوثيقة التي يتم 

رســمية،  بصــورة  إقرارهــا  يقتــرب 
ســقوف دنيــا فيمــا يتعلق باألســعار 
والخدمــات األساســية التــي يمكــن 
الحصــول عليها فيمــا يتعلق بمكان 
اإلصــاح عنــد التعــرض للحــوادث 
االســتهاك،  ونســبة  الغيــار  وقطــع 
الســيارة،  إلغــاء  حــال  والتعويــض 
تكــون  التــي  األمــور  مــن  وغيرهــا 
عــادة محــل خــاف وعــدم  وضوح 
التأميــن  وشــركات  الزبائــن  بيــن 
األمــر الــذي يزيــد نســبة الشــكاوى 
الــواردة إلى المصرف المركزي بهذا 

الخصوص.
إجمالــي  أن  إلــى  يشــار 
فــي  التأميــن  أقساط/ اشــتراكات 
الســوق المحليــة بلغــت فــي العــام 
مليــون   272.04 يقــارب  مــا   2016
دينــار )721.60 مليون دوالر( وذلك 
أجراهــا  إحصائيــة  آخــر  بحســب 

مصرف البحريــن المركزي. ويحتل 
التأميــن علــى الســيارات الصــدارة 
المحققــة،  األقســاط  حيــث  مــن 
 % 29 يقــارب  بمــا  يســاهم  حيــث 
مــن إجمالي أقســاط ســوق التأمين 
للعام 2016، في حين تبلغ مساهمة 
أقســاط التأميــن الصحــي إلجمالي 
أقســاط التأمين في ســوق التأمين 
البحرينيــة نحــو 23 %، فــي حيــن 
تبلــغ عدد شــركات التأميــن العاملة 
في السوق المحلية نحو 25 شركة.
بيانــات  أشــارت  آخــر،  جانــب  مــن 
إلــى  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
تسجيل شــكويين فقط ضد البنوك 
األشــهر  فــي  البــاد  فــي  المحليــة 
الثاثــة الممتــدة مــن أبريــل وحتى 
ألمــور  الشــكاوى  وجــاءت  يونيــو، 

فنية، إذ تم حل هذه الشكاوى.

ارتفاع عجز الميزانية 
في تونس

ارتفــع عجــز الميزانيــة فــي تونــس خــال 
األشــهر الســتة األولــى مــن العــام الجــاري 
 244( تونســي  دينــار  مليــون   690 بقيمــة 
مليــون دوالر أمريكــي(، ليبلغ 2.445 مليار 
دينــار بعد أن كان في حــدود 1.755 مليار 
دينار خال الفترة نفسها من العام 2018.

وأفادت تقارير وزارة المالية التونسية، أنه 
تم تمويل هذا العجز بمبلغ 1.5 مليار دينار 
عــن طريق التمويات الذاتية والخارجية، 
إضافــة إلى عائدات من ممتلكات مصادرة 

تعود للمال العام للدولة.
ويتوقــع قانــون المالية التونســي أن يصل 
عجــز الميزانيــة هــذا العــام، إلــى 4.5 مليار 
مــن   %  3.9 نســبة  يعــادل  مــا  أي  دينــار، 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 4.8 % 

العام 2018.

تونس - واس

القاهرة - بنا

حجــم  ارتفــاع  المصريــة  األراضــي  واســتصالح  الزراعــة  وزارة  أعلنــت 
الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن حتى اآلن.

المصريــة  الزراعــة  وزارة  وأكــدت 
فــي تقريــر لهــا أن الصــادرات بلغــت 
4 ماييــن و620 ألفــا و253 طنــا من 
المنتجات الزراعية، بزيادة 651 ألًفا 
و127 طًنا عن المدة نفسها من العام 

الماضي.
الصــادرات  إجمالــي  أن  وأوضحــت 
الزراعيــة مــن الموالــح بلغــت مليوًنا 
و751 ألًفــا و550 طًنــا، إضافــة إلــى 

أطنــان  و704  ألًفــا   698 تصديــر 
بطاطــس، لتحتل المركــز الثاني في 
الموالــح،  بعــد  الزراعيــة  الصــادرات 
و113  ألًفــا   393 تصديــر  تــم  بينمــا 
طن بصــل، محتا المركز الثالث في 
المركــز  العنــب  واحتــل  الصــادرات، 
الزراعيــة  الصــادرات  فــي  الرابــع 

بإجمالي 98 ألًفا و557 طًنا.

ارتفاع صادرات مصر الزراعية ألكثر من 4.6 مليون طن

ســجلت شــركات قطــاع الصناعــة فــي بورصة البحرين خالل النصف األول خســائر قاســية وذلك مدفوعــة بنتائج ألبا 
بالدرجة األولى، والتي تشكل معظم وزن هذا القطاع الذي يضم ثالث شركات فقط.

فــي  القطــاع  خســائر  إجمالــي  وبلــغ 
النصــف األول مــن العــام الجــاري نحو 
بأربــاح  مقارنــة  دينــار  مليــون   17.5
قدرهــا 64 مليــون دينــار فــي الفتــرة 

ذاتها من العام 2018.
وخســرت شــركة ألمنيوم البحرين ألبا 
نحــو 19.1 مليــون دينــار فــي النصــف 
األول مقارنــة بـــ 62 مليــون دينار، في 

ذات الفترة من 2018.
أمــا شــركة البحرين لمطاحــن الدقيق، 
فقد حققت أرباحا قدرها 1.48 مليون 
 2019 مــن  األول  النصــف  فــي  دينــار 
مقارنة بـ 1.24 مليون دينار في الفترة 
نفســها مــن العــام الماضــي، أي بزيــادة 

قدرها 19 %.
دلمــون  شــركة  ربحيــة  وتراجعــت 

النصــف  فــي   %  82 بنحــو  للدواجــن 
األول لتبلغ أرباح الشركة نحو 87 ألف 

دينــار مقارنــة بـــ 483 ألــف دينــار فــي 
ذات الفترة من العام 2018.

نفذ مســاهم رئيســي في بنك البحرين الوطني، المدرجة أســهمه 
فــي بورصــة البحريــن، صفقــة لبيــع 20 ألف ســهم بقيمــة إجمالية 

14.1 ألف دينار.
وتعــود تفاصيــل الصفقــة التــي تمــت األحــد )4 أغســطس(، لبيــع 

السهم الواحد بسعر 0.705 دينار.
وكان المســتثمرون فــي البورصــة تداولــوا فــي اليــوم ذاتــه 3.77 
تــم  ألــف دينــار،   806.82 مليــون ســهم، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
تنفيذهــا من خال 79 صفقة، حيث ركز المســتثمرون تعاماتهم 
علــى أســهم قطــاع البنــوك التجاريــة والتــي بلغــت قيمــة أســهمه 
المتداولــة 317.99 ألــف دينار، أي ما نســبته 39.41 % من القيمة 
اإلجمالية للتداول، وبكمية قدرها 945.96 ألف سهم، تم تنفيذها 

من خال 29 صفقة.
وبلغــت قيمــة أســهم بنك البحريــن الوطنــي المتداولــة 29.5 ألف 
دينــار، وبكميــة قدرها 41.87 ألف ســهم، تــم تنفيذها من خال 4 

صفقات.
يشــار إلــى أن القيمــة الســوقية للبنــك تتجــاوز 1.09 مليــار دينار، 

موزعة على 1.54 مليار سهم.
وكبــار المســاهمين الرئيســين فــي البنــك، هــم: شــركة ممتلــكات 

للهيئــة  44.18 %، و10.88 %  تمتلــك  التــي  القابضــة  البحريــن 
العامة للتأمين االجتماعي.

مدفوعــة بنتائج “ألبــا” بالدرجة األولى فــي النصف األول اإلجـــمـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة  ديــــنــــار  ــف  ــ ــ أل  14.1
صفقة لبيع 20 ألف سهم من “الوطني” 17.5 مليون دينار خسائر شركات الصناعة بالبورصة

ســجل حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية الســعودية في 
األشــهر الخمســة األولــى مــن العــام الجــاري ارتفاًعــا بنســبة 40.8 %، فــي حيــن أن 
التبــادل التجــاري بيــن الســعودية ودول الخليــج – اإلمــارات والبحريــن والكويــت 

وعمان – تراجعت متأثرة بحجم التبادل مع اإلمارات.

وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن البحريــن 
)مــا  ســعودي  ريــال  مليــار   5.6 والســعودية 
األشــهر  فــي  دينــار(  مليــون   561.8 يعــادل 
الخمســة األولــى مــن العــام الجــاري، بزيــادة 
716.5 مليــون ريال، قياًســا بالفترة ذاتها من 
العــام 2018، حيــث بلــغ 3.98 مليــار ريال )ما 

يعادل 399.1 مليون دينار(.
كمــا بلــغ حجم تجارة الســعودية الســلعية مع 
دول الخليــج منذ بدايــة العام الجاري وحتى 
نهايــة مايــو 43 مليــار ريــال )مــا يعــادل 4.3 
مقابــل  دوالر(،  مليــار   11.47( دينــار(  مليــار 
45.48 مليــار ريــال )12.13 مليــار دوالر( فــي 

وفقــا  الماضــي،  العــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة 
إلحصائيــة لـ”مباشــر” تســتند لبيانات رســمية 

من هيئة اإلحصاء السعودية.
وتراجــع حجــم التبــادل بنســبة 5.5 %، وبمــا 
مليــون   661.12( ريــال  مليــار   2.45 يعــادل 

دوالر(.
وجــاء هــذا التراجــع علــى الرغــم مــن ارتفاع 
تجارة السعودية السلعية مع كل من الكويت 
والبحريــن وُعمان؛ إال أن التراجع في التبادل 
التجاري مع اإلمارات الشــريك األكبر للمملكة 
عربيا وخليجيا أثر بإجمالي تجارة السعودية 

خليجيا في العام الجاري.

وبلغــت تجــارة الســعودية واإلمــارات 27.52 
العــام  فــي  دوالر(  مليــار   7.34( ريــال  مليــار 
الجاري وحتى نهاية مايو، مقابل 32.4 مليار 
ريــال )8.64 مليــار دوالر( فــي الفترة المماثلة 

من العام 2018، بانخفاض 15.1 %.

الصادرات والواردات

لــدول  الســعودية  صــادرات  قيمــة  وبلغــت 
مجلــس التعــاون الخليجــي وتشــمل 4 دول 

فقــط )اإلمارات والكويــت والبحرين وُعمان( 
18.82 مليــار ريــال )5.02 مليــار دوالر( فــي 
األشــهر الخمســة األولــى مــن العــام الجــاري، 
مقابــل 20.28 مليار ريــال )5.41 مليار دوالر( 

في الفترة المماثلة من العام الماضي.
مــع  الســعودية  صــادرات  قيمــة  وانخفضــت 
العــام  فــي   %  7.2 الخليجييــن  شــركائها 
الجــاري وحتــى أواخــر مايو/ أيــار، بما يعادل 
1.46 مليــار ريال )389.3 مليون دوالر(، وفقا 

لحسابات “مباشر”.

وعلــى مســتوى واردات الســعودية مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، انخفضت بنحو 
4 % فــي تلــك الفتــرة، بما يعــادل 1.02 مليار 

ريال )271.81 مليون دوالر(.
إلــى  المملكــة  واردات  فاتــورة  وتراجعــت 
24.19 مليــار ريــال )6.45 مليــار دوالر( مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي في األشــهر 
الخمســة األولى من العام 2019، مقابل 25.2 
مليــار ريــال )6.72 مليــار دوالر( فــي الفتــرة 

المماثلة من العام الماضي.

الميزان التجاري

وســجلت التجارة الســلعية بيــن المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجــي عجــزا بالميــزان التجــاري في 
األشــهر الخمســة األولى مــن العام 2019 

على أساس سنوي.
وبلغــت قيمــة العجــز التجــاري الســلعي 
بين المملكة وشــركائها الخليجيين 5.37 
مليــار ريــال )1.43 مليــار دوالر(، مقابــل 
4.93 مليــار ريــال )1.31 مليار دوالر( في 

الفترة المماثلة من العام 2018.
وارتفعــت قيمة العجز بنســبة 8.9 %، أو 
مــا يعــادل 440.6 مليــون ريــال )117.5 

مليون دوالر(.
وحققــت الســعودية فائضــا تجاريــا مــع 
الكويــت فــي العــام الجــاري، مقابل عجز 

مع اإلمارات وُعمان والبحرين.

40.8 % ارتفاع حجم التبادل التجاري البحريني السعودي

11 أغسطس 2019 األحد
10 ذو الحجة 1440

علي الفردان

علي الفردانالمحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

11.5 مليار دوالر 
تجارة السعودية 

خليجيا في 5 
أشهر من 2019
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بلغ عدد الشيكات المرتجعة في البحرين نحو 47.7 ألف شيك مصرفي حتى النصف األول من العام 2019، بقيمة 
119.9 مليون دينار، أغلبها مرتجعة ألسباب مالية ويبلغ عددها نحو 36.9 ألف شيك.

وتجاوز عدد الشيكات الصادرة 
حتى يونيو الماضي 1.5 مليون 
 4.5 بقيمــة  مصرفــي  شــيك 

مليون دينار.
مصــرف  بيانــات  وبحســب 
البحرين المركزي، فإن األسباب 
ارتجــاع  وراء  كانــت  الماليــة 
 2019 يونيــو  حتــى  الشــيكات 
إذ بلــغ عددهــا 36.9 ألــف شــيك 
وبقيمــة 89.6 مليــون دينار، في 
حين بلغت الشــيكات المرتجعة 
شــيك   9794 تقنيــة  ألســباب 

بقيمة 30.1 مليون دينار.

الشــيكات  قيمــة  وبلغــت   
المرتجعــة فــي ينايــر 25 مليون 
دينار بنسبة 3.2 % من إجمالي 
فــي  الصــادرة  الشــيكات  قيمــة 
مليــون   18.1 وبلغــت  المملكــة، 
دينار في فبراير الماضي بنسبة 
وفــي  اإلجمالــي،  مــن   %  2.7
مــارس بلغت 19.9 مليون دينار 
اإلجمالــي،  مــن   %  2.6 بنســبة 
وفــي أبريــل بلغت القيمــة 19.5 
 ،%  2.3 بنســبة  دينــار  مليــون 
وفي مايو الماضي كانت القيمة 
19.8 مليــون دينار وبنســبة 2.7 

 17.6 بقيمــة  يونيــو  وفــي   ،%

مليون دينار بنسبة 2.5 %.

الشــيكات  قضيــة  وتشــكل 

المرتجعــة خصوًصــا تلــك التــي 

كاٍف  حســاب  أو  رصيــد  دون 

وقــت  الشــيك  قيمــة  يغطــي 

مؤرقــة  مشــكلة  االســتحقاق، 

مازالــت  إذ  التجــاري،  للشــارع 

هــذه الشــيكات تســتخدم علــى 

نطاق واســع لسداد المستحقات 

ألجل أو كنوع من الضمان ألداء 

قيمة العقود والمشتريات.

قـيمة الشيكـات الـمرتجعـة بـالنصـف األول
ــيـــة ــالـ مـ ــاب  ــ ــ ــب ــ ــ ألس ــوض  ــ ــ ــرف ــ ــ م ــي  ــ ــرف ــ ــص ــ م ــك  ــ ــي ــ ش ألـــــــف   36.9

ُأسس االقتصاد البريطاني قوية
مــنــاصــبــهــم ــن كـــبـــار مـــن  ــي ــؤول ــس ــح 9 م ــري ــس ت وزيـــر الماليـــة: العالـــم يمـــر بمرحلـــة صعبـــة مـــع تباطـــؤ النمـــو

ســاجد  البريطانــي  الماليــة  وزيــر  قــال 
المملكــة  اقتصــاد  أســس  إن  جاويــد 
المتحدة قوية بعد أن أظهرت أرقام أنه 
انكمــش فــي الربــع الثانــي، لكنــه أضاف 
أن االقتصــاد العالمــي ككل يمــر بفتــرة 

صعبة.
ووفًقــا لبيانات من مكتــب اإلحصاءات 
الوطنيــة، انكمــش االقتصــاد البريطاني 
بمعــدل فصلــي بلــغ 0.2 %، وهــو أول 
انكماش منذ 2012.وعلى أساس سنوي، 
تراجع النمو االقتصادي إلى 1.2 % من 
1.8 % فــي الربــع األول، وهــو أضعــف 
2018. وقــال جاويــد  أداء منــذ بدايــة 
فــي بيــان: “هــذه فترة صعبــة لالقتصاد 
العالمي مع تباطؤ النمو في دول كثيرة، 
لكــن أســس االقتصاد البريطانــي قوية. 
األجــور تنمــو والتوظيــف عند مســتوى 
قياســي مرتفع، ونتوقع أن تنمو بوتيرة 
واليابــان  وإيطاليــا  ألمانيــا  مــن  أســرع 

هــذا العــام”. وأضــاف: “الحكومة عاقدة 
مؤكــدة  معلومــات  تقديــم  علــى  العــزم 
للناس والشــركات بشأن بريكست، ذلك 

هــو الســبب في أننــا نوضــح أن المملكة 
المتحدة ســتغادر االتحاد األوروبي في 

31 أكتوبر”.

لندن - رويترز
دبي - العربية.نت

شهد البنك المركزي التركي أكبر حركة تغييرات في قياداته في السنوات األخيرة، بعد أسابيع من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل 
محافظه السابق مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه، بسبب خالفات شديدة معه بشأن خفض سعر الفائدة.

وكشــفت مصــادر بالبنــك، أن 9 مســؤولين كبــار، علــى األقــل، أقيلــوا مــن 
مناصبهــم فــي البنــك. ونقلــت وكالــة “بلومبرغ” عن مســؤولين فــي البنك، 
لــم ُيكَشــف عــن اســميهما، أن مديــر األبحــاث فــي البنــك ورئيــس اإلدارة 
المؤسســي،  التحــول  ومديــر  المخاطــر  إدارة  قســم  ورئيــس  المصرفيــة 
بيــن المســؤولين الذيــن أقيلــوا من مناصبهــم. وقال المســؤوالن إن حركة 
اإلقاالت ركَّزت على المســؤولين الذين عينهم محافظ البنك الســابق مراد 

شتينكايا من خارج البنك، ولم يتم إعالن سبب رسمي إلقالتهم.
وكان الرئيس التركي عزل شــتينكايا في 6 يوليو الماضي، بســبب رفضه 
خفــض ســعر الفائــدة، بســرعة كافيــة. وبعــد ذلك تمــت إقالة 4 مســؤولين 
كانــوا مــن أعضــاء لجنــة السياســات النقديــة الذيــن تمســكوا ببقــاء ســعر 
الفائدة الرئيســي عند مســتوى 24 %، ووافقوا على اإلبقاء عليه عند هذا 
المســتوى، وفقــا لصحيفــة “الشــرق األوســط”. وتوقعت مصــادر بالبنك أن 
تســتمر اإلقــاالت فــي صفــوف قياداتــه بعد صــدور تقريــر التضخم لشــهر 
يوليو الماضي، الذي أعلن في مطلع أغســطس الحالي، وكشــف عن عودة 
التضخم إلى اتجاه الصعود ليســجل 16.65 % في يوليو، مقارنة بنســبة 
15.72 % فــي يونيــو الماضــي، بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض 
الســلع. وكان قرار رفع ســعر الفائدة إلى مستوى 24 % في سبتمبر 2018 

أحد اإلجراءات التي اتخذها البنك للسيطرة على التضخم الجامح، الذي 
تخطــى حــدود 25 % فــي أعقــاب هبوط الليــرة بنســبة 30 %. وأثار قرار 
عزل شــتينكايا، الذي كان مقررًا أن يســتمر في منصبه حتى العام المقبل، 
بســبب رفضه أوامر أردوغان بخفض ســعر الفائدة، مخاوف كبيرة بشــأن 
اســتقالل البنــك. وكان محافــظ البنك المركزي الجديد، أشــرف، بعد مرور 
أقل من 3 أسابيع على تنصيبه من قبل أردوغان، على خفض بنسبة 425 
نقطــة أســاس فــي ســعر الفائــدة الرئيســي إلــى 19.75 %، وســط انقســام 

االقتصاديين حول إلى أي مدى سيذهب البنك المركزي في الخفض.

حملـة إقـاالت فـي المركـزي التركي

األميركيــة  األســهم  مؤشــرات  أغلقــت 
تعامالتها أمس على انخفاض.

الصناعــي  جونــز  داو  المؤشــر  وأنهــى 
جلسة التداول في بورصة وول ستريت 
 ،%  0.34 أو  نقطــة،   90.68 منخفًضــا 
26287.51 نقطــة، وهبــط المؤشــر  إلــى 
بــورز500 األوســع نطاقــا  آنــد  ســتاندرد 
0.66 %، ليغلــق عنــد  19.44 نقطــة، أو 
2918.65 نقطة. وأغلق المؤشــر ناسداك 
المجمــع منخفضــا 80.02 نقطة، أو 1.00 

%، إلى 7959.14 نقطة.

بنــك”  ســوف  “مجموعــة  رئيــس  قــال 
فــي  االســتثمار  إن  ســون،  ماسايوشــي 
صندوق “رؤية سوفت بنك الثاني” سيبدأ 
فــي ســبتمبر أو أكتوبر المقبليــن. وأضاف 
ماسايوشــي “بما أن االستثمار قريب جدًا، 
قررنــا نحــن أوالً تخصيــص 4 تريليونــات 
يــن لهــذا االســتثمار”. وأوضــح فــي مؤتمر 
صحافــي إلعالن النتائج المالية لمجموعة 
صحيفــة  تفاصيلــه  نشــرت  بنــك  ســوفت 
اليابان االقتصادية “نيكي”، أن الســعودية 
مهتمــة جدًا بالصندوق الثاني، وهي تعمل 

وفق معطيات معينة، حيث سيتسع حجم 
االســتثمار تدريجيــًا في الصنــدوق الثاني 
ليصبــح أضخم من الحجم الحالي حوالي 

12 تريليون ين )113.6 مليار دوالر(.
بخطــوة  خطــوة  “ســنبدأ  وأضــاف: 
االســتثمار بهــذا المبلــغ، ويســتمر الحديث 
عــن المســتقبل، وأعتقــد أننــا ســندرج 10 
شــركات فــي العــام المقبل وســتتزايد في 
العــام الذي يليــه”. وكان هناك تســاؤل عن 
عــدم مشــاركة الســعودية فــي الصنــدوق 
توجــد  “ال  ماسايوشــي:  فأجــاب  الثانــي، 
مشــكلة، فالســعودية وأبوظبــي مــن ضمن 

المســتثمرين الكبــار فــي الصنــدوق األول، 
أن  كمــا  ومســتمرة.  ممتــازة  وعالقتنــا 
الســعودية مهتمــة جدًا بالصنــدوق الثاني، 

وهي تعمل وفق معطيات معينة”.
 7 فــي  بنــك  ســوفت  مجموعــة  وأعلنــت 
أغســطس عــن نتائجهــا الماليــة الموحــدة 
للفتــرة مــن أبريل إلى يونيــو 2019، حيث 
بلــغ صافــي األرباح 1.12 تريليــون ين، أي 
مــا يعــادل 3.6 أضعــاف نفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي والتــي تعتبــر األعلــى مــن 
بيــن الشــركات اليابانيــة خــالل نفس هذه 

الفترة.

 إلطالق الصندوق الثاني لـ “سوفت بنك”مؤشرات األسهم األميركية تغلق منخفضة

رغم ارتفاع أسعار النفط أكثر من دوالر للبرميل، الجمعة، بدعم من هبوط في المخزونات األوروبية والتخفيضات اإلنتاجية 
التي تقودها أوبك على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ األزمة المالية لعام 2008، 

إال أن أسعار النفط أنهت تعامالت األسبوع على خسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج 
مرتفعــة  الجمعــة  تــداول  جلســة  برنــت 
1.15 دوالر أو 2 %، لتبلــغ عند التســوية 

58.53 دوالر للبرميل.
وصعــدت عقــود خــام القيــاس األميركي 
دوالر   1.96 الوســيط  تكســاس  غــرب 
أو3.7 %، لتســجل عند التســوية 54.50 

دوالر للبرميل.
وقالــت وكالة الطاقــة الدولية إن الطلب 

العالمــي علــى النفــط من ينايــر إلى مايو 
نمــا بأبطأ وتيرة لتلــك الفترة منذ 2008، 
متضــررا مــن دالئل متزايــدة على تباطؤ 
التجاريــة  الحــرب  واحتــدام  اقتصــادي 

بين الواليات المتحدة والصين.
ولقيــت أســعار النفــط دعًمــا مــن بيانــات 
مجمــل  فــي  طفيفــا  تراجًعــا  أظهــرت 
النفطيــة  الخــام والمنتجــات  مخزونــات 
فــي 16 دولة أوروبية فــي يوليو مقارنة 

النفــط  لكــن أســعار  الســابق.  الشــهر  مــع 
تبقــى منخفضــة نحــو 20 % عــن أعلــى 
ســجلتها  التــي  العــام  هــذا  مســتوياتها 
فــي أبريــل. وينهــي برنت األســبوع على 
هبــوط بأكثــر مــن 5 %، فــي حين تراجع 
الخام األميركي نحو 2 %، بعدما تأثرت 
األســواق ســلًبا هذا األســبوع بزيادة غير 
متوقعة فــي مخزونات الخام األميركية 
وســط  الطلــب  تباطــؤ  مــن  ومخــاوف 

تصاعــد الحــرب التجارية بين واشــنطن 
وبكين.

إن  الروســية  الطاقــة  وزارة  وقالــت   

تقديــرات وكالة الطاقــة الدولية تتطابق 
إلــى حــد كبيــر مــع توقعاتهــا، مضيفة أن 
احتمــال  االعتبــار  فــي  أخــذت  موســكو 

حدوث تباطــؤ للطلب على النفط عندما 
مددت اتفاق تخفيض اإلنتاج مع أوبك.

إن  ســعودي  نفطــي  مســؤول  وقــال 
المملكــة، أكبــر منتــج للخــام فــي منظمة 
“أوبــك”،  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان 
تخطط لإلبقاء على صادراتها من النفط 
الخــام عنــد أقــل مــن 7 مالييــن برميــل 
يوميــا فــي أغســطس وســبتمبر إلعــادة 
فــي  والمســاهمة  الســوق  إلــى  التــوازن 

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

لتحقيق التوازن في سوق النفط.

دبي - العربية.نت

النفط ينهي األسبوع على خسائر بأكثر من 5 %
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مقتل جندي 
أميركي في العراق

قال بيان للتحالف الدولي، الذي تقوده 
الواليات المتحدة لقتال تنظيم داعش في 

بيان، أمس السبت، إن جنديا أميركيا يقدم 
المشورة لقوات األمن العراقية قتل خالل 

مهمة في محافظة نينوى شمالي البالد. ويأتي 
ذلك بعد أن حّمل تقرير صادر عن وزارة 

الدفاع األميركية )البنتاغون(، الرئيس دونالد 
ترامب، مسؤولية إعادة انتشار مسلحي تنظيم 

“داعش” في مناطق عدة من سوريا والعراق. 
واعتبر التقرير الربع سنوي للبنتاغون، الذي 
عرض على الكونغرس األميركي، أن قرار 
ترامب بسحب قوات أميركية من سوريا، 

فضال عن إهمال العمل الدبلوماسي مع 
حكومة بغداد، ساعدا “داعش” دون قصد 

على تنظيم صفوفه مرة أخرى في البلدين.

دعوات للتهدئة والتوحد لمواجهة الحوثي.. وخارجية اليمن تتحدث عن انقالب

الحزام األمني يسيطر على القصر الرئاسي في عدن

بسطت قوات الحزام األمني في اليمن، أمس السبت، سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله. ويأتي هذا 
التطــور فــي محافظــة عــدن بعــد معارك بين قوات الحزام األمني وقوات الحماية الرئاســية لليوم الرابع على التوالي، ســقط في عدد مــن القتلى والجرحى. وقالت 
المصادر اليمنية إن قوات الحزام األمني تمكنت فجر الســبت، وبعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاســية، من الســيطرة على المعســكر التابع “للواء الثالث حماية 

رئاسية”.

الحــزام  قــوات  أن  المصــادر  وذكــرت 
األمني تمكنت أيضا من الســيطرة على 
معســكر “اللــواء الرابــع حماية رئاســية” 
المؤقتــة  العاصمــة  عــدن،  مدينــة  فــي 

لليمن.
واحتدمــت المعــارك بين قــوات الحزام 
الرئاســية  الحمايــة  وقــوات  األمنــي 
فــي مديريــة خــور مكســر، التــي تشــهد 
اشــتباكات عنيفــة فــي محيط معســكر 
بدر، الذي تســعى قــوات الحزام األمني 

إلى السيطرة عليه.
وأكدت مصادر أمنية وطبية، في وقت 
ســابق، الســبت، ســقوط قتلى وجرحى 
محيــط  فــي  الدائــرة  المواجهــات  فــي 
معســكر “اللــواء الرابــع حماية رئاســية” 

في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد.
وســمع دوي انفجارات عنيفة من جراء 
اســتخدام السالح الثقيل، فيما اتسعت 
رقعــة االشــتباكات فــي مديريــة خــور 
مكســر، وفق ما ذكــرت مصادر ميدانية 

يمنية.

انقالب على الشرعية

إلــى ذلك، وصف نائب وزيــر الخارجية 
بهــا  المعتــرف  اليمنيــة  الحكومــة  فــي 
الحضرمــي،  هللا  عبــد  محمــد  دوليــا، 
المواجهات المســلحة الجارية في عدن 
بـــ “انقــالب” يقــوده المجلــس االنتقالــي 

الجنوبي.
للخارجيــة  الرســمي  الحســاب  ونقــل 
الحضرمــي  عــن  “تويتــر”  عبــر  اليمنيــة 
قولــه، اليــوم: “ما يحصل فــي العاصمة 
المجلــس  قبــل  مــن  عــدن  المؤقتــة 
االنتقالــي هــو انقــالب علــى مؤسســات 
المؤسســات  تلــك  الشــرعية..  الدولــة 
الشــرعية  دعــم  تحالــف  جــاء  التــي 
بهــدف اســتعادتها ودعمها بعــد انقالب 
الحوثــي العام 2014.. ال شــرعية بدون 

الشرعية!”.

دعوات للتهدئة والحوار

المتحــدة،  لألمــم  العــام  األميــن  دعــا 
أنطونيــو غوتيريــش، في بيــان أطراف 
الصراع “للدخول في حوار شامل لحل 
الخالفــات وبحــث تخفيــف المخــاوف 

المشروعة لجميع اليمنيين “.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وأعربــت 
المتحــدة، الســبت، عــن بالغ قلقهــا إزاء 
التــي  المســلحة  المواجهــات  اســتمرار 
تجــري فــي عــدن، داعيــة إلــى التهدئــة 
أمــن  التصعيــد والحفــاظ علــى  وعــدم 

وسالمة المواطنين اليمنيين.
وأكــد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، على 
ضــرورة تركيــز جهــود جميــع األطراف 

ومواجهــة  األساســية  الجبهــة  علــى 
االنقالبيــة  الحوثــي  ميليشــيات 
والجماعات اإلرهابية األخرى والقضاء 

عليها.
حــوار  إلــى  هللا  عبــد  الشــيخ  ودعــا 
مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخالفات 
والعمــل علــى وحــدة الصــف فــي هــذه 
المرحلــة الدقيقة والحفــاظ على األمن 
وكالــة  ذكــرت  مــا  وفــق  واالســتقرار، 

األنباء اإلمارتية )وام(.
كما أدان األميــن العام لمجلس التعاون 
الزيانــي،  عبداللطيــف  الخليــج،  لــدول 
أمــس، “اســتمرار الصــراع المســلح فــي 

عدن بين األشقاء” في اليمن.
ودعــا األميــن العــام لمجلــس التعــاون، 
القوى المتصارعة في عدن إلى تغليب 

المصالــح  ومراعــاة  والعقــل  الحكمــة 
أن  مؤكــدا  اليمنــي،  للشــعب  العليــا 
أعداء اليمن هم المســتفيدون من هذا 

الصراع المؤسف. 

وأضاف أن المرحلة الحالية  «
تتطلب تضافر جهود كافة القوى 

والمكونات اليمنية الحريصة على 
أمن اليمن واستقراره وسيادته 

لدعم الحكومة الشرعية واستكمال 
سيادة الدولة اليمنية على كل 

أراضيها، والحفاظ عل األمن 
واالستقرار في اليمن. كما دعت 
الجامعة العربية، في بيان صادر 

عنها الجمعة، جميع أطراف النزاع 
في اليمن إلى التهدئة، مع استمرار 

التوتر في مدينة عدن، عاصمة 
البالد المؤقتة.

عواصم ـ وكاالت

بغداد ـ رويترز

مقاتلو الحركة االنفصالية الجنوبية في خور مكسر بمدينة عدن الساحلية )أ ف ب(

واشنطن ـ رويترزدبي ـ العربية نتبيروت ـ وكاالت

عقــد مجلــس الــوزراء اللبناني، أمس الســبت، في قصر بعبدا، أول جلســة لــه منذ تجاوز 
األزمة السياسية التي سببها حادث إطالق نار قرب بلدة قبر شمون بجبل لبنان، أواخر 

يونيو الماضي.

وأوردت وكالــة األخبــار اللبنانيــة الرســمية 
أن الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية، 
ميشال عون، عقدت بحضور رئيس مجلس 
الوزراء، ســعد الحريري، وعدد من الوزراء. 
وفي مســتهل الجلســة، أشــار الرئيس عون 
تمــت  شــمون”  قبــر  “حــادث  آثــار  أن  إلــى 
مســار  ثالثــة:  مســارات  “وفــق  معالجتهــا 

الجمعــة،  باجتمــاع  اكتمــل  سياســي 
ومســار قضائي بعهدة القضاء الذي 

ســيكمل عملــه وفقــا للقوانيــن 
وســترفع  اإلجــراء،  المرعيــة 
النتائج إلى مجلس الوزراء. 
وفي ما خص المسار األمني 

الخطــط  تطبيــق  تتولــى  األمنيــة  فالقــوى 
الموضوعة في هذا الشأن”.

ويــوم الجمعــة، عقــد فــي قصــر بعبــدا لقاء 
مصالحة ضم كال من الرئيس ميشال عون، 
ورئيس مجلــس النواب، نبيه بري، ورئيس 
“الحــزب التقدمي”، وليد جنبــالط، والنائب 

طالل أرسالن. 
وجــاء ذلــك كخطوة لتســوية األزمة 
الناجمــة عن حــادث مقتل اثنين من 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  مرافقــي 
النازحين، صالح الغريب، قرب 
بلــدة قبــر شــمون، في 30 

يونيو الماضي. 

علــى  اإليرانــي  الدفــاع  وزيــر  أثنــى 
حيــث  القطريــة”،  القيــادة  “حكمــة 
شهدت العالقات بين الدوحة وطهران 
تطــورًا كبيــرًا خــالل الفتــرة الماضيــة.

فإيــران وقطر وّقعتا في أكتوبر 2015 
شــمل  اإلرهــاب”،  لـ”مكافحــة  اتفاقــًا 
إجــراء تدريبــات عســكرية مشــتركة. 
كمــا تشــترك إيــران وقطــر بحقــل غــاز 
مســاحته 9700 كيلومتــر مرّبــع. وثمة 
حثيثــة  إيرانيــة   – قطريــة  مســاٍع 
لتعزيــز وتطويــر العالقــات السياســية 
واالقتصاديــة بينهما.وأكــد وزيــر الدفاع 

القطري خالد العطية هذه المساعي، 
خــالل اتصال مع نظيره اإليراني 

أمير حاتمي، حيث أكد أهمية 
عالقــات  وتطويــر  تعزيــز 

مختلــف  فــي  البلديــن 

المجــاالت. وقــال العطية لنظيــره اإليراني 
إن الدوحــة تعتبــر إيــران العبــًا رئيســًا فــي 
أمــن واســتقرار المنطقــة، بحســب ما نقلت 
وكالــة “مهــر” اإليرانيــة. مــن جهتــه، أثنــى 
ســماها  مــا  علــى  اإليرانــي  الدفــاع  وزيــر 
نظيــره  ودعــا  القطريــة”،  القيــادة  “حكمــة 
القطــري إلى زيارة طهران. وكانت الدوحة 
قدمــت تســهيالت لطهــران مــن أجــل بنــاء 
نقلــت  مــا  بحســب  للســفن،  خــاص  مينــاء 
وســائل إعــالم إيرانيــة عــن قائــد حــرس 

الحدود اإليراني العميد قاسم رضائي.
 ويعتبــر حقــل الغــاز المشــترك بيــن قطــر 
وإيران أهم ما يربط البلدين اقتصاديًا، 
فمساحة هذا الحقل 9700 كيلومتر 
مربــع، تمتلــك قطــر 6000 كيلومتــر 
 3700 وإيــران  منــه،  مربــع 

كيلومتر مربع.

قال الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي، 
كيــم جونــغ أون، تقــدم بـ”اعتــذارات” إليه، إثر قيــام بيونغ يانغ، مؤخــرًا بإطالق 

صواريخ بالستية، وعّبر عن رغبته في لقائه الستئناف المفاوضات النووية.

موقــع  علــى  األميركــي  الرئيــس  وكتــب 
“تويتــر”، “فــي رســالة بعــث بهــا كيــم جونــغ 
أون، شــرح بلطــف بالــغ أنــه يريــد أن نلتقي 
المنــاورات  انتهــاء  فــور  التفــاوض  لبــدء 
العسكرية المشتركة بين الواليات المتحدة 
وكوريا الجنوبية”.  وكان ترامب قد أعلن 
الجمعة تلقيه رسالة “رائعة” جديدة من 
كيــم، وفق مــا نقلــت “رويتــرز”. وبدأت 

المناورات العســكرية المشتركة بين 
ومــن  االثنيــن،  وســول،  واشــنطن 

أســبوع. فــي  تنتهــي  أن  المقــرر 
إن  الشــمالية  كوريــا  وقالــت 

األخيــرة  الصاروخيــة  تجاربهــا 
تلــك  علــى  احتجاجــا  أتــت 

التدريبــات.  وبــدا ترامــب، أمــس، أنــه يؤيد 
انتقاد كيم للتدريبات العســكرية، التقليدية 
الواليــات  بيــن  التحالــف  فــي  واألساســية 
المتحــدة وكوريا الجنوبيــة، والتي تتعرض 
النتقــادات شــديدة مــن بيونــغ يانــغ. وتابــع 
تضمنــت  طويلــة  رســالة  “كانــت  ترامــب 
بمعظمهــا شــكاوى من المناورات العســكرية 
الباهظــة والســخيفة. كمــا قــدم اعتــذارات 
صغيرة عن إطالق صواريخ بالســتية 
هــذه  إن  وقــال  المــدى،  قصيــرة 
التجارب الصاروخية ستتوقف 
التدريبــات  تنتهــي  عندمــا 
العسكرية. أتطلع للقاء كيم 

في المستقبل القريب!”. 

ترامب: كيم جونغ أون اعتذر عن “الصواريخ”غزل قطري إيراني.. “حكيمة” و “حامية”لبنان.. أول جلسة للحكومة بعد “لقاء المصالحة”
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دودوما ـ أف ب

أوسلو ـ وكاالت

صبــاح  األقــل  علــى  شــخصا   60 قتــل 
الســبت وأصيب 70 بجــروح في انفجار 
مدينــة  مــن  بالقــرب  صهريــج  شــاحنة 
موروغــورو التــي تبعد حوالــى 200 كلم 

غرب دار السالم عاصمة تنزانيا.
وقــال حاكم موروغورو ســتيفن كيبويه 
للصحافــة مــن المــكان “يوجــد حاليــا 60 
جثة في مشــرحة مستشفى موروغورو 

الذي يستقبل أيضا 70 جريحا”. 
مرشــحة  القتلــى  حصيلــة  إن  وقــال 

لالرتفــاع ألن بعــض الجثــث قــد تكــون 
عالقة تحت الشاحنة الصهريج.

وقــوع  لحظــة  أن  الحاكــم  وأوضــح 
االنفجار كان الســكان يملــؤون أوعيتهم 
بالوقــود، وحــاول رجــل انتــزاع بطاريــة 

الشاحنة، متسببا باالنفجار.
وقع الحادث إثر انقالب شاحنة صهريج 
لســرقة  المواطنيــن  مــن  واندفــاع عــدد 
الوقود المتسرب، قبل أن يشتعل مسببا 

االنفجار.

أمــس  النرويجيــة  الشــرطة  أعلنــت 
الســبت إصابــة شــخص فــي إطــالق نار 
داخل مسجد بإحدى ضواحي العاصمة 
أوسلو، مشيرة إلى اعتقال المشتبه به. 
وأوضحــت الشــرطة أنــه ليــس هنــاك ما 
يشــير إلــى تــورط مزيد من األشــخاص 

في إطالق النار. 
إن  المســجد  إمــام  قــال  جانبــه،  مــن 
خــوذة  اعتمــر  أبيــض،  “رجــل  المهاجــم 

ويرتــدي زيــا نظاميــا”، مضيفــا أنــه كان 
مزودا بأسلحة عدة.

وروى أن “رجــال يبــدو أنه نروجي دخل 
المسجد مزودا ببندقية ومسدسات )...( 

وأخذ يطلق النار على من حوله”.
وأوضحــت الشــرطة أنــه ليــس هنــاك ما 
يشــير إلــى تــوّرط مزيد من األشــخاص 
النــار، مكتفيــة بالقــول إن  فــي إطــالق 

الموقوف “أبيض” البشرة.

60 قتيال بانفجار شاحنة وقود في تنزانيا

إطالق نار داخل مسجد في النرويج

بنغازي ـ وكاالت بيروت ـ أ ف ب

أعلــن قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، المشــير 
خليفــة حفتــر، أمــس، وقــف جميــع العمليــات 
العســكرية في أيــام عيد األضحى، تماشــيا مع 
دعــوة األمــم المتحــدة لهدنة إنســانية في هذه 
األيام.  وقال البيان “تقديرا لما لهذه المناســبة 
بتعاليــم  والتزامــا  نفوســنا،  فــي  مكانــة  مــن 
مــن  لمواطنينــا  وتمكينــا  الســمحة،  اإلســالم 
االحتفــال بهــذا العيد في ظــروف هادئة، يعلن 
القائــد العــام للقوات المســلحة عن وقف جميع 
الجيــش  يخوضهــا  التــي  الحربيــة  العمليــات 
طرابلــس  العاصمــة  ضواحــي  فــي  الوطنــي 
بــدءا مــن يــوم الســبت... حتــى يــوم االثنيــن”.  
وفــي موازاة ذلك، قالــت مصادر طبية إن 

ســيارة ملغومة انفجــرت بمنطقة الهواري 
فــي مدينــة بنغــازي بشــرق ليبيــا أمس، ما 
أســفر عــن مقتل اثنين مــن موظفي األمم 
المتحدة.وبنغــازي هي معقل الجيش الوطني 

وقــع  االنفجــار  إن  مســؤولون  وقــال  الليبــي. 
خارج مركز تســوق “أركان” في حي “الهواري”، 
حيــث تجمــع النــاس لشــراء مســتلزمات عيــد 

األضحى.

قتل 55 مقاتالً في اشتباكات بين قوات النظام 
مجموعــات  رأســها  علــى  وفصائــل  الســوري 
جهادية أمس الســبت في شــمال غرب ســوريا 
حيث يســتعيد النظام الســوري تدريجيًا بعض 
الســوري  المرصــد  أفــاد  مــا  وفــق  األراضــي، 
هيئــة  تنظيــم  ويســيطر  اإلنســان.  لحقــوق 
تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقًا( الجهادي 
علــى معظــم أجــزاء محافظــات إدلــب وعلــى 
مناطــق في محافظات حلب وحماه والالذقية 
المجــاورة، وهي ال تزال خارج ســيطرة النظام 
السوري بعد 8 سنوات من الحرب. كما تتواجد 
في المنطقة فصائل إسالمية وأخرى معارضة 
أقــّل نفــوذًا. وأدت المعــارك أمــس فــي شــمال 

حمــاه وفــي إدلب والالذقية إلــى مقتل 23 من 
قــوات النظــام و32 مقاتــالً من الفصائــل بينهم 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وفــق  25 جهاديــًا، 

اإلنســان.  ونفذ النظام كذلك عشــرات الغارات 
إدلــب،  وجنــوب  حمــاه  شــمال  فــي  الجويــة 

بحسب المرصد.

من موقع انفجار السيارة في بنغازي
موقع غارة لقوات النظام في شمال غرب سوريا )ارشيف ـ اف ب(

بنغــازي فــي  تجــاري  مجمــع  قــرب  بتفجيــر  ضحايــا  مواجهات بين قوات النظــام وفصائل معارضة وجهادية
الجيش الليبي يوافق على الهدنة األممية مصرع 55 مقاتال شمال غرب سوريا

11 أغسطس 2019 األحد
10 ذو الحجة 1440

غزة ـ وكاالت : أعلن جيش  «
االحتالل اإلسرائيلي أنه قتل 

أربعة فلسطينيين قال إنهم 
مسلحون ببنادق وقنابل يدوية، 

أمس السبت، عند حدود قطاع 
غزة. واتهم جيش االحتالل 

الفلسطينيين بأنهم “كانوا 
مجهزين ببنادق هجومية من 

طراز إيه كاي 47 وقاذفات قنابل 
وقنابل يدوية”. وقصف الجيش 

مواقع داخل القطاع الفلسطيني 
المحاصر. وتجري تظاهرات 

أسبوعية منذ مارس 2018 على 
طول الحدود بين قطاع غزة 

وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار 
اإلسرائيلي المفروض منذ أكثر من 

عشر سنوات على القطاع وبحق 
العودة لالجئين.

القاهرة ـ وكاالت:  ذكرت مصادر أن  «
وفدا من قوى الحرية والتغيير غادر، 

أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة 
إلجراء مفاوضات مع الجبهة الثورية. 

وأوضحت المصادر أن المفاوضات 

ستستغرق يومين بين الطرفين برعاية 
مصرية. وكانت الجبهة الثورية قد 

طالبت بأن يتم تضمين جميع ما تم 
االتفاق عليه بين الطرفين في أديس 

أبابا في االتفاق مع المجلس العسكري 
قبل التوقيع على وثيقة اإلعالن 

الدستوري. وكان المجلس العسكري 
وقوى الحرية والتغيير توصال إلى 

اتفاق تقاسم السلطة “انتظره الشعب 
السوداني منذ االستقالل”، حسب 
تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح 

البرهان.

السودان.. لقاء بين الجبهة الثورية وقوى الحرية بالقاهرةجيش االحتالل يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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أطــل عليكــم مــن زاويتــي هذه ألنشــر المحبــة الممزوجة بعطــر األعياد فــي أول أيام عيد 
األضحى المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والحب واألمان. 

وأذكركــم وإيــاي بثــواب الوجــه البشــوش والكلمــة الطيبــة فــي أيــام العيــد وغيرهــا، فمن 
اســتطاع أن يــود والديــه وجــاره وإخوته فليفعــل، فالكلمة الطيبة بحد ذاتهــا صدقة، ولو 
علمنــا مــا للكلمــة مــن فضل لكانت جميــع كلماتنا تحمل في معانيها من اإليجاب ما يســعد 

أيامنا وحياتنا ويسعد غيرنا كذلك. 
أســتغرب حقــا مــن األشــخاص الذيــن ال يتوانــون عــن ذكــر كل ما هــو مقيــت أو معيب أو 
حتى ما قد يخدش راحة اآلخر عند التحدث إليه سواء بالكلمات المباشرة أو حتى تلك 
الملتويــة خلــف ابتســامة صفــراء ممزوجــة بنكهــة التندر وخفة الظــل، فيتلقفها المســتمع 
ويفهمهــا وتعكــر صفوه وتشــغل بالــه وقد تهدم يومه واأليــام التالية! كلمــة واحدة كافية 

لفعل ذلك وأكثر! 

ومضة: قيل قديما البيوت أسرار، لكن الواقع أن البشر في حد  «
ذاتهم أسرار منفصلة، قد تعايش أحدهم مئة عام ظانا أنك على 

يقين تام بحاله وما له وما عليه، لكن دروس الحياة المستقاة 
تلقننا في كل مرة درسا يكشف لنا غرابة األشخاص من حولنا، 
فكل إنسان سر منفصل بتكوينه وأحاسيسه وردات فعله، كل 

إنسان عالم منفصل بذاته، إال المتحابون في هللا فجمعهم 
مختلف وودهم ذو نكهة أصيلة ال تشوبها منغصات الحياة وإن 

كانوا مختلفين، فتمسكوا بالكلمات الطيبة علها تكون مفتاحا 
لود ال ينسى وسعادة ال تشقى... كل عام وأنتم بخير.

العتبــة اآلتيــة في المواجهة األميركية – اإليرانية ســتكون أوروبية بالدرجة األولى حســبما 
تخطــط لــه طهران الغاضبة جدًا من فرض العقوبــات األميركية على وزير خارجيتها محمد 
جــواد ظريــف، ومــا تعتبــره تلكــؤًا أوروبيًا نحوها. المعلومــات من طهران تفيد عــزم القيادة 
اإليرانيــة علــى توجيــه إنــذاٍر إلــى الدول األوروبيــة المعنية باآلليــة المالية “اينســتكس” بأن 
أمامها حتى منتصف أغســطس الجاري للبدء بتشــغيل اآللية عبر ضخ عائدات النفط، وإال 
ســتتخذ إيــران “الخطــوة المقبلــة” فــي مواصلة االنســحاب التدريجــي من االتفــاق النووي، 
والتــي بموجبهــا ُيســتبدل “التدريجــي” باالنســحاب الفوري والســريع. هدف إيــران من هذه 
االســتراتيجية دفع األوروبيين إلى إجبار واشــنطن على الخضوع لمطالب طهران حتى إن 

كان ذلك عبر صفقة جانبية رمزية تمكن إيران من بيع نفطها عبر اآللية األوروبية. 
المغامــرة تكمــن فــي احتمــال رفــض إدارة ترامب االنصياع إلى مــا تعتبره ابتزازًا لشــركائها 
وسعيًا واضحًا لشق الصفوف بين الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين بوسائل التخويف 
والتهديد. عندئذ، وفي حال تنفيذ القيادة اإليرانية التوّعد باالنسحاب من االتفاق النووي، 
ستتفاقم احتماالت العمل العسكري – وهذا أمٌر تدركه تمامًا القيادات في طهران بل بدأت 
التهيئة له برسائل خطيرة بالذات هذا األسبوع، فلقد توّعد النائب السياسي لقائد “الحرس 
الثوري”، يد هللا جواني، بأنه “إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران، ستكون في مواجهة 
المقاومــة فــي كل المنطقــة”، إشــارة إلى اســتنفار طهران أذرعة “الحرس الثوري” من “شــرق 
المتوسط إلى البحر األحمر وبحر العرب وخليج عدن”، حسب تعبير جواني الذي كشف أنه 
تم إبالغ رسالة بهذا المعنى إلى كل من “واشنطن وتل أبيب”. إسرائيل وسعت عملياتها ضد 
الوجود اإليراني لتشمل العراق، إضافة إلى سوريا، كما هّددت لبنان من قاعة مجلس األمن 
الدولي متوّعدًة باستهداف مرفأ بيروت إذا استمر “حزب هللا” في استخدامه لتهريب قطع 
الصواريخ اإليرانية، حســب الســفير اإلســرائيلي لدى األمم المتحدة. هذه تطورات جديدة 
في السياسة اإلسرائيلية تمّثلت في المحطة العراقية بعمليات قصف هذا األسبوع لمواقع 
إيرانية هدفها اســتكمال نســف المشــروع اإليراني إلقامة ممر بري لنقل األســلحة من إيران 
عبــر ســوريا والعــراق، إلى موانئ عربية في البحر المتوســط. وفي المحطــة اللبنانية، تزداد 
خطورة المواجهة العسكرية مع “إصرار اإليرانيين على تحقيق هدفهم في تحديث أسلحة 

حزب هللا” حسبما صّرح مسؤول أمني إسرائيلي إلى صحيفة “يسرائيل هيوم”.
معادلــة العالقــات اإليرانيــة – اإلســرائيلية مازالــت تقــع حتــى اآلن بيــن المهادنــة التاريخية 
على مستوى العالقات المباشرة، وبين المواجهة في الحروب بالنيابة في الساحات العربية 
بالــذات ســوريا ولبنــان، واآلن، العــراق. إذا وقعــت حــرب أميركيــة – إيرانيــة، ســتتغّير هــذه 
المعادلة جذريًا بدخول إسرائيل طرفًا في الحرب المباشرة ضد إيران، إنما حتى إذا وقعت 
تفاهمات أميركية – إيرانية لتجنب المواجهة العسكرية، تبدو إسرائيل عازمة على إجهاض 
المشــروع اإليراني في محطاته اللبنانية والعراقية والســورية ســواًء بتفاهمات أو عمليات 
عســكرية. بالمقابل، تســتمر طهران في التوّعد واســتنفار أذرعتها العســكرية “من المتوســط 
إلــى الخليــج” عبــر الجيــوش غيــر النظاميــة والميليشــيات التابعــة لهــا التي تعمــل في دول 
ســيادية وال تالقــي احتجاجــا مــن األمــم المتحــدة أو االتحــاد األوروبــي أو روســيا والصين 

والهند أقّله انطالقًا من مبدأ عدم جواز هذا األمر وانتهاكه الّشرعية الدولية. “إيالف”.

أضحى جديد وعيد سعيد

االستنفار اإليراني من المتوسط إلى الخليج )1(

وإنما األمم األخالق
الفرح، السعادة، التسامح، الحب، النجاح، هذه هي الحياة، الحسد، الكراهية، التشدد، التطرف 
الدينــي، الحقــد، هــذا هــو الجحيم، فاإلنســان بإمكانه العيش فــي الحيــاة أو الجحيم من خالل 
الحيــاة ذاتهــا وكيفية عيشــه فيهــا، محتفظًا بأخالقه الســامية وحبه الحياة والنــاس والطبيعة 
وكل مــا هــو مبهــج وســعيد، شــعاري األخــالق بــال ديــن أفضل مــن الدين بــال أخالق، لــو تأملناه 
لوجدنــا أن أممــا قامــت وانهــارت فــي ضوء هذه المقولــة، وأن أمما فقدت حضاراتها وســقطت 

وأمما نهضت من منطلق فهم هذه العبارة، ماذا ينفعنا من متدين بال أخالق؟
ما حاجتنا اليوم في هذا الزمن الذي فقدت فيه الحياة معيار األخالق وسيطرت مظاهر التنمر 
والنميمــة ونشــر اإلشــاعات، لقــد فقدنا جــزءا كبيرا مــن مجتمعنا البحريني الصغيــر الذي عاش 
بكنــف المحبــة والتســامح، وانتشــرت األفــكار المتطرفــة التي بســببها راحت تنتشــر الكثير من 
البــدع واالجتهــادات والفتاوى من شــباب حديثي التخرج بدعوى التطــوع واإلفتاء بال معايير 
وال حكمــة وال وعــي، متى يســتفيق هؤالء من وهم اإلرشــاد؟ ومتى يــدرك المواطن العادي أنه 
ال يحتــاج إلــى كل هــؤالء الدعــاة الجــدد بقدر ما هو بحاجــة إلى خبــراء واقتصاديين وحكماء 
وأصحــاب فكــر كبقيــة دول العالــم لتحقيــق الســعادة للجميع وليــس للتخويف وإرهــاب الناس 

وإغالق األبواب عليهم وحرمانهم من حرياتهم الخاصة.
لقد تاه مجتمعنا وضاع جيلنا وضاعت البوصلة في حياتنا بســبب انتشــار الخلط بين األخالق 
وبيــن الحيــاة وبين السياســة، لقد اْســُتِغَلت األخالق أقصى درجات االســتغالل، وتحت يافطة 

الفضيلــة ضاعــت القضايــا وضاعــت الحقــوق وضاعــت الحريــات، وبــدالً مــن أن نــرى المواطــن 
يعيــش فــي بحبوحــة مثــل غيــره في العالــم، وبدالً مــن التركيــز على التنميــة والبنــاء والتعليم 
وتحســين مســتوى المعيشــة نرى االنشــغال باألخالق والدعاوى المتطرفة، إلى أن بلغ األمر كما 
كتــب الصديــق عبدالمنعــم إبراهيم، نبش القبور وإزالة الشــواهد عنها، حتى الموتى لم يســلموا 

من موجة التشدد والفتاوى المجنونة. 
لــم تعــرف البحريــن مثــل هــذه األفــكار الجاهلية، منــذ أكثر من قــرن والبحرين واحة للتســامح 
واالعتــدال وبــث الفــرح والســعادة بقلــوب النــاس، فمــا الجديــد الــذي يــراه هؤالء المتشــددون 
وال نــراه نحــن؟ وأيــن األخــالق التــي تدهورت ويســتحق األمر تشــكيل كل هــذا الضجيج؟ ألم 
يجــدر بهــم أن يفكــروا ويعملــوا لرفع مســتوى الحياة المعيشــية ونشــر الثقافــة والمعرفة؟ بدل 
نبــش القبــور واالعتــراض حتى على المتوفين؟ لقد بح صوتنا وجفت أقالمنا من شــدة التكرار 
واالجترار بأن مجتمع البحرين بخير وعافية وال يجدر بهذه الفئات المتطرفة كل هذا االفتعال 

والصراخ حول األخالق والفضيلة، وكأننا في بلد فقد الجميع فيه أخالقهم.

تنويرة: الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك  «
الحقيقة.
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مواقف النظام اإليراني 
أصبحت مثيرة للضحك

)تهنئة( «

)بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك أتقــدم بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى 
ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهــل البــالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســيدي صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، داعيا هللا عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة 

وأمثالها على قيادتنا وعلى البحرين الغالية بوافر اليمن والبركات(.
كل يوم يثبت النظام اإليراني اإلرهابي أنه خارج منطق التاريخ وركب البشرية 
ويعيــش التخلــف بالطــول والعــرض ويختنــق كاألفعــى، نظــام يتعــاون عســكريا 
مــع إســرائيل ضــد األمــة العربية بصــورة فاضحة ثــم يخرج ويتحــدث عن األمن 
والســالم، ويــوم أمــس األول ردت وزارة الخارجيــة البحرينية علــى ثرثرة الغبي 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة حــول اســتضافة البحريــن اجتماعــا 

عســكريا مهمــا لبحــث األوضــاع الراهنة في المنطقــة، ما يعكس نهــج إيران الذي 
يتناقــض تمامــا مــع كل مــا فيــه خيــر وصالــح دول المنطقــة وشــعوبها، ويعكــس 
إصرارهــا الواضــح علــى عرقلــة كل الجهــود والمبــادرات الهادفــة لتعزيــز األمــن 

واالستقرار وحرية المالحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها.
لقد عاشت المنطقة سنوات عديدة والنظام اإليراني يهدد األمن واالستقرار فيها 
ويســعى كالثور الهائج لخلق االضطرابات والبلبلة في دول الجوار، والتهديدات 
والعدوان لم يتوقف واألطماع مستمرة، نظام دموي متخلف يشيع الفوضى ومع 
ذلــك يخــرج بوجــه أســود ومواقد الكذب تشــتعل تحــت جلده ويطلــق تهديدات 

جوفاء باهتة. 
ال أعرف كيف يفكر هذا النظام الذي يمتلك مخطوطات نادرة من الغباء واإلجرام 
والعنصريــة، والجرائــم التــي يرتكبهــا خامنئي ونظامــه أصبحت معروفــة للعالم، 
والســلوك المشــين بحــق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي ظــل النظــام الطائفي 
العنصري الوحشي الذي يقوده خامنئي ال يخفى عن أنظار البشرية جمعاء، لكن 

قريبا ستنهار أحالمهم المريضة، فمواقف هذا النظام أصبحت مثيرة للضحك.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نادي العروبة في ذكراه 
الثمانين

ُيصادف عام 2019م الذكرى الثمانين 
لتأســيس نادي العروبــة، ففي 1939م 
أبنــاء  مــن  زاهــرة  كوكبــة  نهضــت 
مــن  يتخــذ  نــاٍد  لتأســيس  البحريــن 
ســماته  ومــن  اســًما،  العربــي  الوطــن 
هويًة، ومن لغته مبادئ. كانت البداية 
شــائكة  مســتحيلة،  وليســت  صعبــة 
ممكنة العبور، واســتطاع المؤسســون 
بصبرهــم وإيمانهــم أن يتجــاوزوا مــا 
كان صعًبــا ومســتحياًل، وتمكنــوا مــن 
تحقيــق هدفهم، فجعلــت تلك النخبة 
ُملتقــى  العروبــة  الوطنيــة  المؤِسَســة 
الفكريــة  المعــارف  لتنميــة  وأرًضــا 
والتربوية والثقافية، فوثبوا من أجل 
نشر الثقافة العربية وتحقيق الترابط 

االجتماعي بين أبناء البحرين.

تأسس في وقت شهدت فيه البحرين 
سياســية  نهضــة  العربــي  والوطــن 
وفــي  عامــرة،  وثقافيــة  وفكريــة 
والمؤسســون  البحريــن  كانــت  زمــن 
يحتاجــون إلــى أرٍض ينطلقــون منهــا 
واألدبيــة  الفكريــة  رســالتهم  لتأديــة 
لمشــروعهم الثقافــي الذي تجســد في 
نــادي العروبــة فــي عصٍر لــم تولد فيه 
األنديــة بعد، وهذا ما جعل مســؤولية 
تجــذب  تــكاد  جســيمة  المؤسســين 
حاملهــا إلــى أســفل األرض مــن ثقلهــا 
لــوال صالبة األرض التــي وقفوا عليها 
ليحققــوا أهدافهم الوطنيــة والفكرية 

والثقافية.
الثقافــي  اإلشــعاع  هــذا  الزمــت  لقــد 
تحديــات  التحديــات،  مــن  الكثيــر 

النــادي  ومقــر  والتمويــل  التأســيس 
وغيرهــا، لكن المؤسســين اســتطاعوا 
ونقائهــم  الوطنــي  منبتهــم  بفضــل 
الفكــري أن يخمــدوا تلــك التحديــات 
وســاروا فــي ســباق مــع الزمــن، وقبل 
تســارعت  التأســيس  حبــر  يجــف  أن 
األفئــدة مــن كل صــوب لتنــال نصيبها 
ثمانيــن عاًمــا  العروبــة.  مــن عضويــة 
أصبح النادي بســتانا زاهرا باألنشــطة 
والدينيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة 
فيهــا  تســابق  والسياســية  والفكريــة 
والمفكريــن  األدبــاء  فخــر  مــن  جمــع 
والوجهــاء  والفنانيــن  والشــعراء 
حضــوًرا  والمســؤولين  والمصلحيــن 
واألقطــار  البحريــن  مــن  وتحدثــا 
العربيــة، مــا جعــل النادي نجًمــا يتألأل 

في سماء العروبة.
لقد شيدت صرح العروبة نخبة نجيبة 
انتمــاء  وأجيــال  أجيــاٌل  وتناقلتــه 
ووجــوًدا، وأينــع ثمًرا شــهًيا بأنشــطته 
الفكــري  نهجــه  وبفضــل  المتنوعــة، 
أنشــطته  ونقــاء  أعضائــه  ونوعيــة 
أصبــح وجــود النــادي ضــرورة فكرية 
يومنــا  حتــى  وثقافيــة  واجتماعيــة 
الحاضــر، شــكًرا للمؤسســين ورحمهم 
هللا برحمتــه علــى ما قدمــوا وضحوا، 
وشكًرا لكل أعضائه الذين أتوا ليكملوا 
مســيرة التأســيس والتي جعلت نادي 
العروبــة مــن أكثــر المؤسســات قــدرًة 
علــى التفاعل والمشــاركة المجتمعية، 
محافظين على الديمومة والصيرورة 
التي مر بها النادي منُذ ثمانيين عاًما.

عبدعلي الغسرة
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يخــوض منتخبنــا الوطني للناشــئين لكرة اليد مســاء 
اليــوم )األحــد( مباراتــه الرابعــة بالــدور التمهيــدي في 
بطولــة العالــم المقامــة حاليــًا فــي مقدونيــا بمواجهــة 
المنتخــب األرجنتينــي فــي تمــام الخامســة والنصــف 

بالتوقيت المحلي.
فــي  للمنتخــب  بالنســبة  المبــاراة  أهميــة  وتكتســب 
تحديد مصيره بالتأهل إلى الدور الرئيســي أو اللعب 
علــى المراكــز فــي كأس الرئيــس، فالفــوز يدخلنــا في 
حســابات مــع فــرق المجموعــة وســيتم األخــذ بفــارق 
األهــداف بين المنتخبات المتســاوية في عدد النقاط 
وفقــًا الــى الئحــة البطولــة، أمــا الخســارة بــأي نتيجــة 

فإنها تمثل الخروج من هذا الدور.
األربــع  المنتخبــات  تتأهــل  البطولــة  نظــام  وبحســب 
لــأدوار النهائيــة، وحتــى  األولــى مــن كل مجموعــة 
اآلن ضمنــت الدنمــارك البطاقــة األولــى بعــد فوزهــا 
فــي الثــاث مباريات األولــى، تليها مقدونيــا واليابان 
مــن فوزيــن لــكل منهمــا بأفضليــة األهــداف لمصلحــة 
وبفــارق  الرابــع  المركــز  فــي  منتخبنــا  ثــم  مقدونيــا 
األهــداف عــن األرجنتيــن بنقطتيــن وأخيــرًا نيجيريــا 

في المركز األخير بدون رصيد من النقاط.
وكان منتخبنــا قــد خســر يــوم أمــس األول مباراتــه 
الثالثــة أمام مســتضيف البطولة المنتخــب المقدوني 
لمصلحــة  األول  شــوطها  وانتهــى   )25  /27( بنتيجــة 
مقدونيــا أيضــًا )12/  9( ليضــع نفســه فــي احتمــاالت 

التأهل المعقدة لأدوار النهائية.
وللمرة الثانية على التوالي لم يقدم العبونا مستواهم 

المعــروف وخســروا مبــاراة كانــت فــي متنــاول اليــد، 
إال أن ســوء التعامــل في الهجوم أضــاع علينا العديد 
مــن الفرص واألهــداف المحققة منها 9 أهداف فرص 
حقيقيــة فــي الشــوط األول و12 فرصــة في الشــوط 
الثانــي، وهــو ما رجح كفــة المنتخــب المقدوني الذي 

خرج بفارق الهدفين.
وعــودة إلــى مباراة اليــوم فإنهــا تعتبر مــن المباريات 
المنتخبيــن  بيــن  الفنــي  التقــارب  بســبب  المتكافئــة 
بحســب مــا ظهــرا عليه في الجــوالت الثــاث األولى، 
وفيهــا فــازت األرجنتيــن علــى مقدونيا وخســرت من 
الدنمــارك بفــارق 10 أهداف ومــن اليابان بفارق ثاثة 
أهــداف، أما منتخبنا فقــد أكتفي بالفوز على نيجيريا 
بفارق ثمانية أهداف وخسر أمام اليابان بفارق ثاثة 

وأمام مقدونيا بفارق هدفين، وهو ما أعطى منتخبنا 
نظيــره  علــى  الترتيــب  مراكــز  فــي  التقــدم  أحقيــة 

األرجنتيني.  
اقتصر برنامج االستعداد لمباراة اليوم على التدريب 
المــدرب  ركــز  وفيهــا  المبــاراة  فــي صالــة  الصباحــي 
اآليســلندي على األخطاء التي وقع فيها العبونا أمام 
مقدونيا وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكات 
الفنيــة وإعــادة تنظيــم وضعيــة الفريــق فــي تطبيــق 
الطــرق الدفاعيــة والهجوميــة، وفي الفترة المســائية 
دخــل الفريــق فــي اجتمــاع فنــي وتــم فيــه مشــاهدة 
فيديو للمباراة السابقة ومن ثم عرض بعض اللقطات 
لمنتخــب األرجنتيــن وطريقــة أداءه لمعرفــة مراكــز 

القوة والضعف لديه.

منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد

علي جعفر

النهائيــة لــأدوار  التأهــل  أبــواب  علــى  يضعنــا  الفــوز 

“ناشئو اليد” يالقون األرجنتين في بطولة العالم 16

شــهدت الجولــة األولــى لــدوري زيــن الدرجــة األولــى لكــرة الســلة مشــاركة 6 العبيــن 
محترفين فقط مع 6 أندية من أصل 12 فريقا مشاركا في النسخة الـ46 للبطولة.

وخاضــت فــرق األهلــي، المحــرق، النجمــة، 
لقاءاتهــا  أول  والبحريــن  الحالــة،  الرفــاع، 
بالاعــب  مدعمــة  بتشــكيلة  البطولــة  فــي 

المحترف.
وفي الوقت الذي لعبت فيه 6 فرق باعبين 
محترفيــن، فــإن النصــف اآلخــر مــن الفــرق 
شــاركت فــي الجولــة االفتتاحيــة بعناصــر 

محلية خالية من الاعبين األجانب.
ولــم تتمكــن 4 أنديــة من تلك الفرق الســتة 
مــن إشــراك الاعب المحتــرف رغم التعاقد 
مع الاعبين ووصول بعضهم؛ وذلك بسبب 
عدم اكتمال إجراءات تسجيل المحترفين 
بسبب تأخر وصول بطاقات االستغناء من 
االتحــاد الدولــي )فيبــا(، وتلــك الفــرق هــي 

االتحــاد الــذي تعاقــد مــع األميركي جيمس 
جريــن(،  دي  )األميركــي  ســترة  كارلتــون، 
المنامــة )األميركــي ماكغانيــت( وســماهيج 

)األميركي راشيم رايت(.
ولم يعلن فريقا النويدرات ومدينة عيســى 
عــن التعاقــد مــع الاعــب المحتــرف حتــى 
اآلن، إذ تتجــه رغبــة الفريقين في االعتماد 

على العناصر المحلية هذا الموسم.
الذيــن  المحترفــون  الاعبــون  وســاهم 
شاركوا مع فرقهم في ترجيح كفة أنديتهم 
وتحقيق الفوز األول بمســتهل المشوار في 
بطولــة الــدوري، وهــم الصربــي مايــل إليك 
)األهلي(، األميركي كيو )النجمة(، األميركي 
ويــل  األميركــي  )البحريــن(،  فيرغســون 

ارتينــو )المحــرق(، األميركــي ريغــي يونــج 
)الرفاع(.

وكانــت نتائــج الجولــة األولــى قــد أســفرت 
عــن فــوز األهلي علــى ســماهيج )112/ 43(، 
النجمــة علــى االتحــاد )103/ 94(، البحريــن 
علــى مدينة عيســى )86/ 76(، المحرق على 
النويــدرات )120/ 54(، المنامــة علــى ســترة 

)129/ 73( والرفاع على الحالة )63/ 62(.

6 أندية خاضت افتتاحية دوري السلة بعناصر محلية

من مشاركة الالعبين المحترفين في الجولة األولى

المنامة - بنا

أكد رئيس االتحــاد البحريني للدراجات 
الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أصــدره  الــذي  الســامي  التوجيــه  “أن 
الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل 
بإيجــاد  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الحلــول المناســبة لحــل الملفــات العالقة 
بالمســتحقات المالية لاعبيــن والفنيين 
واإلداريين وديــون األندية يعكس مدى 
لــدن  مــن  الســامية  والرعايــة  االهتمــام 

جالته لكافة الرياضات”.
وأكد الشيخ خالد بن حمد “أن توجيهات 
الفائقــة  الرعايــة  تجســد  الملــك  جالــة 
التــي يوليهــا جالتــه للحركــة الرياضيــة 
وهــي امتــداد لدعــم جالتــه للقطاعيــن 
الشــبابي والرياضي، الــذي حققت فيهما 
المملكــة قفزات نوعيــة كبيرة على كافة 
األصعدة والمســتويات جعلــت البحرين 
فــي مصــاف الــدول المتقدمــة رياضيــًا”، 
مشــيدا بالجهــود المتميــزة التــي يبذلهــا 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
لأعمــال  المفــدى  الملــك  جالــة  ممثــل 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة، في 
قيادة الرياضة البحرينية نحو مزيد من 

النجاحات.
مــن  الصــادرة  التوجيهــات  “أن  وأكــد 

ســمو الشــيخ ناصــر إلــى وزيــر الشــباب 
ملــف  لحــل  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
واإلدارييــن  الرياضييــن  مســتحقات 
والفنييــن وديــون األنديــة بتوجيــه مــن 
جالــة الملــك المفــدى، هو تأكيــد لرعاية 
الرياضــي،  بالقطــاع  واهتمامــه  جالتــه 
مما يبعث باالعتزاز والفخر لدى األســرة 
الرياضيــة فــي المملكــة”، منوهــا كذلــك 
الشــيخ  ســمو  مــن  المبذولــة  بالجهــود 
خالــد بــن حمــد آل خليفة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، التــي تصــب فــي 
دعم الحركتين الشــبابية والرياضية من 
أجل المحافظة على المكاسب وتحقيق 

المزيد من النجاحات.

التوجيهات الملكية تعكس االهتمام بالرياضة

قال العب منتخبنا الوطني للناشئين علي  «
جعفر أن مباراة اليوم هي األمل الوحيد 

بالنسبة لنا وسنقاتل من أجل تحقيق هذا 
الهدف وتعويض الخسارتين السابقتين، 

معربًا عن أمله في أن تسير األمور 
لصالحنا في هذه المباراة وأن يستغل 
الفريق كافة الظروف المواتية لصالحه.

وعن أسباب الخسارتين أمام اليابان 
ومقدونيا، قال جعفر أنه أمر مؤسف أن 
تخسر بهذه الطريقة فالفريق لم يظهر 

بالصورة المطلوبة وارتكبنا الكثير من 
األخطاء الفردية كما أن سوء الحظ الزمنا 

في اللحظات التي يتحسن فيها األداء 
والتي نتمكن من العودة إلى المباراة، 

خصوصا أمام مقدونيا حيث حصلنا على 
فرصة التعادل في األوقات األخيرة ولكننا 

لم نوفق في تسجيل الرمية الجزائية 
وتلتها فرصتين محققتين للتسجيل أيضًا 

لكننا أضعناهما بسبب سوء التركيز.

وأضاف ”علينا اآلن تناسي النتائج السابقة  «
والتركيز بشكل كبير على مباراة اليوم 

فهي األمل الوحيد بالنسبة لنا من أجل 
التأهل، نحن ندرك إمكانيات المنتخب 

األرجنتيني فهو من المنتخبات الجيدة في 
المجموعة ولذا علينا االلتزام بالتعليمات 

الفنية داخل الملعب والمحافظة على 
تركيزنا حتى آخر لحظة إذا ما أردنا الخروج 

بنتيجة الفوز”.

جعفر: نسعى الى التعويض

اتحاد السباحة

رفــع رئيــس وأعضــاء االتحــاد البحرينــي للســباحة، أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمناســبة اإلنجازات التي 
حققها وفد منتخب البحرين الوطني للسباحة في البطولة العربية الرابعة 

عشرة، التي احتضنتها أخيرا الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ونــوه رئيــس وأعضــاء االتحــاد بــأن 
هــذه اإلنجــازات التــي حققهــا أبطال 
الدعــم  حجــم  تعكــس  الســباحة، 
المتواصــل الــذي تحظــى بــه الحركة 
الرياضية والشبابية لمنتسبى اتحاد 
الســباحة من لــدن القيادة الرشــيدة، 
والجهــود الكبيــرة التــي يبذلها ســمو 

آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ 
واالهتمــام الذي يوليه ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي دعــم 

جميع الرياضات على حد سواء.
وثمن رئيس وأعضاء االتخاذ بالدعم 
الكبيــر الذي تقدمــه اللجنة األولمبية 
البحرينية برئاســة سمو الشيخ خالد 

األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
والرياضــة، ومن األميــن العام للجنة 
األولمبيــة البحرينيــة محمد النصف، 
الرياضيــة  المنظومــة  تطويــر  فــي 

والشبابية.

رئيس االتحاد البحريني للسباحة

اإلنجازات تعكــس حجم الدعم الذي تحظــى به الرياضية
رعاية القيادة دافع لمواصلة اإلنجازات

أنهى منتخبنا لكرة الطائرة لفئة الشــباب، مشــوار البطولة اآلســيوية تحت 23 عاًما، والمقامة حاليا في ميانمار، باحتالله المركز 
12، وذلك بعد خسارته )0-3( أمام منتخب تايلند، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات المباريات التدريبية.وجاءت 

نتائج األشواط كالتالي لمنتخب تايلند )25/ 23(، )21-25( و)26/ 24(.واحتل منتخبنا الركز  12 من بين 16 منتخبا مشاركا.

وكان المنتخــب قــد فقــد فرصــة التأهــل 
تلقيــه  بعــد  البطولــة  نهائــي  ربــع  إلــى 
خسارتين متتاليتين أمام الصين تايبيه 
وباكســتان، فــي حيــن أنهــى مجموعتــه  
الفــوز علــى قطــر،  الثالــث بعــد  بالمركــز 

لينتقل بعدها إلى المباريات الترتيبية.
يشــرف علــى منتخبنــا المــدرب الوطني 
يوســف خليفــة، وتضــم قائمــة الاعبيــن 
للبطولــة اآلســيوية: ســيد محمــد العبار، 
محمــد  جاســم،  محمــد  راشــد،  جوهــر 
هرونة، حســن الشاخوري، جاسم تركي، 
حسين خليل، بدر محمد، حسن الحداد، 
ســيف  يوســف  عبدالحســين،  محمــود 

وحسين عبدهللا.
وجاءت مشــاركة منتخب الشباب للكرة 

بعــد  اآلســيوية  البطولــة  قــي  الطائــرة 
فــي  الثامــن  المركــز  المنتخــب  تحقيــق 

مملكــة  احتضنتهــا  التــي  العالــم  بطولــة 
البحرين الشهر الماضي.

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشباب

ميانمــار فــي  مشــاركته  واختتــم  تايلنــد  مــن  خســر 
شباب الطائرة 12 آسيوًيا
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راشفورد يرحب 
بالمسؤولية

اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســتر  مهاجــم  رحــب 
ماركوس راشفورد بالمسؤولية المضاعفة المترتبة 
عليــه بعدمــا أصبــح المهاجــم الرئيســي فــي فريقه 
بعــد انتقــال البلجيكــي روميلــو لوكاكــو الــى إنتــر 

ميان اإليطالي.
فــي  تشلســي  اســتضافة  عشــية  راشــفورد  وقــال 
الجديــد،  الموســم  فــي  فريقــه  مشــوار  مســتهل 
الاعــب  بــأن أصبــح  إلــي، األمــر يتعلــق  “بالنســبة 

المسؤول والذي يمكن االعتماد عليه”.
وتابع “أعتقد بأنها الخطوة التالية لي. كل ما يمكن 
القيــام بــه ســأفعله. أتذكــر الخطــوات ذاتهــا عندما 
شــاركت للمــرة األولى فــي الفئة العمريــة تحت 18 
عاما وانت في حاجة إلى موســم بأكمله لتبلغ هذا 

المستوى في كرة القدم”.
القــادة  أحــد  تصبــح  تــدرك،  أن  “قبــل  وأوضــح 
وتتحمــل مســؤوليتك فــي أرض الملعــب. اآلن، أنــا 

في هذه الوضعية في الفريق األول”.

وكاالت

رئيس اتحاد الدراجات الهوائية

اتحاد اليد

أحمد مهدي

محمد الدرازي

تأخر التسجيل 
يحرم 4 فرق 
من خدمات 

المحترفين



صعــدت ســيرينا وليامــز إلــى الــدور قبــل النهائــي في كأس 
روجــرز للتنــس ليــل الخميــس بعــد أن حققــت أول انتصــار 
لهــا خــال مســيرتها على نعومي أوســاكا فــي أول مواجهة 
بينهمــا منــذ خــاف الاعبة األمريكية مــع الحكم في نهائي 

أمريكا المفتوحة العام الماضي.
وفــازت ســيرينا 3-6 و4-6 ليســتمر تراجــع أوســاكا مؤخــرا 
لكــن كانــت هنــاك أخبــار طيبة فــي وقت الحق بعد خســارة 
كارولينــا بليســكوفا ما ســمح لاعبــة اليابانية بطلــة أمريكا 
المفتوحــة واســتراليا المفتوحــة بــأن تحــل بــدال من اشــلي 

بارتي على عرش تنس السيدات في التصنيف الجديد.
وســتتقابل ســيرينا فــي الــدور المقبــل مــع مــاري بوزكوفــا 

الصاعــدة من التصفيات والتي تقدمت بانســحاب ســيمونا 
هاليــب بطلــة ويمبلــدون وحاملــة لقــب كأس روجــرز مــن 
المواجهة بســبب مشــكلة في وتر العرقوب بالساق اليسرى 

بعد خسارة المجموعة األولى 6-4.

إلــى نحــو  نــادال  اللقــب اإلســباني رافايــل  احتــاج حامــل 
ســاعتين لتخطــي اإليطالــي فابيــو فونينــي فــي الــدور ربع 
النهائــي لــدورة مونتريــال الكندية للماســترز ألف نقطة في 

كرة المضرب، على رغم خسارته المجموعة األولى.
وتفــادى المصنــف ثانيًا عالميــًا وأول فــي مونتريال، مصير 
المصنفيــن البارزين النمســوي دومينيك تييــم الرابع عالميا 
واأللماني ألكســندر زفيريف الســابع، واللذين فشــا الجمعة 

في تخطي ربع نهائي سادسة دورات الماسترز.
وأنهــى نــادال المبــاراة بنتيجــة 6-2، 1-6 و2-6، ليواصــل 
الســعي إلــى لقبــه الخامــس فــي الــدورة الكندية التــي تقام 
تواتــرا بيــن مونتريــال وتورونتــو، وتعزيــز رقمــه القياســي 

فــي عــدد ألقــاب دورات الماســترز البالغ 34. لكــن الماتادور 
اإلســباني احتاج الى فترة طويلة لتفادي الســقوط مجددًا 
أمــام اإليطالــي الــذي فــاز عليــه بشــكل مفاجــئ فــي دورة 

مونتي كارلو في أبريل الماضي.

نادال يبلغ نصف نهائي “مونتريال”سيرينا تعبر من مطب أوساكا
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وكاالتوكاالت

وكاالت وكاالت

حــارس  بيكــر  أليســون  البرازيلــي  ســيغيب 
ليفربــول عن مباراة كأس الســوبر األوروبية 
أمــام تشيلســي  يــوم األربعــاء  القــدم  لكــرة 
وقــد تطــول مدة غيابه بعد إصابته في ربلة 
الساق خال الفوز 1-4 على نوريتش سيتي 
االنجليــزي  بالــدوري  الموســم  افتتــاح  فــي 

الممتاز أمس األول.
وفــي تقــدم ليفربــول -3صفــر علــى ملعــب 
أنفيلد، اختل توازن بيكر أثناء تسديد الكرة 
فــي الدقيقــة 36 وســقط علــى األرض قبــل 
أن يمســك بربلــة ســاقه ويســتدعى الجهــاز 

الطبي.
الملعــب  غــادر  البرازيلــي  الحــارس  لكــن 
بمســاعدة الجهــاز الطبــي بــدال مــن الخــروج 

على محفة.
وقال  مدرب ليفربول يورجن كلوب إنه من 
المبكــر للغاية تحديد مــدى خطورة اإلصابة 
لكــن بيكر لــن تكون لديــه أي فرصة لخوض 
كأس الســوبر األوروبيــة بيــن بطلــي دوري 

األبطال والدوري األوروبي في أسطنبول.

وأضــاف األلمانــي كلــوب ”إنهــا إصابــة فــي 
ربلة الســاق. شعر كما لو أن شيئا صدمه من 
الخلــف. لــن يكــون مســتعدا للقــاء األربعــاء. 

بوسعي أن أقول ذلك بالفعل. 
وتابع: ”هذا ليس باألمر الجيد لكننا سنبحث 

عن حل وسنمضي قدما”.
وقــال: ”يجــب أن نحــدد أوال مــدى خطــورة 
اإلصابــة وبعدهــا نتعامــل مــع الموقــف.. لــن 
يلعــب في كأس الســوبر.. مــن خال خبرتي 

أستطيع قول هذا األمر“.
وشــارك اإلســباني أدريــان، الــذي تعاقد معه 

ليفربــول فــي صفقــة مجانيــة يــوم االثنيــن 
الماضــي، بديــا للحــارس أليســون فــي أول 

مباراة له مع الفريق.
وقــال كلــوب ”أدريــان حــارس جيــد. يتمتــع 
بالهــدوء عند اســتحواذه علــى الكرة كما أنه 
متميــز فــي التصدي للتســديدات. لهــذا قمنا 
بضمه. وخاض أدريان )32 عاما( 125 مباراة 
مــع وســت هــام يونايتــد قبــل أن يتركه في 
نهاية الموسم الماضي وعبر كلوب عن ثقته 
فــي قــدرة الحارس الجديد علــى التأقلم مع 

ليفربول.

يبحث مانشستر يونايتد ومدربه النروجي 
أولــي غونار سولســكاير عــن بداية إيجابية 
فــي الــدوري اإلنجليزي الممتــاز لكرة القدم 
الماضــي،  للموســم  المخيبــة  النهايــة  بعــد 
عندمــا يخــوض اليــوم )األحــد( علــى أرضه 
مبــاراة “هائلــة” لتشلســي ومدربــه الجديــد 

فرانك المبارد.
فــي أبــرز مواعيــد المرحلــة األولى لموســم 
أنهــى  الــذي  تشلســي  يحــل   ،2019-2020
لقــب  وأضــاف  ثالثــا  الماضــي  الموســم 
ليــغ”  “يوروبــا  األوروبــي  الــدوري  مســابقة 
بقيادة مدربه السابق اإليطالي ماوريتسيو 
ســاري المنتقــل الــى يوفنتــوس، ضيفــا في 
الحمــر”  “الشــياطين  علــى  ترافــورد  أولــد 
الذيــن اكتفوا في الموســم الماضي بالمركز 
أبطــال  دوري  عــن  وســيغيبون  الســادس 

أوروبا.
وســيكون سولســكاير أمــام تحــدي خــوض 

الموســم الكامل األول له على رأس اإلدارة 
الفنيــة للفريــق الشــمالي، بينمــا ســيخوض 
أســطورة تشلسي المبارد، مباراته الرسمية 
األولى كمدير فني لفريق ملعب ستامفورد 

بريدج.
ويرغب سولســكاير فــي أن يعيد في بداية 
الموســم الجديد، االنطاقة اإليجابية التي 
حققهــا مــع الفريــق فــي ديســمبر الماضــي 
جوزيــه  البرتغالــي  مــن  بــدال  عيــن  حيــن 
ســوء  خلفيــة  علــى  أقيــل  الــذي  مورينيــو 
النتائــج. لكــن النروجي الــذي يتمتع بخبرة 

متواضعــة تدريبيــا، فشــل فــي اإلبقاء على 
االندفــاع حتــى المراحــل األخيــرة، وشــهد 
علــى تراجــع فــي صفــوف الفريــق انعكــس 
ســلبا فــي الــدوري المحلــي، واإلقصــاء من 
لــدوري األبطــال أمــام  الــدور ربــع النهائــي 
برشلونة اإلسباني برباعية نظيفة بمجموع 

الذهاب واإلياب.
وســيدخل الفريــق األحمر مباراة الغد بحلة 
مختلفــة بعدمــا أبــرم ثاثــة تعاقــدات فــي 
قلــب  أبرزهــا  الصيفيــة،  االنتقــاالت  فتــرة 
الدفــاع الدولــي هــاري ماغوايــر اآلتــي مــن 
ليســتر ســيتي فــي صفقــة قــدرت قيمتهــا 
بـ80 مليون جنيه وجعلت منه أغلى مدافع 
فــي العالــم، إضافــة الــى الجنــاح الويلــزي 
دانيال جيمس القادم من سوانسي سيتي، 
مــن  وان-بيســاكا  آرون  األيمــن  والظهيــر 
وســائل  قــدرت  والــذي  بــاالس،  كريســتال 

اإلعام قيمة انتقاله بـ 50 مليون جنيه.

ربلة الساق تغّيب حارس ليفربول السعي لإليجابية في بداية “هائلة”

اســتهل مانشســتر ســيتي حملــة الدفــاع عــن لقبه بطــاً للــدوري اإلنجليزي بانتصار عريض وســهل على مســتضيفه 
وستهام يونايتد 0-5 في الجولة األولى من البطولة أمس.

ســتيرلينغ  رحيــم  الدولــي  وســجل 
هاتريــك فــي الدقائــق 51، 75 و90+1، 
أمــا البرازيلي غابرييل جيســوس فكان 
قــد افتتــح التســجيل فــي الدقيقــة 25، 
وســجل األرجنتينــي الــذي دخــل بديــاً 
الئحــة  علــى  اســمه  أغويــرو  ســيرخيو 

المسجلين من خال ركلة جزاء 86.
هــدف  أول  إلغــاء  المبــاراة  وشــهدت 
بتاريــخ الــدوري اإلنجليــزي عــن طريــق 
الفار وقع عليه البرازيلي جيسوس، كما 
تدخــل الفار في مناســبات أخرى أبرزها 

تأكيد هدف ستيرلينغ 75.
اإلســباني  المــدرب  فريــق  وفــرض 

جوسيب غوارديوال هيمنته في الملعب 
األولمبــي فــي لنــدن، فــي لقاء دفــع فيه 
بالجزائــري ريــاض محــرز أساســيًا على 
الجنــاح األيمن في ظــل إصابة األلماني 
لــوروا ســانيه في الركبــة اليمنى، والتي 
قــال مدربــه إنهــا ســتبعده لما بين ســتة 

وسبعة أشهر.
الصيــف  هــذا  قــاد  الــذي  محــرز  وقــدم 
المنتخب الجزائري إلى لقب كأس األمم 
اإلفريقيــة في مصر، مســاهمة أساســية 
حاســمتين  بتمريرتيــن  الفــوز،  فــي 

لسترلينغ وانتزاع ركلة الجزاء.
وأبقى غوارديوال على الظهير البرتغالي 

جواو كانســيلو على مقاعــد البدالء بعد 
انضمامــه هــذا األســبوع مــن يوفنتوس 
رحيــل  مقابــل  فــي  إيطاليــا،  بطــل 
البرازيلي دانيلــو في االتجاه المعاكس. 
للفريــق  التاريخــي  الهــداف  أبقــى  كمــا 
أغويرو بدياً، ودفع به منتصف الشوط 

الثاني بدال من جيسوس.
واحتاج سيتي الذي توج األحد الماضي 
حســاب  علــى  المجتمــع  درع  بلقــب 
وصيف الموســم الماضــي ليفربول، إلى 
دقائق قبل أن يطلق ماكينته الهجومية 
 95 مــع  الماضــي  الموســم  أنهــت  التــي 

هدفًا في الدوري الممتاز.

أفاد مســؤول في نادي باريس ســان جرمان الفرنســي أمس بأن النجم البرازيلي نيمار 
سيغيب عن تشكيلته في مباراة المرحلة األولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم 

اليوم األحد، مؤكدا وجود مفاوضات “متقدمة” لرحيله عن الفريق.

وأعلــن ليونــاردو، مواطــن نيمــار والمديــر 
أغلــى  غيــاب  جرمــان،  لســان  الرياضــي 
العب في العالم عن تشكيلة الفريق الذي 
يســتضيف األحــد نيــم علــى ملعــب بــارك 
دي برانــس، حيث يســعى فريق العاصمة 
الــى لقــب ثالــث تواليــا بعدمــا تــوج فــي 
2019-2018 بلقبه السادس في آخر سبع 

مواسم.
مفاوضــات  وجــود  المســؤول  وأكــد 
“متقدمــة أكثــر من ذي قبل” بشــأن رحيل 
المهاجم الدولي عن الفريق، وسط تقارير 
صحافية تتحدث عن انتقال إلى إســبانيا 
للعــودة إلــى فريقــه الســابق برشــلونة، أو 

االنضمام لغريمه ريال مدريد.
لكــن ليونــاردو أكد أن النــادي المملوك من 
شركة قطر لاستثمارات الرياضية “ليس 
موافقتــه”  إلعطــاء  اآلن  حتــى  مســتعدا 
علــى رحيل نيمار، مشــددا على أن النادي 
ســيعرف “التعامــل مــع هــذه الفتــرة. مــن 
اذا  الجميــع.  مســتقبل  تحديــد  المهــم 
بقــي، ســيلعب. اذا رحــل، ســيرحل. كلمــا 
ســيتم  الوجهتيــن  مــن  أي  تحديــد  )تــم 

اعتمادها(، كلما كان ذلك أفضل”.
تفــادى  الشــأن،  بهــذا  ســؤال  علــى  وردا 
المــدرب األلمانــي للفريــق تومــاس توخل 

التطرق إلى رحيل نيمار من عدمه، رابطا 
غيابــه عن مباراة الغد بالجاهزية البدنية. 
وأوضح “نيمار لم ينِه )الحصة التدريبية( 
السبت وليس ممكنا أن يشارك في مباراة 

الغد”.
وتابــع “هــو فــي مرحلــة التمريــن الفــردي، 
ومصــاب بعــض الشــيء. تعــرض لضربــة 
أول مــن أمــس )الخميــس( وأخــرى اليــوم 
)الســبت(. لــم يخــض أســبوعا كامــا مــع 
اللعــب  علــى  قــادرا  ليــس  لذلــك  الفريــق 

معنا”.
وانضــم الاعــب البالــغ من العمــر 27 عاما 
صيــف  فــي  جرمــان  ســان  صفــوف  الــى 
2017 لقــاء 222 مليــون يورو كانت قيمة 
البنــد الجزائــي لفســخ تعاقــده مــع النادي 
الكاتالونــي، فــي صفقــة جعلــت منه أغلى 

العب في العالم.
لكــن الاعب لم يخف هــذا الصيف رغبته 
ســان  مــع  موســمين  بعــد  الرحيــل  فــي 
جرمــان شــابتهما اإلصابــات التــي أبعدتــه 

لفترة طويلة في كل من العامين.

“مزاد” بين برشلونة وريال مدريد
وأفــردت صحــف إســبانية الجمعــة حيــزا 
واســعا من صفحاتهــا للحديث عن “مزاد” 

ريــال  أي  المحليــة،  الكــرة  قطبــي  بيــن 
وبرشلونة، للتعاقد مع البرازيلي.

وكتبــت صحيفــة “مــاركا” المدريديــة أن 
الملكــي  النــادي  األفــق”، وأن  فــي  “نيمــار 
الفرنســي  المــدرب  عليــه  يشــرف  الــذي 

زيــن الديــن زيــدان، بــات مقتنعــا بأنــه لــم 
يعــد قــادرا علــى التعاقــد مــع العــب خــط 
الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر 
يونايتــد اإلنكليــزي، وأن نيمــار “عــاد الــى 
الواجهــة” قبل االنطاقــة المقررة للدوري 

اإلسباني في نهاية األسبوع المقبل.
المدريديــة،  “آس”  صحيفــة  أوردت  كمــا 
“ســبورت”،  أبرزهــا  كاتالونيــة  وصحــف 
تقاريــر أمــس عن صفقــة نيمــار المحتملة 
وتنافــس النادييــن بشــأنها، بينمــا أشــارت 

“األولويــة”  أن  الــى  ديبورتيفــو”  “مونــدو 
إلــى  العــودة  هــي  نيمــار  إلــى  بالنســبة 
برشــلونة الــذي انضــم إلــى صفوفــه فــي 

العام 2013 آتيا من سانتوس.
 20 “تاريــخ  حــدد  الاعــب  أن  وأوردت 
برشــلونة  يعــرف جديــة  لكــي  أغســطس 
في الحصول علــى خدماته”، وقد يدرس 

“وجهات أخرى” في حال العكس.
وعانــى نيمــار مــن اإلصابــة فــي الموســم 
المنصــرم حيــث غــاب عــن معظــم القســم 
الثانــي مــن الدوري بعد إصابة في مشــط 
التــي  لتلــك  مماثلــة  إصابــة  فــي  القــدم، 
فــي  األول  الموســم  فــي  ألشــهر  أبعدتــه 
أن يصــاب مجــددا وهــذه  قبــل  باريــس، 
المرة في الكاحل قبل انطاق بطولة كوبا 
أميــركا التي اســتضافتها باده في صيف 

العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.
الفريــق  مشــجعي  غضــب  نيمــار  وأثــار 
الفرنســي، عندمــا اعتبــر فــي تصريحــات 
صحافيــة منتصف يوليــو، أن “ريمونتادا” 
جرمــان  ســان  حســاب  علــى  برشــلونة 
فــي الــدور ثمــن النهائــي لمســابقة دوري 
أبطــال أوروبــا العــام 2017 )فــوز الفريــق 
بعــد   6-1 أرضــه  علــى  إيابــا  الكاتالونــي 
خســارته ذهابــا في باريــس -4صفر(، هي 

من أفضل ذكرياته في كرة القدم.
وســبق لمســؤولي ســان جرمــان التلميــح 
الــى أن البــاب ليــس موصدا أمــام رحيله، 
لكــن بشــرط توافــر عوامــل عــدة أبرزهــا 

االستجابة للشروط المالية.

وكاالت

وكاالت

انطالقة بطل

غياب وسط مفاوضات
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تدخل في مشكالت مهنية فابتعد عن التجاوز.

 كن هادئًا بعيدًا عن القلق الذي يمر بك.
 

نجاح المشاريع بتفوق يسلط الضوء على 
نجاحك.

العصبية تهد صحتك بشكل واضح.

الهدوء هو المطلوب الستعادة راحتك.

ال تضع آمااًل كبيرة على هذه الوظيفة.

عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتنجح.

أنت مبدع وتنجز أعمالك بطريقة مذهلة.
 

ابدأ في الحمية من اليوم وال تتردد.

اإلخالص في العمل هو سبب النجاح.

أبرز موهبتك اليوم قبل الغد في العمل.

تخطط لبناء مشروع كبير ومتميز وجديد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 اغسطس

 1970
 االتحاد السوفيتي 

يطلق القمر الصناعي 
كوزموس 356 
الذي يدور 

حول األرض 
دورة كاملة كل 

92 دقيقة، ونشط الروس 
كثيرا في مجال الفضاء 

عبرت الممثلة داليدا خليل 
عن إعجابها بفيلم بال 

هيبة الذي حرصت على 
مشاهدته وتشجيع صناعه، 

وقالت: “الفيلم مهضوم 
جدا، وأنا سعيدة من أجل 
نجاح عباس؛ ألنه شخص 

محبوب”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

نفتقــد “اللمــات” وصــاروا يتفننــون فــي الطلــب “أوناليــن”

عيد األضحى عند الشباب بين األمس واليوم

هــل فقــد اليــوم اإلحســاس بالعيد طعمــه، وماذا يقول الشــباب عن هــذه الظاهرة يا ترى 
في وقت التكنولوجيا هي المســيطرة.. “البالد” أجرت اســتطالعا حول ما إذا كان العيد 

كسابق عهده أم ال، وهل يفرح فيه الناس ويستعدون له كعيد الفطر؟

قالــت منــار ســامي عــن هــذا الموضــوع: لم 
يبــق مــن العيــد ســوى اســمه، أصبــح يــوم 
العيــد يومــا ثقيــال يجبــر المــرء فيــه علــى 
زيــارة عائليــه لتأديــة الواجب يتبــادل فيها 
المجامــالت مــع الحضور، الحظــت باألعياد 
األخيــرة أن أغلــب النــاس لــم يعــد يهمهــم 
شــيء اســمه عيــد حتــى يقولــوا أن نســبه 
عــن  تغيــر  العيــد   ،%  0 للعيــد  حماســتهم 
الســابق معظــم النــاس أصبحوا يتســابقون 
عيــدا  ســمي  العيــد  أن  وتناســوا  للســفر 
ليعــود النــاس واألقارب بعضهــم بعضا، في 
بيــن  كبيــرة  لــه فرحــة  العيــد  كان  الســابق 
األهــل والجيــران وتبــادل األطبــاق وتوزيع 
العيــادي ورائحــة البخــور والعطــور، وفــي 
زمننــا الحالــي مواقــع التواصــل االجتماعي 
أثــرت بشــكل ســلبي لدرجــة أصبــح البعض 
يكتفــي بإرســال الرســائل النصيــة فــي يوم 
العيــد وعــدم التجمــع مــع األهــل أو تبــادل 
الزيارات سابقا األطفال يستمتعون باللعب 
وسط األحياء السكنية. أما اآلن، ففرحتهم 

تكتمل بلعبه في اآليباد أو الهاتف.
وذكــرت ســاجدة بدر: العيد لــم يتغير، نحن 
مــن طالنــا التغيــر، فلــم نعــد نــرى فــي العيد 
البهجــة التــي اعتدنــا علــى رؤيتهــا، ولكــن 
صبــاح  كل  محاوالتــي  عليكــم  أخفــي  ال 
عيــد إلنقــاذ البهجــة المتبقيــة، عــن طريــق 
االســتعداد المســبق للعيــد والتوجــه لزيارة 
األقــارب وتفقــد أحوالهــم، قــد يكــون تقدم 
العمــر ســبب رئيــس لهــذه االنتكاســة، كلمــا 
رؤيتنــا  ازدادت  كلمــا  العمــر  فــي  تقدمنــا 
الســوداوية اســوداًدا، فيغــدو العيــد عامــال 
قويــا ومؤثــرا فــي ميزانيــة الفــرد ال ُمتعــة 

وتسلية.
وأبــدت زينــب جاســم رأيهــا، 

بعيــد  “االحتفــال  قائلــة: 
شــيء  األضحــى 
وخصوصــا  جميــل 

شــراء  خــالل  مــن 
ورعايتهــا  األضحيــة 
لعــدة أيــام قبــل رميها 

فــي البحــر كالعــادات التراثيــة المتواجــدة 
والتــي تربينــا عليها، وأحــرص كل عام على 
باللغــة  نســميها  والتــي  األضحيــة،  شــراء 
الدارجــة “الحيــة بية” أو الضحيــة، ونرميها 
عصــرا فــي البحــر وخصوصــا أن لــدي طفل 
فــي  يســاعدني  كان  ناطــق  غيــر  توحــدي 
علــى  وأحــرص  األضحيــة،  رمــي  عمليــة 
رميهــا معــه فــي البحــر، العيــد فــي الســابق 
يتميــز بالتواجد في البيت العود. أما حاليا، 
“اللمــات”  هــذه  مثــل  عــن  ابتعــد  فالبعــض 
يكــون  وقــد  الصغيــرة،  بالعائلــة  واكتفــى 
العيــد مجــرد مالبــس جديــدة وغــداء وقــد 
يكــون أيضــا فــي المطعــم، وليس فــي بيت 
العائلــة، كما أن عيــد الفطر يختلف عن عيد 
األضحــى، فقد تســمع البعــض يقول إن هذا 

العيد هو عيد الحجاج فقط”.
فيما خالفهم الرأي طه ســعيد قائال: من 
الممكــن أن يكــون طابــع العيد 
الذي اعتدنا عليه قد تغير، 
باألمــر  ليــس  ذلــك  ولكــن 
الســيئ، فهنــاك العديد من 
البحريــن  فــي  الفعاليــات 
التســوق  مثــل  العيــد  أيــام 
والذهــاب إلى المســرحيات، 

وكذلــك قضاء الوقت الممتع مع األصدقاء، 
ومازلنــا متمســكين بأهــم عــادة فــي العيــد، 
وهــي الذهــاب إلــى أهلنــا وصلــة أرحامنــا، 
بالعــادات  التمســك  يحــب  البعــض  ولكــن 
والتقاليــد القديمــة، ولكــن ال أرى مانعــا فــي 
التغييــر وتجربــة أمــور جديــدة أيــام العيد، 

بدال من قضاء اليوم بأكمله في المنزل. 
وأضــاف حســين جــواد مؤيــدا: “كلمــا يمــر 
علينا عيد نترقب بشوق وبشدة لقاء األهل 
واألقــارب مثلمــا فــي عيــد األضحــى، حيث 

كان الملتقى في بيوت أجدادنا.
فــي الحقيقة أن أصناف األكل وقت الغداء 
كان  الســابق  ففــي  الســابق،  مــن  تعــددت 
المتوفــر علــى الســفرة الــرز بلونــه األبيــض 
البســيطة  والســلطة  واللحــم  والدجــاج 

وعصيــر البرتقــال والمانجــو، ولكــن مــع كل 
ســنة يــزداد هــذا التنــوع وتختلــف األطباق 
البحرينيــة  األطبــاق  فيهــا  بمــا  الشــهية، 
يكمــن  االختــالف  والبريانــي،  المجبــوس 
اآلن فــي أن فــي الماضــي كان الغــداء مــن 
صنــع األهــل أو اجتمــاع األمهــات والتعــب 
العيــد.  فــي  األطبــاق  ألــذ  صنــع  أجــل  مــن 
وأمــا في الوقــت الحالي، فصــاروا يتفننون 
فــي الطلــب والبحــث عــن أشــهر المطاعــم 
وألذهــا؛ لكــي يطلبــوا الغــداء وهــذا ما زيف 
أكل العيد وطبعا ليست جميع العائالت من 
هذا، فمنهم من يتمســك بالعادات والتقاليد 
القديمة المعروفة، وفي الواقع كل عيد يمر 
علينا قد نكون فاقدي أحد أحبابنا ال ســمح 

هللا، وهذا ما يغير بهجة العيد.

ساجدة بدر

منار سامي

طه سعيد

حسين جواد

حســم الممثــل الكنــدي مــن أصل مصري مينا مســعود قــراره بخصوص المشــاركة في 
مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة لهذا العام، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته 
الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي، وقال: “مرحبا، أنا مينا مسعود، أود أن 
أنقل لكم مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي للعام 2019، سأكون هناك 

وأتوقع أن تكون األجواء مذهلة، انتظروني”.
وبدورهــم أعــاد القائمــون علــى المهرجــان نشــر هــذا الفيديــو عبــر الصفحــة الخاصــة 

بالمهرجان، مؤكدين حضور مسعود. 
يشار إلى أن آخر أعمال مسعود فيلم Aladdin الذي يجسد األداء الصوتي لشخصية 
“Aladdin”، إلــى جانــب الممثلــة نعومي ســكوت بــدور “Jasmine” حبيبة عالء الدين، 

والنجم العالمي ويل سميث الذي يؤدي دور شخصية الجن.

مسعود في “الجونة السينمائي”

 1999
كسوف كلي للشمس شوهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى.

2003
حلف شمال األطلسي يتولى قيادة القوات الدولية للمساعدة في إحالل السالم في أفغانستان.

 2015
ة الخامسة في تاريخه.  تتويج نادي برشلونة اإلسباني بكأس السوبر األوروبية للمرَّ

2017
اإلعالن رسميًا عن فوز أوهورو كينياتا في االنتخابات الرئاسية الكينية بنسبة 54 % من األصوات.

 1945
 قوات الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة توافق على استسالم اليابان في الحرب العالمية الثانية.

18

نفى الفنان طلعت زكريا شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرا، 
حيث نشر عبر صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك” صورة 
له، وعلق عليها بقوله: بيقولو عليا مت بس الحمد لله 

لسه شوية. 
وتلقــى طلعت تعليقات كثيرة مــن متابعيه تتمنى له 

طول العمر والصحة والســعادة، وتندد بمن يطلق تلك 
الشــائعات، واصفين إياهم بالشــخصيات الفارغــة التي ال 

يحكمها ضمير أو أخالق وهمها األول الكذب والتلفيق.

أطلــت المغنيــة اللبنانية المعتزلة أمل حجــازي بفيديو على 
مواقــع التواصل االجتماعي، ظهرت فيــه بمالبس اإلحرام، 

وهي تؤدي فريضة الحج.
وتحدثت لمتابعيها قائلة: “أطلب من كل إنســان أخطأت 
في حقه بقصد أو بدون قصد أن يســامحني، وأشــكر الله 

على كل النعم، أرى نفســي مقصرة معــه مهما قدمت من 
عبادتي صالة وحج. أشــكر الله على هــذه النعمة، بدل أن أكون 

واقفة على المسرح، سأكون واقفة بين أيدي ربنا على جبل عرفات.

طرح الفنان المصري تامر حســني الفيديو الترويجي الرسمي 
األّول الخــاص بفيلمــه الجديــد بعنــوان “الفلــوس” عبــر 
صفحاته الرســمية على مواقع التواصل االجتماعي وأشار 
في تعليقه علــى الرابط إلى أن الفيلم ســُيطَرح قريًبا في 

الصاالت السينمائية المصرية والعربية.
َر بين مصر ولبنــان تحت إدارة المخرج  ُيذكــر أن الفيلم ُصّوِ

اللبنانــي ســعيد الماروق، ويشــارك فيــه إلى جانب “حســني” 
الممثلين خالد الصاوي وزينة والفنانة الصاعدة عائشه بن أحمد.

الفلوسفريضة الحجطلعت حي

كوثر محمد
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زينب جاسم



هّنأت النجمة التركية بيرين سات النساء السعوديات بسبب قرار  «
السماح لهّن بالتنقل بالسيارة خارج المملكة العربية السعودية دون 

موافقة الزوج، معّبرة عن سعادتها بالقرار، ما يعني أنها على اطالع 
دائم على أخبار العالم العربي. يذكر أن بيرين سات أشارت مؤخرا إلى 

أن الصحافة التركية تتدخل كثيرا بحياتها الخاصة وال تحترمها.

الفنــان  رحيــل  ذكــرى  البحرينيــون  ينســى  لــن 
عبدالرضــا  عبدالحســين  الكبيــر  الكويتــي 
الخالــدة  وأعمالــه  قفشــاته  خــال  مــن  الثانيــة 
وحضوره في التلفزيون وعلى خشــبة المســرح. 
ورحــل عبدالحســين عــن 78 عامــا، فــي إحــدى 
مستشــفيات لندن، وكان يعالــج من أمراض في 
القلــب.. رحل الفنــان العماق وترك بعد مســيرة 
فنيــة طويلة تجاوزت الخمســين عامــا إرثا فنيا 
تتوارثــه  الذاكــرة  فــي  زاخــرا ســيبقى مجســدا 

األجيال جيا بعد جيل.
بوعدنــان  دخــول  موعــد  كان  الســتينات  فــي 
مجــال الفــن وشــارك فــي عشــرات المسلســات 
إضافــة  الكوميديــة،  والبرامــج  والمســرحيات 
إلى المسلســات والبرامج اإلذاعية، وتألق فيها 
دراميــة مســجلة،  ماركــة  أصبــح  جميعــا حتــى 
الطابــع  ذات  الرمضانيــة  الدرامــا  فــي  خاصــة 

الكوميدي.
القــت  التــي  عبدالحســين  أعمــال  أبــرز  ومــن 
نجاحــا كبيــرا وال تزال محفــورة في ذاكرتنا إلى 
اآلن “درب الزلــق”، ومســرحية “بــاي بــاي لنــدن” 
وأبدع في كتابة أعمال فنية رائعة “مســرحيات 

ومسلســات”، كمــا ُعرف بصوتــه الجميل، حيث 
وأعمالــه  فــي مســرحياته  مــرات عديــدة  ــى  غنَّ
فــي  كثيــرًا  الراحــل  الفنــان  وأســهم  الدراميــة. 
تطوير المسيرة الفنية في بلده الكويت، لينتقل 
والعربيــة،  الخليجيــة  الســاحتين  إلــى  بعدهــا 
حيــث يعــد من مؤسســي الفن العربــي الحديث، 
بجــدارة  اهــا  أدَّ فنيــة خالــدة،  رســالة  وصاحــب 

وإتقان، ليفتقده الجميع بعد رحيله.
وعن حياته الخاصة، فقد كان الراحل كريما مع 
األســر الفقيــرة داخــل الكويــت وحتــى خارجها، 

ففــي لقــاء مــع أســرته العــام الماضــي عبــر قنــاة 
حجــم  رحيلــه  بعــد  العائلــة  فوجئــت  العربيــة 
األمــوال التــي ينفقهــا علــى أوجــه الخيــر، حيث 
قالــت ابنــة الفنــان الراحــل، منــى عبدالحســين 
عبدالرضــا: “بعــد وفاتــه، فوجئنــا بمســاعداته.. 
لــم يكــن أحــد يعلم عنهــا شــيئًا إال أنها انكشــفت 
مؤخــرًا لنــا.. وأنــا، لألمانــة، ال أســتغربها؛ ألننــي 
أعــرف والــدي. عندمــا اســتدعانا المصرف وقال 
لنــا إن هنــاك أمــورًا يريــد أن يعلمنــا بهــا، فوجئنا 
أن مســاعدات والدي بهذا الحجم. وأقول: عليه 

بالعافيــة وهللا يعينــا علــى بــره، ويعينــا أن نفعل 
ربع ما فعله هو”.

مهــم  جانــب  إلــى  عبدالرضــا  منــى  وتطرقــت 
فــي شــخصية والدهــا يتمثــل فــي حرصــه علــى 
مســتقبل أبنائــه، موضحــًة أنــه عاقبهــا برفضــه 
الحديث معها لمدة عامين بســبب عدم حصولها 
علــى شــهادة الطــب مــن جامعــة بألمانيــا العــام 
1984، األمــر الــذي دفعهــا لاجتهــاد مــن جديــد 
لنيــل درجــة عليــا فــي  إلــى أميــركا  واالبتعــاث 

الصيدلة.
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لقد كانت البرامج الترفيهية لجيل الطيبين في العيد في فترة الســبعينات والثمانينات تختلف كليا عن برامج وقتنا الحاضر، 
وكل من عاش تلك األيام الجميلة سيتذكر كيف كان يقضي أيام العيد “ الفطر أو األضحى” مع أقرانه في الفريج، فبعد صالة 
العيــد تبــدأ المراســم المعهــودة كزيــارة األهــل واألحبة ومن ثم الغداء “ غــداء العيد” والذي دائما يكون فــي البيت العود. وبعد 

صالة العصر تبدأ برامج الطيبين الترفيهية وفيما يلي أبرز األماكن التي كانت تعتبر الوجهة الرئيسة في عيد أيام زمان.

الحديقة المائية

لقد كانت الحديقة المائية بالسلمانية من 
أهم وأكبر الحدائق في البحرين، ودائما 
تزدحم بالمواطنين والمقيمين في وقت 

األعياد، حيث كان بها “ألعاب” جديدة 
وغريبة آنذاك، مثل “ قطار األفعى” 

و”بيت الرعب“ و”المركب” وغيرها. وما 
أن تصل الساعة  إلى الخامسة مساءا 
إال والحديقة تمتلئ بالناس، وطوابير 
الراغبين في األلعاب تبلغ إلى الزوايا. 

وبعد قضاء الوقت في الحديقة، يخرج 
أبناء جيل الطيبين لتناول وجبة العشاء 

الراقية وتكون في “ ديري كوين” المالصق 
للحديقة، واألهم في الموضوع هو 

“الحطية من العيادي” لتكفي الوجبة 
للجميع. 

عذاري 

ولعــذاري قصــص وحكايــات أيــام األعياد في 
ذلــك الوقــت، وأذكــر أن أهــم لعبــة كان الناس 
أي  اللجنــة”   “ لعبــة  هــي  عليهــا  يتهافتــون 
القــارب. وعمومــا ال يختلــف برنامــج منتــزه 
عــذاري عن برنامــج الحديقة المائيــة، فنقطة 
التجمــع تكون في “الفريــج” بعد صاة العصر 

ومــن ثــم االنطاقة إما بالنقل العام أو “ النقل 
المشــترك” وفي كثير مــن األحيان “ الوييك”.. 

أي التوصلية.

مجمع يتيم

 1980 العــام  فــي  شــيد  الــذي  المجمــع  هــذا 
اكتســب صفة القداسة بالنسبة للشباب فكان 
يقدم ألوانا من ســحر الموضة ويتهافت عليه 
الناس من كل مناطق البحرين وللتسوق فيه 

مذاقه الخاص.
لــم نكــن نعــرف آنــذاك غير هــذا المجمــع وكنا 
نصــل إليــه -أتحدث عــن أبناء جيلــي- بالنقل 
العــام فــي رحلة إما شــهرية أو ســنوية، إذ كنا 
طابــا ونحتــاج لفتــرة طويلة جــدا للتخطيط 
إلــى أي رحلــة إلى المنامــة. عموما كان مجمع 
يتيــم مقصدا لجيل الطيبين في العيد، وعلى 
مــا اذكــر أن معظــم المحات تكــون مفتوحة، 
الــذي يبيــع مختلــف  خاصــة “ دكان الكهــف” 
أنــواع “ الجينــز”، وأشــهر ماركــة كانــت “ لــي” 
وليس في مقدور أي أحد شــراء هذه الماركة 

إال إذا كان من أبناء المقتدرين. 

 سينما أوال والنصر واألندلس 

والحمراء

وللسينما ذكريات ال تنسى أيام األعياد زمان. 

فكنا نجمع “ العيادي” لحضور األفام الهندية 
واألجنبيــة، ومــن األفــام التــي حضرها جيل 
الطيبيــن: الفيلــم الهنــدي ”أمــر أكبــر أنتونــي”، 
األميركــي  الفيلــم  “شــولي”،  الهنــدي  الفيلــم 
“دكتــور جيــكل والوحــش، وفيلم “الســاموري 
لبروســلي”،   “ المــوت  “لعبــة  االســود”، وفيلــم 
وفيلــم “زومبــي” وغيرهــا مــن األفــام. كانــت 

العــروض علــى 3 فترات مــن 2 – 5 
مساء، من 5 – 8 مساء و8 – 11.

بالج الجزائر

األضحــى  عيــد  توقيــت  أن  بمــا 
يختلــف عــن توقيــت عيــد الفطــر، 
فــكان البعــض يحــب قضــاء عطلــة 
العيد في “عرشان الباج” بعيدا عن 
أجــواء المدينة. فمــع اقتراب وقت 
للحطيــة،  الشــباب  يجتمــع  العيــد 
وعلــى ما اذكر كان ســعر “العريش” 
لليوم الواحــد ثاثة دنانير مع مبلغ 
العيــد مســاء  يــوم  تأميــن.. وقبــل 
تبدأ “الكشــتة” إلى الباج ويحرص 

الجميع على إحضار “الماجلة من البيت” فهذا 
وجبــات  وذاك  اإلفطــار،  وجبــات  إليــه  يعهــد 
الغداء، وآخر العشــاء، ويتشــاركون أيضا في 
جلب “ المواعين والصحون” وليس بالضرورة 

أنهــم يعرفون أصــول الطبخ، وإنمــا التحضير 
علــى البركــة، وغالبــا مــا يكــون الغــداء “ مالح 
أو ليــن” وإلخ... 3 أيــام يقضونها على برنامج 
واحــد... الســباحة في البحر، واالســتماع إلى 
المســجل، والسمر ليا. والجماعة المحظوظة 

التي يكون عندها عازف عود.

حديقة السلمانية

المواطنيــن  تجــذب  معروفــة  وجهــة  كانــت 

والمقيمين وقت األعياد، 
بتنظيــم  تتميــز  وكانــت 
الترفيهيــة  الفعاليــات 

ذات الطابــع الســياحي، مثــل الســيرك، ففــي 
نهايــة الســبعينات أخذنــي والدي مــع أخواني 
فــي عيد األضحى إلى ســيرك هنــدي. ووقتها 
شــاهدت “ الســبالة” أي القــرد ألول مــرة فــي 

حياتي وكذلك “ البهلوان”.
حديقة األندلس

تقــدم  وكانــت  الســلمانية  لحديقــة  ماصقــة 
برامج ترفيهية منوعة.

كازينو المحرق

أيضــا كان يزدحــم عصــرا وقت العيــد، وغالبا 
يكون مرتادو من أهل المحرق.

سينما الحمراء

بــرامـج الـطـيبيـن فـي العيـد.. غيــر وفـي الـذاكــرة
ــع يــتــيــم أبــــرز األمــاكــن ــم ــج ــس وم ــدلـ “عـــــــذاري” و “الــمــائــيــة” وســيــنــمــا األنـ

أسامة الماجد

من ألعاب الحديقة المائيةمجمع يتيم

الحديقة المائية

سينما الحمراء

منتزه عذاري

سينما األندلس بمدينة عيسى

عريش بالج الجزائر

طارق البّحار 
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اختالف قامات البشر.. لغز ما يزال يحير العلماء
مــا يــزال اختــاف قامات البشــر لغزا يحيــر العلماء، فلمــاذا يقف نمو 
البعــض عنــد أقــل من متر فــي حين يتجــاوز طول آخريــن المترين؟ 
وفي محاولة لإلجابة عن هذا السؤال يطرح العلماء فرضيات عدة.

تيرنــس  هارفــارد،  جامعــة  فــي  التطوريــة  األحيــاء  عالــم  ويقــول 
كابيليني، إن طول القامة عند البشر يتعلق بمجمل النمو البيولوجي 
للكائــن الحــي وليــس فقط بصفــة الطول وحدها، وفق مــا ذكر موقع 

“علوم للعموم”.

التغذية والرعاية

وإلى جانب علم الوراثة، يمكن أن تؤثر عوامل مثل التغذية السليمة 
والرعايــة الصحيــة علــى طول القامــة، ومع ذلك، تســتحوذ الجينات 
على حصة األســد، فهي مســؤولة عن النتيجة النهائية للطول بنسب 

تتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة.
وتســتوي قاماتنــا فــي مرحلــة البلــوغ، وعنــد هــذا المنعطــف تنطلــق 
آليــات تطوريــة عــدة، إذ توقــف آليــة بيولوجية، تســمى الشــيخوخة 
المبرمجــة، الجينــات المســؤولة عــن النمــو حينمــا نصــل إلــى طــول 

محدد.

مرحلة النمو األسرع

ويقــول طبيــب األطفــال ورئيــس أبحــاث النمــو والتنميــة، جيفــري 
بــارون، إننــا ننمو أســرع في المرحلــة الجنينة، وبعدهــا يتراجع النمو 

تدريجيا. ويضيف: “في الواقع تنمو األجنة زهاء 20 مرة أســرع من 
األطفال، الذين أعمارهم 5 ســنوات، ويزداد نشــاط صفائح النمو عند 

المواليد الجدد، مما يجعلها تنمو بسرعة”.
ويتابــع: “عندمــا يكبــر الطفــل يتباطــأ نشــاط هــذه الصفائــح، وفــي 
النهايــة، مــا بيــن منتصــف مرحلــة البلــوغ ونهايتهــا، يتوقف نشــاطها 

وتبلغ قامتنا حدها”.

مثل لعبة القطار

ويشــبه جيفــري عمليــة النمــو بكيفيــة عمــل لعبــة “انطــاق القطــار”، 
إذ يــؤدي تشــغيلها إلــى انضغــاط النابــض وتجمــع مقــدار معيــن مــن 
الطاقــة، وعنــد تحريره يتجه القطار إلى األمام، لكنه يبطئ تدريجيا 

باستعادة النابض طوله البدئي.

عثــرت الســلطات األميركيــة فــي واليــة 
علــى  المتحــدة  بالواليــات  واشــنطن 
مســنين جثتيــن هامدتيــن، بعدمــا أقدما 
علــى االنتحار بســبب عــدم قدرتهما على 

ما يبدو على توفير مصاريف العاج.
ســي”  بــي  إن  “ســي  شــبكة  وذكــرت 
اإلخباريــة األميركية، أن الشــرطة عثرت 
77 عامــا  العمــر  مــن  البالــغ  الــزوج  علــى 
وزوجته البالغة من العمر 76 عاما ميتين 
فــي شــقتها وإلى جوارهمــا فواتير طبية 

ذات مبالغ عالية.
واتكــوم  مقاطعــة  عمــدة  مكتــب  وقــال 
فــي واليــة واشــنطن فــي تدوينــة علــى 
فيســبوك إن الرجــل اتصــل بالرقــم 911 
صبــاح األربعاء الماضي قائا إنه يخطط 

لانتحار.
بأنــه  الحــادث  المنطقــة  عمــدة  ووصــف 
“مــن  إنــه  بيــان  فــي  قائــا  “مأســاوي”، 
المؤســف أن يجــد أحــد كبــار الســن لدينا 

نفسه في مثل هذه الظروف اليائسة”.

نهاية مأساوية 
لزوجين بسبب 

فواتير العالج
طــرح الرئيــس البرازيلي جايير بولســونارو 
المشكك بالتغّير المناخي حا للحفاظ على 
البيئة يقوم على “التغوط مرة كل يومين”.
وأتــى كام الرئيــس اليمينــي المتطرف ردا 
على ســؤال لصحفي ســأله إن كان التوفيق 
“بيــن النمو والحفاظ علــى البيئة” ممكنا مع 
مواجهة تحدي توفير الغذاء لســكان العالم 

اآلخذ عددهم بالنمو.
قصــر  مــن  خروجــه  لــدى  الرئيــس  فقــال 

أقــل.  نــأكل  أن  “يكفــي  الرئاســي  ألفــورادا 
تتحدثون عن تلوث بيئي. يكفي أن نتغوط 
مــرة كل يوميــن وســيكون الوضــع أفضــل 

للجميع”، وفقا لما نقلت فرانس برس.
وأكــد “عندمــا نــرى أن عــدد ســكان العالــم 
يزيد بأكثر من 70 مليونا في السنة، ينبغي 
اعتماد سياســة لتنظيم األسرة” مشددا في 
الوقت نفســه على أنــه ال يحّض على “الحد 

من الوالدات”.

عندمــا بــدأ األســقف هربــرت بنــاء كاتدرائية 
جديدة في مدينة نورويتش اإلنجليزية في 
عام 1096، لم يكن يتصور أنها ستســتضيف 

زحلوقة حلزونية بطول 50 قدما.
بــه  ســتقوم  مــا  بالضبــط  هــو  هــذا  ولكــن 
الكاتدرائيــة في شــرق إنجلترا لمــدة 10 أيام 
هذا الشــهر، ممــا يتيح للزائريــن فرصة نادرة 
يعــود  الــذي  ســقفها  قــرب  عــن  ليتفحصــوا 

للقرون الوسطى، بحسب رويترز.   
التجربــة  تكــون  أن  الفكــرة  أصحــاب  يأمــل 

فرصــة للتفكيــر بشــكل مختلــف فــي البنــاء 
جنيهيــن  مقابــل  وفــي  وهللا.  والحيــاة 
استرلينيين )2.42 دوالر(، يمكن للزائر التمتع 
برؤية فريدة لروعة المبنى المعمارية قبل أن 
ينزلــق علــى الزحلوقة الحلزونيــة في صحن 
أحــدث  الحلزونيــة  والزحلوقــة  الكنيســة. 
محاولــة تقوم بها الكاتدرائية لجذب مصلين 
جــدد وتأتي بعــد قــرار كاتدرائية روتشســتر 
وهي ثاني أقدم كاتدرائية في إنجلترا إقامة 

ملعب جولف مصغر في صحنها.

طرح مثير لرئيس البرازيل عن حماية البيئة

كاتدرائية تضع “زحلوقة” لجذب الزائرين

نساء يتسوقن في سوق النبي يونس على الجانب 
الشرقي من مدينة الموصل شمال العراق، عشية 

عيد األضحى المبارك )أ ف ب(

كشف تحقيق أجراه معهد بريطاني أن عددا من المشاهير والشخصيات 
العامة، يســتعينون بمايين الحســابات المزيفة لرفع عدد متابعيهم على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ال ســيما “إنســتغرام”.وأجرى معهــد األداء 
المعاصــر للموســيقى تحقيقــا علــى حســابات عــدد كبيــر مــن المشــاهير، 
وأخضعهــا لتحقيــق بهــدف التأكــد مــن عــدد المتابعيــن الحقيقييــن علــى 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكشف التحقيق أن 58 % من متابعي الممثلة األميركية إلين ديجينيريز 
على “إنستغرام”، وعددهم 75.6 مليون شخص، غير حقيقيين، فيما أكد 
أن نحــو 48 % مــن متابعي فريق “بي تــي إس” الغنائي الكوري الجنوبي 

الشهير، البالغ عددهم 19.4 مليون، من حسابات مزيفة.
وشــمل التحقيــق أيضــا حســابات نجمة تلفزيــون الواقع كيم كارداشــيان 
المتابعيــن  نســبة  “إنســتغرام”. ووصلــت  علــى  وكورتنــي  كلــو  وأختيهــا 
المزيفين لكورتني كارداشيان إلى 49 %، من أصل 80.4 مليون، أما كيم 
)143.6 مليــون متابــع( وكلــو )96 مليــون متابــع(، فبلغــت نســبة المزيفين 
لديهمــا 44 %. كمــا أن 30 % مــن متابعــي كايــل جينــر على “أنســتغرام”، 

البالغ عددهم 140.3 مليون، لم يكونوا حقيقيين أيضا.

حمــود  الكويتــي،  الفنــان  توفــي 
عمــر  عــن  الســبت،  أمــس  ناصــر، 
يناهز 41 عاما إثر إصابته بســكتة 
أعلنــت  حســبما  مفاجئــة،  قلبيــة 

صحيفة الراي الكويتية.
وحمــود ناصــر هــو مغنــي، ملحــن 
وشــاعر غنائي كويتي، انطلق إلى 
عالــم الفن بأغنية “مضمون”، التي 
ســرعان ما انتشــرت بين الجمهور 
األلبــوم  لــه  وصــدر  بهــا.  وعــرف 
األول بعنــوان “اطمئــن” فــي عــام 

2000، وقــد حقــق األلبــوم مبيعــات عاليــة فــي الكويت والخليج واشــتهر حمــود ناصر، 
وتوالــت األلبومــات حتــى أطلــق ألبومــه الخامــس فــي 2011. وعبــر عــدد مــن الفنانين 
العرب عن صدمتهم، قائلين: “الحول والقوه اال بالله، اللهم ارحمه واغفر له وانظر اليه 

بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين”.

فضيحة “إنستغرام”.. مشاهير يجنون 
ثروات طائلة بمتابعين وهميين

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أزمة قلبية تودي بحياة الفنان الكويتي حمود ناصر

طعــن رجــل بســكين 3 أفــراد من طاقم 
التمريــض باإلضافــة إلــى شــرطي فــي 
مستشــفى بغــرب اليابــان فــي أحــدث 

واقعة طعن في الباد.
وقالــت الشــرطة اليابانيــة إن أعضــاء 
هيئــة التمريــض تعرضــوا للطعــن فــي 
الصــدر والبطــن ولكــن جروحهــم غيــر 
خطيــرة وأضافت أن الشــرطي أصيب 

أيضا في ذراعه اليسرى.
واعتقلت الشــرطة رجا يبلغ عمره 45 
عامــا طعــن أحــد أفراد هيئــة التمريض 
الشــخصان  وأصيــب  بالفــرار.  والذ 
اآلخــران والشــرطي أثنــاء محاولتهــم 
العنيفــة  والجريمــة  الجانــي.  اعتقــال 
نــادرة في اليابــان وتقع معظم الجرائم 
باســتخدام ســكاكين أو ســيوف بسبب 
قوانين الباد الصارمة بشــأن األسلحة 
الناريــة. وفــي مايــو أيــار طعــن رجــل 
بســكين مجموعــة مــن التلميــذات عند 
إحدى محطات الحافات مما أدى إلى 
مقتل تلميذة وإصابة 16 تلميذة أخرى 

في حادث أصاب اليابان بصدمة.

أن  بعــد  اليمنــى  ســاقه  رجــل  فقــد 
خطيــرة،  بكتيريــة  لعــدوى  تعــرض 
علــى  القــدم  فــي  بجــرح  إصابتــه  إثــر 
شــاطئ هاموناســت بواليــة كونيتيكت 

األميركية.
عامــا(   68( كاغــان  بــروس  يــوِل  ولــم 
اهتمامــا للجــرح على اعتبــار أنه صغير، 
ســي”  بــي  “إن  لشــبكة  قــال  حســبما 
اإلخبارية األميركية، لكن بعد أيام شعر 

بألم ووخم فتوجه إلى المستشفى.
وهنــاك أخبــره األطباء بالخبــر الكارثي، 
اللفافــة”  “التهــاب  بمــرض  فقــد أصيــب 
تــأكل  قاتلــة  بكتيريــا  تســببه  الــذي 

األنسجة اللينة بسرعة.
وبعد أيام من محاوالت فاشلة الحتواء 
المــرض والقضاء على البكتيريا، اضطر 
األطباء إلى اســتئصال ســاق الرجل من 

فوق الركبة، بهدف إنقاذ حياته.
ومــرض التهــاب اللفافــة القاتــل تســببه 
بكتيريا شــديدة الخطورة، كان منتشــرا 
الواليــات  جنوبــي  الدافئــة  الميــاه  فــي 
المتحــدة، ثــم انتقلت شــماال مــع موجة 

التغير المناخي.

رجل يطعن 4 أشخاص 
بمستشفى في اليابان

جرح بسيط يفقد 
رجال ساقه بالكامل إيبســتين  جيفــري  األميركــي  المليارديــر  أقــدم 

علــى االنتحــار فــي زنزانتــه فــي نيويــورك حيث 
كان ينتظر محاكمته بتهم االعتداء جنســيًا على 
قاصرات، وفق ما أفادت وســائل إعام أميركية 

أمس. 
ووفــق صحيفة “نيويورك تايمــز” األميركية فقد 
أقدم إيبستين البالغ 66 عامًا على االنتحار شنقًا 
فــي زنزانتــه وعثــر على جثته صبــاح أمس، نقاً 
عــن مســؤولين لم تكشــف أســماءهم. وســبق أن 
عثــر علــى إيبســتين أواخــر يوليــو علــى األرض 
فــي زنزانته في مركــز ميتروبوليتان اإلصاحي 

فــي مانهاتــن، وعلــى عنقــه كدمــات، فــي أعقاب 
محاولة انتحار مفترضة. 

لكن إصاباته حينها لم تكن خطرة وشــارك 
بعد ذلك بأيام في جلسة استماع قضائية. 
تضــم  شــبكة  بتنظيــم  إيبســتين  واتهــم 
عشرات الفتيات الصغيرات بالسن بعضهن 
طالبات جامعيات واســتغالهن جنسيًا في 
المنــازل العديــدة التــي يملكها.ووجهت إليه 
في 8 يوليو تهمة االســتغال الجنســي لقاصرين 
وتهمة التآمر للقيام باالتجار الجنســي بقاصرين، 

وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 45 عامًا.

ملياردير أميركي ينتحر في زنزانته

أحيت المطربة األميركية جينيفر لوبيز، الجمعة، أول حفلة غنائية لها 
في مصر. ونشرت وسائل اإلعام صورا للفنانة وهي تحيي حفا غنائيا 

في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر.وأطلت لوبيز في 
حفلتها األولى بمصر، بالزي نفسه الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها 

الغنائية “It’s My Party”، والذي يبرز جمالها. ورفض في 18 يوليو طلب الملياردير، الذي تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دوالر، إطالق 
سراحه بكفالة.
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العاهل يصدر عفوا ملكيا باإلفراج عن 105 نزالء
المنامة - بنا

تفضــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
بالعفــو  ملكــي  مرســوم  بإصــدار  خليفــة  آل  عيســى 
فــي  نــزالء محكوميــن  عــن ١٠٥  واإلفــراج  الخــاص 
قضايــا مختلفــة، بعــد أن قضــوا فتــرة مــن العقوبــات 

الصادرة بحقهم.
ويأتــي العفو واإلفراج بمناســبة حلــول عيد األضحى 
الكريمــة،  جاللتــه  عــادة  علــى  جريــا  وذلــك  المبــارك 
العفــو  شــملهم  لمــن  الفرصــة  إتاحــة  علــى  وحرصــه 
لإلندمــاج في المجتمع والمشــاركة في مســيرة البناء 

والتقدم.

ترفــع   “البــالد”   أســمى   آيــات  
 التهانــي   والتبريــكات   إلــى   مقــام  
 عاهــل   البــالد   صاحــب   الجاللــة  
 الملــك   حمــد   بــن   عيســى   آل  
 خليفة،   ورئيــس   الوزراء   صاحب  
 الســمو   الملكــي   األميــر   خليفة   بن  
 ســلمان   آل   خليفــة،   وولــي   العهــد  
 صاحــب   الســمو   الملكــي   األميــر  

 ســلمان   بن   حمــد   آل   خليفة،   وإلى  
 شــعب   مملكــة   البحريــن   الوفــي؛  
 بمناســبة   حلــول   عيــد   األضحــى 
 المبــارك،   داعيــة   هللا   أن   يعيــد  
 هذه   المناســبة   على   شعب   مملكة  
 البحرين،   وعلــى   األمتين   العربية  
 واإلســالمية   بالخيــر   واليمــن  

 والبركات . 

                  تهنئ   بعيد
    األضحى المبارك

جاللة الملك

بمناسبة حلول 
عيد األضحى 
المبارك وجريا 

على عادة 
جاللته الكريمة
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اسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي واألمة اإلسالمية بمناسبة عيد األضحى
أعاده اهلل علىالجميع باليمن والخيرات والبركات

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي باس

و

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

  مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه

   وإلى صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد األضحى املبارك

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
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