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 الكنيسة 
اإلنجيلية 

الوطنية في 
البحرين

اإلنجيليــة  الكنيســة  راعــي  طالــب 
الوطنيــة في البحرين القس هاني عزيز 
الســلطات بضــرورة إعفــاء الكنائس من 
دفــع فواتيــر الكهربــاء، مشــيًرا إلــى أن 
والقانــون  عبــادة،  دور  تعتبــر  الكنائــس 
ينــص علــى أن دور العبــادة معفــاة مــن 

دفع الفواتير.
وأشــار إلى أن الكنيســة اإلنجيلية تدفع 
شــهرًيا فــي الصيــف نحــو 2000 دينــار 

شــهرًيا نظير اســتخدام الرعايا ســلعتي 
الكهربــاء والمــاء فــي الكنيســة، ويعتبــر 
هذا الرقم كبير جًدا على الكنيســة التي 

ليس لديها موارد دخل.

بغداد ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

أعلن وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو 
التــزام الواليات المتحدة في دعم مؤسســات 
الدولــة اللبنانية. وأضاف في مؤتمر صحافي 
ســعد  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  مــع  مشــترك 
الحريري “لبنان دولة مهددة من إيران وحزب 
هللا”. وتابــع “مســتعدون للوســاطة في قضية 

الخالف البحري بين لبنان وإسرائيل”.

مســار  بمتابعــة  التزامهــم  الحريــري  وأكــد 
المفاوضــات التــي أطلقتهــا حكومــة الواليات 
البريــة  بحدودهــم  يتعلــق  مــا  فــي  المتحــدة 
أن  “نعتبــر  للصحافييــن  وأضــاف  والبحريــة. 
هذه العملية قابلة للحياة”، مشــيرا إلى إمكان 
“التوصــل إلى قرار نهائي في األشــهر المقبلة، 

نأمل أن يكون في سبتمبر المقبل”.

بقطــاع  مدرجــة  شــركة   11 حققــت 
فــي  البحريــن  بورصــة  فــي  الخدمــات 
النصــف األول مــن العــام الجــاري أرباًحــا 
صافيــة بلغــت نحــو 56.1 مليــون دينــار. 
وكانت الشــركات قد حققت 57.7 مليون 
المذكورة.وتراجعــت  الفتــرة  فــي  دينــار 
أرباح القطاع بنسبة 2.9 % في النصف األول 

من العام الجاري قياًســا بالفترة ذاتها؛ لتراجع 
أرباح 6 شركات، ومنيت شركة بخسائر.

ويندرج تحت قطاع الخدمات 11 شركة. 
وجــاءت “بتلكــو” بالمرتبــة األولــى مــن حيــث 
األربــاح المتحققة في النصف األول من العام 
الجاري، ما نسبته 60.7 % من إجمالي صافي 

أرباح القطاع.

تظاهــر مئــات العراقييــن فــي العاصمــة بغداد 
وعــدد مــن المحافظات، أمــس؛ دعما للجيش، 

منددين بكل من أساء للقوات األمنية.
علــى  المشــرفة  المركزيــة  اللجنــة  وكانــت 
االحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق قــد دعت 
إلــى تنظيــم تظاهرة في بغــداد والمحافظات، 
األمنيــة  والقــوى  العراقــي  الجيــش  لمســاندة 

بعد ســاعات من تداول تصريح لمعاون زعيم 
حركــة النجبــاء المنضوية تحت لواء الحشــد 
الناصــري، دعــا فيــه لجعــل  الشــعبي يوســف 

الحشد الشعبي “الجيش األول في العراق”.
وعجــت صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
بــردود الفعــل الغاضبــة من تصريــح الناصري، 

الذي تطاول على الجيش العراقي.

تظاهرات شعبية دعًما للجيش العراقيأرباح قطاع الخدمات بالنصف األولبومبيو للحريري: حزب اهلل يهدد لبنان

وثائق بريطانية تكشــف تورط الشــركة في دعم “النصرة”

مليون دينار

مليون دينار

56.1

323.5

“األلبان القطرية” تمول اإلرهاب

دبي ـ العربية نت

فجرت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا مفاجأة عن ورود اســم الرئيس والمدير التنفيذي ألكبر شــركة لمنتجات األلبان 
القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، إذ تكشف الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة 

في سوريا.

ووفًقــا للمحكمــة، فإن الوثائق التــي اطلع عليها 
موقــع “فوود نيفيغيتور”، تضمنت اســمي معتز 
الخيــاط ُمتهًمــا أول، ورامز الخيــاط ُمتهًما ثانًيا 
في دعوى كان 8 مواطنين سوريين تقدموا بها 
إلــى محكمــة العدل العليا، شــعبة مقاعــد الملكة 

في لندن.
ويتولــى معتــز الخيــاط ورامز الخيــاط منصبي 
رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة ونائــب رئيس 
المجموعــة والرئيــس التنفيذي لمؤسســة مالية 
تملــك وتديــر شــركة مــن أكبــر شــركات األلبــان 

القطرية.
وبحســب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع 
خســائر وأضرار جســيمة تتــراوح بيــن إصاباٍت 
جســدية ونفســية وتدميــر للممتلــكات وتهجير 
قســري من منازلهم في ســوريا بســبب التمويل 

المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.
الدعــوى  فــي  ُمــدرج  الدوحــة  بنــك  أن  يذكــر 

القضائية مدعى عليه ثالًثا.
وُتضيــف الوثيقــة “عِلَم الُمدعــى عليهم )أو كان 
التمويــالت  أن  معرفــة(  عليهــم  الواجــب  مــن 

الُمرســلة عــن طريقهــم أو عبر حســاباتهم كانت 
موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل األحوال 
كانــوا قــد خرقــوا القوانيــن الدوليــة والوطنية، 
وارتكبــوا أعمااًل غير مشــروعة بموجب القانون 

السوري”.

رئيس الشركة القطرية ونائبه

تفريغ أعضاء بـ “تنفيذي الحر”
سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر االتحاد على تحقيق تطلعاته

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة برقية شــكر من رئيــس المجلس التنفيذي لالتحــاد الحر لنقابات 

عمال البحرين يعقوب يوسف.

وقــال رئيــس المجلــس التنفيــذي 
جميــع  إن  البرقيــة  فــي  لالتحــاد 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  منتســبي 
عمال البحرين من نقابات وعمال 
يعجــزون أن يعبــروا لســموه عــن 
المباركــة  لمســاعيه  الشــكر  مــدى 
بتحقيــق تطلعــات وآمــال االتحاد 
أعضــاء  مــن  عــدد  تفريــغ  فــي 
المجلــس التنفيذي؛ لما له من بالغ 
األثــر فــي تنفيذ وتحقيــق أهداف 
االتحاد وبما يعود بالنفع والفائدة 

وعلــى  البحريــن  عمــال  علــى 
العماليــة  الحركــة  وتطويــر  دعــم 

البحرينية.
علــى  ســموه  “نشــكر  وأضــاف 
وجهــوده  الكريمــة  توجيهاتــه 
الخيرة والمشــهودة له في تقديم 
للطبقــة  والمســاندة  العــون  يــد 
العاملة بالبالد، وبدعم سموه غير 
العمــال  فئــات  لجميــع  المحــدود 
الحبيبــة،  بمملكتنــا  والموظفيــن 
أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائلين 

يجعــل ذلــك في موازين حســناته 
يــوم القيامــة، وأن يضاعــف له به 

األجر والمثوبة”.

أرســت محكمة التمييز مبدأ بشــمول استحقاق الدائن الحصول 
علــى مبلــغ فائــدة فــي حال تأخــر أو رفــض المدين ســداد المبلغ 

المدين به، والذي ثبته على نفسه، بتوقيع ورقة “سند ألمر”.

وتعتبر ورقة “سند ألمر” إحدى 
وشــقيقة  التجاريــة،  األوراق 
الكمبياالت والشــيكات، وتعني 
منهــا إقــرار موقعهــا علــى دفــع 
مبلــغ مــن النقــود ألمــر شــخص 

آخر.
ألمــر”  “ســند  ورقــة  وتوقيــع 
بيــن  تلقائيــا،  العالقــة  تحيــل 
المبلــغ،  ومســتحق  محررهــا، 
لعالقــة تجاريــة، وحتى لو كان 
المســتحق،  المبلــغ  موضــوع 
مــن الطــرف األول لآلخــر، غيــر 

تجاري.

وقالــت المحكمــة بخــالف بيــن 
شــخصين، بعــد رفــض المديــن 
ســداد فائدة تأخيرية عن مبلغ 
حدده بورقة “سند ألمر”: “متى 
اإللزاميــة  البيانــات  توافــرت 
حتــى يعد ســند ألمــر، أيا كانت 
صفة محرره أو المستفيد منه، 
وأيــا كانت طبيعة العملية التي 
أنشئ من أجلها، فتسري بشأنه 
أحــكام قانــون التجــارة، ومنهــا 
اســتحقاق الفائــدة المحســوبة 
تاريــخ  مــن  القانونــي  بالســعر 

االستحقاق”.

كسالى المدينين بشَبك الفوائد 
التأخيرية لتوقيعهم سندات أمر

احتفالية “فرحة وطن” اليوم18 أغنية مفقودة ألم كلثومكوريا الشمالية تطلق “باليستيين”ارتفاع برنت 2 %يضرب والدته ألجل دينار
قضت المحكمة الصغرى  «

الجنائية الثانية بتغريم شاب لم 
يبلغ العشرين مبلغ 50 دينارا؛ 

بعدما أبلغ ضده والده بأنه ضرب 
والدته وكسر باب غرفتهما، 

والسبب أن والدته لم تكن تملك 
دينارا واحدا لتعطيه إياه.

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد  «
عن 2 % أمس، متعافية من 

انخفاضات سجلتها على مدى 
يومين بعد أن أظهرت بيانات 

زيادة مبيعات التجزئة األميركية، 
ما ساهم في تهدئة المخاوف 

بشأن حدوث ركود.

قال جيش كوريا الجنوبية إن  «
كوريا الشمالية أطلقت صاروخين 

باليستيين قصيري المدى على 
األقل أمس، بعد قليل من وصف 
بيونغ يانغ لرئيس كوريا الجنوبية 

بأنه ”سليط“ وتعهدها بإنهاء 
المحادثات بين الكوريتين.

قال المدير العام للعمليات  «
والتشغيل في مركز الشيخ 

جابر الثقافي فيصل خاجه إن 
هناك 18 أغنية فقدت بشكل 
كامل ألم كلثوم، ولم تستمر 

ألنها لم تحَظ بنجاح جماهيري.

تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة  «
المهرجان االحتفالي الكبير “فرحة 
وطن” الذي سيقام عند الساعة 4 

من مساء اليوم بالصاالت الرياضية 
بالقرب من االستاد الوطني بمشاركة العبي المنتخب الوطني لكرة 

القدم، احتفاال باإلنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم 
بتحقيق المركز األول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.
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تجــاوزت قيمــة ترســيات مجلــس 
 249 لـــ  والمزايــدات  المناقصــات 
مناقصة ومزايدة تابعة لـ 38 جهة 
حكومية في الربع األول من العام 

الجاري 323.5 مليون دينار.
وتوزعــت المناقصات والمزايدات 
التــي أرســيت فــي الربــع األول ما 
فــي  ومزايــدة  مناقصــة   72 بيــن 
مليــون   71.8 بنحــو  ينايــر  شــهر 
دينــار، و74 مناقصــة ومزايدة في 

فبرايــر بنحــو 69.1 مليــون دينــار، 
و103 مناقصــات ومزايــدات فــي 
شــهر مــارس بنحــو 182.6 مليــون 

دينار.
علــى  النفــط  قطــاع  واســتحوذ 
40.5 % مــن إجمالــي المناقصــات 
فــي  أرســيت  التــي  والمزايــدات 
الجــاري  العــام  مــن  األول  الربــع 
بنحــو 131.2 مليــون دينــار تمثــل 

38 مناقصة ومزايدة.

قيمة إرساء المناقصات والمزايدات
أمل الحامد

علوي الموسوي
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“اإلنجيلية” تدفع 
2000 دينار شهرًيا... 

وال وقفيات

)06(

)03(
)١٢(

سمو رئيس الوزراء

راشد الغائب

)٠٥(
)٠٤(

محرر الشؤون المحلية

)09()12(

المحرر االقتصادي

الكويت - وكاالت

كويتا )باكستان(/  كابول ـ رويترز

هبطــت طائــرة تابعــة لدولــة خليجيــة في 
مطــار الكويــت؛ بســب حالة إغمــاء أصيب 

بها قائد الطائرة.
وكان فــي انتظــار الطائــرة بالمطار ســيارة 
إســعاف، إذ تم فور هبوطها نقل “الكابتن” 
إلــى مستشــفى الفروانيــة لتلقــي العــالج؛ 
لســوء حالتــه. وذكــرت “الــراي” الكويتيــة 
الكويــت  مطــار  مــن  أقلعــت  الطائــرة  أن 
“الكابتــن”  بقيــادة  وجهتهــا  الســتكمال 

البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة.

قال مصــدران من حركة “طالبان” لرويترز 
إن شــقيق زعيــم “طالبــان” األفغانية هيبة 
هللا أخونــزاده كان بيــن 4 أشــخاص علــى 
األقــل قتلــوا فــي انفجــار قنبلــة أمــس في 

مسجد بجنوب غرب باكستان.

هبوط اضطراري لطائرة خليجية 
في الكويت إلغماء الكابتن

مقتل شقيق زعيم 
“طالبان” األفغانية

القديــم الزمــن  مـــــــــــــن  وقصصــا  أحداثــا  تــروي  تاريخيــة  وثائــق  تنشــر   ”^“

ممنوع اختالط النساء والرجال األجانب بسيارة

تبدأ صحيفة “البالد” بنشر مجموعة وثائق تاريخية تروي جانبا 
مــن أحــداث أو تشــريعات أو قصــص بحرينيــة بالزمــن القديــم.

ونــص قانــون الســيارات الصــادر في 15 ديســمبر 1931 على أن 
نظام السير هو من أهم الواجبات.

ومنــع القانــون اختــالط النســاء والرجــال األجانــب فــي ســيارة 
واحدة، إال أصحاب العائلة الواحدة فال بأس. كما منع أن يحمل 
من الركاب زيادة على 4 أنفار )أشــخاص( ما عدا الســيارات ذات 

الستة أنفار وأكثر.
 وتضمن قانون السيارات البحريني، الذي أصدرته بلدية المنامة 
قبــل 88 عامــا، وحصلــت “البــالد” علــى نســخة منه، فئــات أجور 
التوصيل لمناطق البحرين المختلفة، وأعلى تســعيرة إلى قرية 

جو بـ 9 روبيات، وتليها 8 روبيات إلى عسكر وجبل الدخان.
وتبلــغ كلفــة التوصيــل روبيــة لمناطــق أبو زيــدان وبــالد القديم 
الحصــم  وأم  الشــعوم  وأم  غــزال  وأبــو  والماحــوز  والزنــج 
والجفيــر والقضيبيــة والحــورة وإدارة التلغــراف وإدارة البريــد 

والمستشفى.
ونص القانون أن السائق الذي ال يحمل هذا القانون يعد مخالفا 

لقانون البلدية، ويعاقب بواسطة الحكومة.

وصــدر إعــالن مــن بلديــة المنامــة فــي أغســطس 1932 يوجب 
على ســائقي ســيارات األجرة )التاكسي( حمل نسخة من قانون 

السيارات.

بعض مواد قانون 
السيارات

)١٢(
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البحرين تهنئ إندونيسيا بذكرى االستقالل

بعــث عاهل البــالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
بــن ســلمان  الملكــي األميــر خليفــة 
آل خليفــة وولــي العهد نائــب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــة تهنئــة إلــى رئيــس جمهورية 
إندونيسيا جوكو ويدودو؛ بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعربــوا فــي البرقيــات عــن أطيــب 
موفــور  لــه  وتمنياتهــم  تهانيهــم 
ولشــعب  والســعادة  الصحــة 
الصديــق  إندونيســيا  جمهوريــة 

بمزيد من التقدم واالزدهار.
الملكــي  الســمو  بعــث صاحــب  كمــا 
رئيــس الوزراء برقيــة تهنئة مماثلة 
الجمهوريــة  رئيــس  نائــب  إلــى 

اإلندونيسية محمد يوسف كاال.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

بـــعـــث عـــاهـــل الــــبــــاد صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
علي  الجابون  جمهورية  رئيس 
ذكرى  بمناسبة  بونغواونديمبا؛ 
جالته  أعــرب  بــاده،  استقال 
فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته 
ــه مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة  ل
الجابونية  الجمهورية  ولشعب 
الـــصـــديـــق مـــزيـــدا مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
الجابون بذكرى 

االستقالل

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير اإلسكان باسم الحمر 
عضــو  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
محمــود  النائــب  النــواب  مجلــس 
البحرانــي، حيــث تــم خــالل اللقــاء 
بحــث ســبل التعاون المشــترك فيما 
يتعلــق بالمشــاريع االســكانية التــي 

تنفذها الوزارة.
اســتعراض  تــم  اللقــاء  وخــالل 
مستجدات المشاريع االسكانية في 

مــدن البحرين الجديــدة، فضالً عن 
سياســة الوزارة في تلبيــة الطلبات 

االسكانية على مستوى المملكة.
محمــود  النائــب  ثمــن  جانبــه  مــن 
البحرانــي بخطــط وزارة اإلســكان 
االجتماعــي  الســكن  لتوفيــر 
اســتعداده  مبديــًا  للمواطنيــن، 
للتعاون مع الــوزارة لتنفيذ الخطط 

والمشاريع اإلسكانية.

الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات  تنفيــذًا 
بتوفيــر جميــع أوجــه الرعايــة االجتماعيــة 
المتنوعــة  والنشــاطات  والترفيهيــة 
ألعضــاء نــادي ضباط األمن العــام وأبنائهم 
العيــد،  فعاليــة  النــادي،  نظــم  وعائالتهــم، 
ألبنــاء األعضــاء وبمشــاركة أبنــاء شــهداء 
الواجب، وذلك في اطار العمل على تفعيل 

الشراكة المجتمعية.
واشتملت الفعالية على العديد من البرامج 
والفقــرات المتنوعــة، التــي جــرت فــي جــو 
تضمنــت  إذ  عائلــي،  ترفيهــي  اجتماعــي 
الفعاليــة بوفيــه عشــاء للحضــور بمرافقــة 

الصــوت،  لفــن  فــارس  بــن  محمــد  فرقــة 
الواقــع االفتراضــي  ألعــاب  إلــى  باإلضافــة 
الهدايــا  وتوزيــع  التلويــن  وركــن  لألطفــال 
وتخصيــص  المشــاركين  االطفــال  علــى 
ركــن اســتديو للحضــور وحظيــت الفعاليــة 

بمشاركة مميزة.
وتحــرص إدارة النادي على تنويع فعاليات 
االحتفــال بالعيــد إلدخال البهجة والســرور 
فــي قلوب أبناء االعضاء وإفســاح المجال 
وذلــك ضمــن  فرحتهــم،  عــن  للتعبيــر  لهــم 
الخطــط والبرامج واألنشــطة التــي يقيمها 

النادي لجميع األعمار والفئات.

ودع فريق القنصلية العامة لمملكة البحرين 
فــي جــدة وموظفي شــركة طيــران الخليج 
بالمملكــة العربيــة الســعودية فــوج الحجــاج 
المغادريــن جــوًا من مطــار الملــك عبدالعزيز 
الدولــي إلــى مملكــة البحريــن. وأشــاد فريق 
البــالد  عاهــل  بحــرص  العامــة  القنصليــة 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
وكافــة  الخدمــات  توفيــر  علــى  آل خليفــة، 
أشــكال المســاعدة والرعايــة التــي يحتاجها 
الحجــاج البحرينيــون أثناء أدائهم لمناســك 
التــي  الكبيــرة  التســهيالت  الحــج، مثمنيــن 
قدمتها القنصلية بالتعاون مع شركة طيران 

الخليــج مــن أجــل ضمــان ســالمتهم وتلبيــة 
احتياجاتهــم. كمــا عبــر فريــق القنصلية عن 
خالــص شــكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين 
الشــريفين وولي العهد نائــب رئيس مجلس 
كافــة  توفيــر  علــى  الدفــاع،  وزيــر  الــوزراء 
اإلمكانيــات لخدمة حجاج بيت هللا الحرام، 
مؤكدين بأن الخدمات الجليلة التي حفتهم 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بهــا 
خــالل آدائهــم لمناســك الحــج ســاهمت فــي 
أمــن  بــكل  الحــج  لفريضــة  أدائهــم  تيســير 
وأمان، سائلين هللا تعالى أن يحفظ حكومة 

المملكة العربية السعودية قياًدة وشعًبا.

الحمر يبحث المستجدات اإلسكانية مع البحراني

“الضباط” ينظم فعالية “العيد”

فريق “القنصلية” يودع الحجاج

02

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

رفع راية المملكة خفاقة عالية في المحافل الدولية
ــة ــك للرياضـ ــة الملـ ــة جاللـ ــد رعايـ ــة يؤكـ ــوز بالبطولـ ــاع”: الفـ ــر “الدفـ وزيـ

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الدفاع الفريق 
الركــن عبــدهللا النعيمــي؛ بمناســبة اإلنجــاز الرياضــي التاريخــي الذي حققــه منتخبنــا الوطني لكرة القــدم بالفوز 

ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق. وفيما يلي نص البرقية:

الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة... 

حفظه هللا ورعاه
ملك البالد المفدى القائد األعلى

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
وبركاته...

جاللتكــم  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
وأطيــب  التهانــي  آيــات  أســمى 
التبريكات بمناســبة الفوز المشــرف 
لمنتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم فــي 
لكــرة  التاســعة  بطولــة غــرب آســيا 

القدم.
الــذي  الرياضــي  اإلنجــاز  هــذا  إن 
البحرينــي  التاريــخ  سيســجله 
يؤكــد  نــور،  مــن  بأحــرف  والعربــي 
هللا  حفظكــم  جاللتكــم  رعايــة 
ورعاكم للرياضة والرياضيين ودعم 
شــباب الوطن وكافة أبنائه، وحجم 
اإلصــرار والعزيمــة التــي يتمتــع بها 
ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة ممثــل جاللة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضــة ويعكــس مــا وصلت إليه 
مملكة البحرين من مســتوى متقدم 
بفضــل  الدوليــة  المنافســات  فــي 
اإلعــداد والمتابعة والمجهود الكبير 
والتدريــب المتواصل والعمل الجاد 
ويعــد  البطولــة،  لهــذه  للتحضيــر 
إنجــازا يضــاف إلى ســجل إنجازات 
مملكة البحرين، لتحقيق المزيد من 
الرفعــة واالزدهــار لمملكــة البحرين 
ورفــع رايــة المملكــة خفاقــة عاليــة 
ظــل  فــي  الدوليــة  المحافــل  فــي 
القيادة الحكيمة لجاللتكم حفظكم 

هللا ورعاكم.
ودمتم جاللتكم برعاية هللا سالمين 

موفقين...

الفريق الركن
وزير شؤون الدفاع

عبدهللا بن حسن النعيمي

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  ســلمان 
مــن وزيــر شــؤون الدفاع؛ بمناســبة 
اإلنجــاز الرياضــي التاريخــي الــذي 
حققــه منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
التــي  آســيا  غــرب  ببطولــة  بالفــوز 
أقيمت في جمهورية العراق، وفيما 

يلي نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة...  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
حفظــه هللا ورعــاه رئيــس الــوزراء 

الموقر
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته...
يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى 
آيــات التهانــي وأطيــب التبريــكات 
بمناســبة الفــوز المشــرف لمنتخبنــا 
بطولــة  فــي  القــدم  لكــرة  الوطنــي 

غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.
الــذي  الرياضــي  اإلنجــاز  هــذا  إن 
البحرينــي  التاريــخ  سيســجله 
يؤكــد  نــور،  مــن  بأحــرف  والعربــي 
التــي  والعزيمــة  اإلصــرار  حجــم 
يتمتع بها سمو اللواء الركن الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة رئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رعايــة  ذاتــه  الوقــت  فــي  وُيبيــن 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
حفظه هللا ورعاه، ورعاية ســموكم 
للرياضــة  ورعاكــم  هللا  حفظكــم 
والرياضييــن ودعــم شــباب الوطــن 
وكافــة أبنائــه، ويعكــس مــا وصلت 
إليــه مملكــة البحريــن مــن مســتوى 

الدوليــة  المنافســات  فــي  متقــدم 
بفضل اإلعداد والمتابعة والمجهود 
الكبير والتدريب المتواصل والعمل 
البطولــة،  بهــذه  للتحضيــر  الجــاد 
ســجل  إلــى  يضــاف  إنجــازا  ويعــد 
إنجــازات مملكــة البحرين، لتحقيق 
المزيد من الرفعة واالزدهار لمملكة 
البحريــن ورفع راية المملكة خفاقة 
عاليــة فــي المحافــل الدوليــة فــي 
لســيدي  الحكيمــة  القيــادة  ظــل 
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفــدى القائــد األعلــى حفظــه هللا 

ورعاه
ودمتــم ســموكم بعون هللا ســالمين 

موفقين... 
الفريق الركن

وزير شؤون الدفاع 
عبدهللا بن حسن النعيمي 

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر 
اإلنجــاز  بمناســبة  الدفــاع؛  شــؤون 
حققــه  الــذي  التاريخــي  الرياضــي 
منتخبنا الوطنــي لكرة القدم بالفوز 
ببطولة غرب آســيا التي أقيمت في 
جمهوريــة العــراق، وفيمــا يلــي نص 

البرقية: 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة... حفظه 
هللا ورعــاه ولــي العهــد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء 
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته...

يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى 
آيــات التهانــي وأطيــب التبريــكات 
بمناســبة الفــوز المشــرف لمنتخبنــا 
بطولــة  فــي  القــدم  لكــرة  الوطنــي 

غرب آسيا التاسعة لكرة القدم. 
الــذي  الرياضــي  اإلنجــاز  هــذا  إن 
البحرينــي  التاريــخ  سيســجله 
يؤكــد  نــور،  مــن  بأحــرف  والعربــي 
صاحــب  حضــرة  ســيدي  رعايــة 
الجاللــة حفظــه هللا ورعاه، ورعاية 
ورعاكــم  هللا  حفظكــم  ســموكم 
للرياضة والرياضيين ودعم شــباب 
وحجــم  أبنائــه،  وكافــة  الوطــن 
اإلصــرار والعزيمــة التــي يتمتــع بها 
ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة ممثــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة، ويبيــن في الوقت ذاته، 
مملكــة  إليــه  وصلــت  مــا  ويعكــس 
متقــدم  مســتوى  مــن  البحريــن 
بفضــل  الدوليــة  المنافســات  فــي 
اإلعداد والمتابعة والمجهود الكبير 
والعمــل  المتواصــل،  والتدريــب 
البطولــة،  لهــذه  للتحضيــر  الجــاد 
ســجل  إلــى  يضــاف  إنجــازا  ويعــد 
إنجــازات مملكــة البحرين، لتحقيق 
المزيد من الرفعة واالزدهار لمملكة 
البحريــن ورفع راية المملكة خفاقة 
عاليــة فــي المحافــل الدوليــة فــي 
لســيدي  الحكيمــة  القيــادة  ظــل 
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفــدى القائــد األعلــى حفظــه هللا 

ورعاه.
ودمتم ســموكم برعاية هللا سالمين 

موفقين...

الفريق الركن 
وزير شؤون الدفاع 

عبدهللا بن حسن النعيمي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  تلقــى 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
مــن  تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  آل 
الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس 
الركــن ذيــاب النعيمــي، بمناســبة 
التاريخــي  الرياضــي  اإلنجــاز 
الوطنــي  منتخبنــا  حققــه  الــذي 
لكــرة القدم بالفــوز ببطولة غرب 
آســيا التي أقيمت في جمهورية 

العراق.
وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
القائــد  المفــدى  البــالد  عاهــل 

األعلى حفظه هللا ورعاه
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته..
بكل معاني الفخر واالعتزاز أرفع 
إلى مقام جاللتكم الكريم أسمى 
آيــات التهانــي وأعــز التبريــكات 
بمناســبة االنجاز التاريخي بفوز 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا 
األول ببطولــة غــرب آســيا التــي 

أقيمت بالجمهورية العراقية.
كان  مــا  المهــم  اإلنجــاز  هــذا  إن 
ليتحقــق لوال فضــل هللا ثم دعم 
جاللتكــم  وتوجيهــات  ومباركــة 
وكذلــك  والحكيمــة،  الســديدة 
واخــالص  المخلصــة  الجهــود 
منتخبنــا  وإدارييــن  العبيــن 
هــذه  لقــب  إلحــراز  الوطنــي 
اإلنجــاز  هــذا  أن  كمــا  البطولــة. 
الغاليــة  مملكتنــا  اســم  يحمــل 
البحريــن عاليا وأنه لشــرف كبير 

لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.
داعيــا المولــى العلــي القديــر أن 
يحفــظ جاللتكــم ويوفقكــم لمــا 
فيــه الخيــر ويمدكم دائمــًا بعونه 
وتوفيقــه ودمتــم ســيدي بعــون 

هللا سالمين غانمين،،، 
الفريق الركن

رئيس هيئة األركان
ذياب بن صقر النعيمي

شرف كبير فوزنا باللقب
كما تلقــى ولي العهد نائب القائد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن رئيس 
هيئــة االركان الفريــق؛ بمناســبة 

التاريخــي  الرياضــي  اإلنجــاز 
الوطنــي  منتخبنــا  حققــه  الــذي 
لكــرة القدم بالفــوز ببطولة غرب 
آســيا التي أقيمت في جمهورية 
العراق، وفيما يلي نص البرقية: 
الملكــي  ســيدي صاحــب الســمو 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
خليفة... حفظكم هللا ولي العهد 
نائــب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء 
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته..
بكل معاني الفخر واالعتزاز أرفع 
إلى مقام ســموكم الكريم أســمى 
آيــات التهانــي وأعــز التبريــكات 
بمناســبة اإلنجاز التاريخي بفوز 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا 
األول ببطولــة غــرب آســيا التــي 

أقيمت بالجمهورية العراقية. 
كان  مــا  الهــام  اإلنجــاز  هــذا  إن 
ليتحقــق لوال فضــل هللا ثم دعم 
ســيدي  وتوجيهــات  ومباركــة 
ملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
األعلــى  القائــد  المفــدى  البــالد 
وكذلــك  ورعــاه،  هللا  حفظــه 
الجهود المخلصة التي بذلتموها 
العبيــن  وإخــالص  وتفانــي 
الوطنــي  منتخبنــا  وإدارييــن 
إلحــراز لقــب هــذه البطولــة. كمــا 
اســم  يحمــل  اإلنجــاز  هــذا  أن 
مملكتنــا الغاليــة البحريــن عاليــا، 
وأنــه لشــرف كبيــر لجميــع أبنــاء 

هذا الوطن الغالي. 
داعيــا المولــى العلــي القديــر أن 
وتوفيقــه،  بعونــه  دائمــا  يمدكــم 
جهودكــم  كافــة  يكلــل  وأن 
وأعمالكم بالنجاح والسداد، وأن 
يديم على مملكتنا الغالية مزيدا 
مــن الرخــاء والتقــدم واالزدهــار 
في ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
األعلــى  القائــد  المفــدى  البــالد 

حفظه هللا ورعاه.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين 

غانمين،،،

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان 

ذياب بن صقر النعيمي

رئيس “األركان”: التوجيهات 

الملكية وراء تحقيق اللقب



عندمــا طرحنــا هــذا الســؤال علــى شــريحة مــن المواطنين :”كيف تتصرف حين تشــاهد شــخًصا يعتدي بالضرب على امرأة.. في الشــارع أو في مجمع تجاري أو فــي أي مكان؟”، كانت بعض 
اإلجابات من الشدة بحيث إنك تشعر بغضب كبير ال حد له، يصل مداه في إجابات البعض إلى “تلقين المعتدي درًسا لن ينساه”، أو من قبيل “أوقفه عند حده ولو بالضرب المبرح حتى لو 

أدخلني هذ األمر السجن”، فيما البعض اآلخر يميل إلى تهدئة الوضع ومنع المعتدي بالكالم الطيب مع حق المعتدى عليها في تقديم شكوى لدى أقرب مركز للشرطة وفق القانون.

مشاهد مؤسفة  

فــي الغالــب، نقرأ فــي اســتطالعات وتحقيقات 
الجانــب  عــن  الصحافــة  ومقابــالت  وتقاريــر 
الشــرعي والقانوني حيال االعتداء على جســم 
الغيــر، وكذلك حكم الشــرع فيمــا يتعلق بضرب 
المرأة الناشــز، وأيًضا، نصوص قانون العقوبات 
الموقعــة على المعتدين في مثل هذه الحاالت، 
لكــن هــذا التقريــر يأخذ جانًبــا آخر وهــو كيفية 
وردة فعــل مــن يشــاهد موقًفــا كهــذا.. وربمــا ال 
يمكــن اعتبــار “االعتــداء علــى النســاء” ظاهــرة 
فــي المجتمــع البحريني لكنهــا تحدث بين حين 
وآخــر، وحــدوث واقعــة واحدة وانتشــارها في 
ومجموعــات  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
“الواتس أب” كفيل بإثارة الحنق والغضب، فقد 
انتشــرت فــي اآلونــة األخيــرة مشــاهد مؤســفة 
في قنوات اليوتيوب مثاًل، ومن مختلف الدول 
العربيــة والخليجيــة، ومنها ما حدث في مجمع 
تجــاري بمملكــة البحريــن عندمــا اعتــدى أحــد 
األشــخاص علــى امــرأة وانتشــر المقطع بشــكل 
كبيــر جــًدا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
فيمــا المشــاهد التــي يتداولها النــاس عبر رابط 
اليوتيــوب والمواقــع اإللكترونيــة فهــي كثيــرة، 
ومؤسفة ومثيرة للغضب حًقا، حتى أن برنامج 
“الصدمــة” الشــهير، طــرح الموضــوع في إحدى 
حلقاته لتظهر “سلبية” الكثيرين من المارة ممن 

اكتفوا بالمشاهدة فقط، وأظهرت أيًضا مواقف 
من رفض وأوقف المعتدي عند حده.

انعدام الرجولة

ومــن بــاب المثال، بالنســبة للمجتمــع البحريني، 
فقد حكمت محكمة االســتئناف العليا الشرعية 
بتطليــق بحرينية مــن زوجها للضرر بعد أن قام 
بضربهــا فــي الشــارع العــام أمــام وزارة العــدل 
والشــئون اإلســالمية واألوقاف، وسبها وسرقة 
هاتفهــا، وألغــت المحكمــة حكــم إثبات نشــوزها 
وإلزامهــا بالعــودة لبيــت الزوجيــة الــذي تركــت 
فيه ثالثة بنات وولد للزوج حيث أدين بضربها 
وحكــم عليــه بالحبس، لهذا، فإن هذه المشــاهد 
المجتمعــات  فــي  المألــوف  عــن  خروًجــا  تعــد 

العربية واإلســالمية، وعن عــادات وتقاليد هذه 
المجتمعــات، وفــي هــذا الصدد يقــول المواطن 
محمد فهد الدوســري أن من يعتدي على امرأة 
ســواء كانــت مواطنــة أم أجنبية، فهذا شــخص 
انعدمــت لديــه الرجولة، وليس هــذا من صفات 
الرجــال، ويحتــاج من يعتدي إلــى إعادة تأهيل 
بعدة طرق ومنها أن ينال عقوبته وفق القانون، 
ونحن في الحقيقة لم نعتد على مشــاهدة هذه 
المناظــر، ولكــن في حال وقوعهــا، البد أن نبادر 
بالتــي هي أحســن، وفــي حال إصــرار المعتدي، 
فالبــد مــن أن يتم ردعه فهــذا جزء من الحفاظ 
علــى نقــاء وطيبــة وأخــالق أهــل البحريــن، وال 

نسمح أبًدا بمثل هذه السلوكيات المريضة.

 “امرأة تستغيث”!

وال يختلــف رأي المواطــن الســيد محمد الصفار 
عــن رأي الدوســري، ويصنــف مــن يقــوم بهــذا 
الفعــل المشــين فــي “قائمة البهائــم”، فليس هذا 
فعل الناس المحترمين، وال شــك في أننا نشــعر 
باألســى واألســف والغضــب فــي آن واحد حين 
نشــاهد مقاطــع تنتشــر مــن هنــا وهناك لنشــاهد 
علــى  ليعتــدي  الرجولــة  معانــي  فقــد  شــخًصا 
فتــاة أو امــرأة بالضــرب، ولعلنــي أشــير إلــى أن 
الغريــب فــي تلــك المقاطــع، أنــك تشــاهد بعض 
ســاكًنا!  يحركــوا  أن  دون  يتفرجــون  “الرجــال” 
بــل  نعــم، ال ندعــو للمبــادرة بتعنيــف المعتــدي 
بمنعــه وإذا تمــادى فالبد من ردعــه بالقوة، فأي 
إنسان محترم ال يمكن أن يشاهد امرأة أو فتاة 

تصــرخ وتســتغيث ويقــف ليتفــرج، ومن وجهة 
نظري، فإن أمثال هؤالء يعانون من اضطرابات 
ومشــاكل نفسية، والبد من معاقبتهم حسب ما 
ينص عليه القانون في هذه الحاالت، ثم العمل 
على عالجهم وتأهيلهم حتى ال يصبحوا مصدر 

خطر على الناس.

تشديد العقوبة 

تشــديد  عــن  البحرينــي  المشــرع  يغفــل  ولــم 
العقوبــة فــي حالــة االعتــداء على جســم الغير، 
ســالمة  أجــل  مــن  رادعــة  عقوبــات  ســن  فقــد 
والقانــون  والمجتمــع،  الفــرد  وأمــن  واســتقرار 
فــي  الغرامــة  أو  بالحبــس  يعاقــب  البحرينــي 
حــاالت االعتــداء البســيط الــذي ال يترتب عليه 
مــرض أو عجــز عــن األعمــال الشــخصية مــدة 
20 يومــا، كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد 
عــن ســنة أو الغرامة التي ال تتجــاوز 100 دينار 
كل مــن اعتــدى علــى ســالمة جســم الغيــر بأيــة 
وسيلة وأفضى إلى مرضه أو عجزه عن أعماله 

الشــخصية مــدة تزيــد علــى 20 يومــا، ويعاقب 

بالســجن مــدة ال تزيــد على 7 ســنين من اعتدى 

على سالمة جسم الغير بأية وسيلة ولم يقصد 

مــن ذلــك قتــال ولكنه أفضــى إلى المــوت أو من 

أحــدث بغيــر عمــد عاهة مســتديمة، وهنــا، يرى 

المواطن حسين حسن صالح المسجن أن إنزال 

العقوبــة علــى من يقــوم باالعتداء علــى الناس، 

ســواء كانــت نســاء أم غيرهــا مــن الفئــات فــي 

المجتمــع، يســهم فــي ردع المتجاوزيــن وذوي 

الســلوكيات العدوانية، وحين نشــاهد مثل هذه 

المواقــف، علينا إيقــاف المعتدي ولو بالقوة إلى 

حيــن اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيالــه، لكن 

الســكوت عنه وعن أمثاله، ســيكون له انعكاس 

ســيء وقــد يســهم في انتشــار هــذه التصرفات 

المرفوضة في كل المجتمعات اإلنسانية.
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تفريغ عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لـ “الحر”
ـــه ـــق تطلعات ـــى تحقي ـــاد عل ـــكر االتح ـــى ش ـــوزراء يتلق ـــس ال ـــمو رئي س

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة برقية شكر من رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 

عمال البحرين يعقوب يوسف هذا نصها:

وفيما يلي نص البرقية:
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيــس مجلس الوزراء حفظه هللا 

ورعاه

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
وبركاته

يتشــرف رئيس وأعضاء المجلس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن بــأن يرفــع لمقــام 
ســموكم الكريــم خالــص التحيات 
وأطيب األمنيات، ســائلين المولى 
عــز وجــل أن يديــم عليكــم نعمــة 

الصحة والعافية.
إن جميــع منتســبي االتحــاد الحــر 

لنقابات عمال البحرين من نقابات 
يعبــروا  أن  يعجــزون  وعمــال 
لكــم عــن مــدى شــكرهم لســموكم 
بتحقيــق  المباركــة  لمســاعيكم 
فــي  االتحــاد  وآمــال  تطلعــات 
تفريــغ عــدد مــن أعضــاء المجلس 
التنفيــذي لمــا له مــن بالغ األثر في 
تنفيــذ وتحقيــق أهــداف االتحــاد 
الحــر لنقابات عمــال البحرين وبما 
يعــود بالنفــع والفائــدة علــى عمال 
وتطويــر  دعــم  وعلــى  البحريــن 

الحركة العمالية البحرينية.

نشــكر  أن  يفوتنــا  ال  وختامــا 
ســموكم على توجيهاتكم الكريمة 
وجهودكم الخيرة والمشهودة لكم 
فــي تقديــم يد العــون والمســاندة 
للطبقــة العاملة بالبــالد، وبدعمكم 
الالمحــدود لجميــع فئــات العمــال 
الحبيبــة،  بمملكتنــا  والموظفيــن 
سائلين المولى عز وجل أن يجعل 
ذلــك فــي موازيــن حســناتكم يوم 
بــه  لكــم  يضاعــف  وأن  القيامــة، 
األجــر والمثوبــة، وأن يســبغ علــى 

سموكم لباس الصحة والعافية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
ــروي ــك ــون لــســمــوه اإلنـــجـــاز ال ــارك ــب ــون ي ــؤول ــس ــم ــون وال ــن ــواط ــم ال

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة عدًدا من برقيات التهاني والتبريكات من المسؤولين والمواطنين 
فــي المملكــة؛ بمناســبة فــوز منتخب مملكــة البحرين لكرة القــدم بالمركز 
األول فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة القــدم علــى المنتخــب العراقــي فــي 

نهائي البطولة.

فقد تلقى سموه التهاني من:
الفريــق  الدفــاع  شــؤون  وزيــر   .1

الركن عبدهللا النعيمي.
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   .2
الســلكية  لالتصــاالت  البحريــن 
والالســلكية )بتلكو( الشيخ عبدهللا 
بــن خليفــة بن ســلمان بــن احمد آل 

خليفة.
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   .3
البحرين لمطاحــن الدقيق وأعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
عبداللطيــف خالــد العوجان وجميع 

العاملين بالشركة.

رئيــس   - كانــو  إبراهيــم  خالــد   .4
مجلس اإلدارة بالنادي األهلي.

5. رئيــس مجلــس اإلدارة وجميــع 
األعضاء بنادي أم الحصم الرياضي 

والثقافي.
عبدالجبــار  عيســى  النائــب   .6

الكوهجي.
7. عائلــة المرحــوم عبــدهللا عيســى 

سند وأبنائه.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس   .8
بجمعيــة مدينــة عيســى التعاونيــة 
جاســم  مجــدي  االســتهالكية 

النشيط.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

برنامج الصدمة طرح موضوع ضرب الناس وكشف سلبية الكثيرين

شاب خليجي يعتدي على امرأة في مجمع تجاري حادث في أحد مجمعات البحرين انتشر على “اليوتيوب” امرأة تعرضت للضرب أمام الناس في  إحدى الدول الخليجية

ــي لـــكـــنـــهـــا تـــحـــدث ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــع الـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــت “ظــــــاهــــــرة” فـــــي الـ ــسـ ــيـ لـ

كيف تتصرف إذا شاهدت شخًصا يضرب امرأة في الشارع؟

سعيد محمد

حسين حسن صالح المسجن محمد الصفار محمد فهد الدوسري 

Û  تبــرز العديــد مــن الــدالالت للتوجيــه الســامي الصادر مــن رئيس الــوزراء صاحب
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة لالستعانة باألطباء البحرينيين 
العاملين في القطاع الخاص إلجراء العمليات الجراحية في مستشفى السلمانية 
الطبــي، الســيما فــي التخصصات الطبية غيــر المتوفرة بالمستشــفى، ويأتي على 
رأس تلــك الدالالت اهتمام الدولــة بتقديم العالج المتقدم للمواطنين والمقيمين، 
واالســتفادة مــن خبــرات األطباء البحرينييــن من االستشــاريين واالختصاصيين 

في مختلف التخصصات.

Û  الداللــة الثانيــة تتمحــور حــول ما يوليه ســمو رئيس الــوزراء من اهتمــام بتطوير
وتحسين القطاع الصحي، فجودة الخدمات ونوعيتها تعتمد بشكل رئيسي على 
المــوارد البشــرية والكفــاءات الوطنيــة المتخصصــة، وألن مملكــة البحرين تشــهد 
نمــًوا كبيــًرا فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة، وتفتح المجــال للمشــاريع الطبية من 
مستشــفيات ومراكــز صحية وعيادات خاصة، وتعمل وفــق الخطة الوطنية على 
االرتقــاء بمســتوى الرعاية الصحية األولية في المراكــز الصحية بمختلف مناطق 
البالد، والرعاية الصحية الثانوية في المستشفيات الحكومية، ويتصدرها مجمع 
الســلمانية الطبــي كأحــد أكبــر المراكــز الطبيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، فإن 
وجود أسماء المعة تميزت في تخصصات طبية متقدمة من األطباء والطبيبات 
البحرينييــن العامليــن فــي القطــاع الخاص، يمكنها المســاهمة فــي دعم الخدمات 
الجهــد  الجراحيــة، وبذلــك، يحقــق  العمليــات  إجــراء  علــى مســتوى  الحكوميــة 
المشــترك بين األطباء في القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مســتوى تلك 

الخدمات.

Û  وحســًنا فعلت وزارة الصحة بالتحرك الســريع والتخطيط آللية العمل بعد صدور
توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء، فهــذا التحــرك هو خطــوة في الطريــق الصحيح 
للعمــل المنجــز، ويأتــي اجتماع وزيرة الصحة األســتاذة فائقة بنت ســعيد الصالح 
مــع المســئولين لتنفيذ اآللية المناســبة، ليضع أولى الخطــوات التي تتطلب حصر 
االحتياجــات الفعليــة للعمليــات المطلوبــة، وحددهــا االجتمــاع بشــكل واضح في 
العمليــات المعقــدة لعــالج تشــوهات األطفــال وعمليــات زراعــة األعضــاء وزراعة 

قوقعة األذن والجراحات التكميلية كتشوهات الحروق والتجميل.

Û  إذن، تلــك المجاالت الطبية الدقيقــة بمقدور األطباء البحرينيين إجراء العمليات
فيهــا، وهذا يعني إمكانية التوســع في تقديــم خدماتها للمرضى المحتاجين دون 
الحاجة إلرســالهم إلى الخارج، وكما قالت الوزيرة الصالح، فإن “جودة الخدمات 
الصحيــة واالرتقــاء بها، نابع من الدعم الالمحــدود واالهتمام الذي يتلقاه القطاع 
الصحي من سمو رئيس الوزراء وتوجيهات سموه السامية التي تصب دائما في 
مصلحــة المواطنيــن وراحة المرضى، ومتابعة ســموه عن كثب باســتمرار لتطوير 
الخدمــات الصحيــة فــي مملكــة البحريــن وحثــه علــى توفيــر كل ســبل الرعايــة 

الصحية للمواطنين والمقيمين”.

دالالت توجيهات سمو رئيس الوزراء 
لالستعانة بالكفاءات الطبية

عادل عيسى المرزوق
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أرســت محكمــة التمييز مبدأ بشــمول اســتحقاق الدائن الحصــول على مبلغ 
فائــدة فــي حــال تأخر أو رفض المدين ســداد المبلغ المدين بــه، والذي ثبته 

على نفسه، بتوقيع ورقة “سند ألمر”.

إحــدى  ألمــر”  “ســند  ورقــة  وتعتبــر 
وشــقيقة  التجاريــة،  األوراق 
الكمبيــاالت والشــيكات، وتعنــي منها 
مــن  مبلــغ  دفــع  علــى  إقــرار موقعهــا 

النقود ألمر شخص آخر.
تحيــل  ألمــر”  “ســند  ورقــة  وتوقيــع 
محررهــا،  بيــن  تلقائيــا،  العالقــة 
تجاريــة،  لعالقــة  المبلــغ،  ومســتحق 
المبلــغ  موضــوع  كان  لــو  وحتــى 
المســتحق، مــن الطــرف األول لآلخر، 

غير تجاري.
بيــن  بخــالف  المحكمــة  وقالــت 
شــخصين، بعــد رفــض المدين ســداد 
فائدة تأخيرية عن مبلغ حدده بورقة 
“ســند ألمر”: “متــى توافــرت البيانات 
اإللزاميــة حتــى يعــد ســند ألمــر، أيــا 
كانت صفة محرره أو المســتفيد منه، 
وأيا كانت طبيعة العملية التي أنشئ 
أحــكام  بشــأنه  فتســري  أجلهــا،  مــن 
اســتحقاق  ومنهــا  التجــارة،  قانــون 
الفائــدة المحســوبة بالســعر القانونــي 

من تاريخ االستحقاق”.
وفيما يأتي نص الحكم غير المنشــور 
 ،2019 فبرايــر   18 بجلســة  الصــادر 

ورقم الطعن 557 لسنة 2018.
 

القصة

الطاعــن أقــام علــى المطعــون ضــده 
الــذي  األداء  أمــر  بطريــق  دعــوى 
قدمــه إلــى قاضي المحكمــة الصغرى 
بــأن  أمــرا  منــه  يســتصدر  المدنيــة. 
يــؤدي إليــه مبلغــا مقــداره 500 دينار 
 %  2.5 بواقــع  االتفاقيــة  والفوائــد 
شــهريا مــن تاريخ االســتحقاق في 1 
أغســطس     2017 حتــى الســداد التام. 
رغــم  امتنــع  أنــه  إال  بالســداد  طالبــه 
إخطــاره. وامتنــع القاضي عن إصدار 
األمــر وعــرض النــزاع علــى محكمــة 
للطاعــن  حكمــت  التــي  الموضــوع 
بالمبلــغ المطالــب به ورفضــت الحكم 

بالفائدة. 
أمــام  الحكــم  هــذا  الطاعــن  اســتأنف 
المحكمة الكبرى المدنية االستئنافية 
االســتئناف  برفــض  قضــت  التــي 

وتأييد الحكم. 
طعن الطاعن عليه بطريق التمييز. 

سبب واحد

الطعــن أقيم على ســبب واحــد ينعى 
المطعــون  الحكــم  علــى  الطاعــن  بــه 
فيــه الفســاد فــي االســتدالل والخطأ 
واإلخــالل  القانــون  تطبيــق  فــي 
بحــق الدفــاع فيمــا انتهــى إليــه مــن 
رفــض القضــاء لــه بالفائــدة االتفاقية 
 %  2.5 بواقــع  المطالبــة  مبلــغ  علــى 
شــهريا مــن تاريخ االســتحقاق في 1 

أغسطس     2017 حتى السداد التام. 
وتأسيســا علــى أن األوراق قــد خلــت 

ممــا يفيــد تجاريــة الديــن، ومــن ثــم 
المطالبــة  للطاعــن  يجــوز  ال  فإنــه 
بالفائــدة، في حيــن أن الدين هو دين 
تجاري محله الســند ألمــر المحرر من 
فتســري  لصالحــه،  ضــده  المطعــون 
بشــأنه الفوائد التجاريــة وفقا لقانون 
التجارة، ما يعيب الحكم ويستوجب 

نقضه.

قواعد السند

وحيــث إنــه لمــا كان مــؤدى نصــوص 
المــواد )3 البنــد 4( و)415( و)444/    2( 
من قانون التجارة الصادر بالمرســوم 
أنــه   1987 لســنة   )7( رقــم  بقانــون 
تعــد أعمــاال تجاريــة جميــع العمليات 
المتعلقة بالكمبياالت والســندات ألمر 
والشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن 
العمليــات  كانــت طبيعــة  فيهــا، وأيــا 

التي أنشئت من أجلها.
وحتــى يعد الصك ســند ألمر البد من 
توافــر البيانــات اإللزاميــة المنصوص 
ذات  مــن   )442( المــادة  فــي  عليهــا 

القانون وإال تحول إلى سند مدني.
القواعــد  ألمــر  الســند  علــى  ويســري 
المتعلقــة بالكمبيالــة، ومنهــا اشــتراط 
الفائدة التي تكون محســوبة بالســعر 

القانوني من تاريخ االستحقاق. 
وإذ كان ذلــك وبتطبيــق مــا تقدم من 
الســند ألمــر  نصــوص قانونيــة علــى 
محــل التداعي يبين أنه توافرت فيه 
جميــع البيانــات اإللزاميــة المنصوص 
عليهــا قانونــا حتى يعد ســند ألمر أيا 
كانت صفة محرره أو المســتفيد منه، 
وأيا كانت طبيعة العملية التي أنشئ 
أحــكام  بشــأنه  فتســري  أجلهــا،  مــن 
اســتحقاق  ومنهــا  التجــارة،  قانــون 
الفائــدة المحســوبة بالســعر القانونــي 

من تاريخ االستحقاق.
ومن ثم، فإن مطالبة الطاعن بالفائدة 
علــى المبلغ المدين به المطعون ضده 
والناشــئ عــن الســند ألمر مــن تاريخ 
االســتحقاق الحاصل في 1 أغسطس     

2017 يكون قائما على سند صحيح، 
وإذ لــم يوافــق الحكــم المطعــون فيه 
هذا النظر بما قرره من أن األوراق قد 
خلــت مما يفيــد تجارية الدين، وذلك 
بالمخالفــة للقانون، فإنــه يكون معيبا 

بما يوجب نقضه. 
وحيــث إن الموضــوع صالــح للفصــل 
قانــون  وكان   - تقــدم  ولمــا   - فيــه 
التجــارة قــد خــال مــن تحديــد الســعر 

بموجبــه  تحســب  الــذي  القانونــي 
الفائــدة المشــروطة فــي الســند ألمر، 
مصــرف  مــن  تحديــده  يتــم  ولــم 
الجهــة  باعتبــاره  المركــزي  البحريــن 
المختصــة، ومن ثم فإن ما يســتحقه 
الطاعــن من فائدة على المبلغ المدين 
بــه هو فائــدة تأخيرية تخضع لتقدير 
محكمــة الموضــوع، ممــا يتعيــن معه 
إلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضى 

بــه مــن رفض طلب الفائــدة والقضاء 
مجــددا بها وتقدرها المحكمة بنســبة 
3 % مــن تاريــخ االســتحقاق فــي 1 

أغسطس   2017 حتى تمام السداد. 

المنطوق

الطعــن  بقبــول  المحكمــة:  حكمــت 
شــكال، وفــي الموضــوع بنقــض الحكم 
قضــى  فيمــا  جزئيــا  فيــه  المطعــون 

بــه مــن رفــض طلــب الفائــدة وبإلغــاء 
الشــق  هــذا  فــي  المســتأنف  الحكــم 
والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده 
بــأن يــؤدي إلــى الطاعــن الفائــدة علــى 
المبلــغ المقضــي بــه بنســبة 3 % مــن 
1 أغســطس    فــي  تاريــخ االســتحقاق 
وألزمتــه  الســداد،  تمــام  حتــى   2017
بمصروفات الطعن واالستئناف، ومبلغ 

30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كسالى المدينين يقعون بشبك الفوائد التأخيرية لتوقيعهم سندات أمر
“^” تنشــر حكما لمحكمة التمييز يحســم خالفات طلب الفوائد بمعامالت غير تجارية

ربيع: ورقة “السند ألمر” تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات
الــشــيــك األكــثــر اســتــخــدامــا... والــكــمــبــيــالــة ُهــجــرت بــســبــب الــدفــع اإللــكــتــرونــي

يقدم المحامي محمود ربيع شرحا عن الضوابط القانونية لورقة “سند ألمر”، والتي يترتب عليها التزامات قانونية 
صارمة ضد موقعها. وفيما يأتي نص إيضاحه القانوني:

الكمبيالــة  هــي  التجاريــة  األوراق 
والشــيك والســند ألمــر، وبخصــوص 
شــبه  أصبحــت  فإنهــا  الكمبيالــة، 
وســائل  تطــور  بســبب  مهجــورة 
الدفــع اإللكترونــي وتحويــل األموال 
الطــرق  بأيســر  البنــوك  بواســطة 
الورقــة  هــي  والشــيك  أســرعها،  و 
التجارية األكثر شيوعا بسبب إسباغ 

المشرع عليها الحماية الجنائية.
أمــا الورقــة الثالثــة، فهي الســند ألمر 
وُيسمى كذلك في بعض الدول السند 
اإلذنــي وُتعــرف بأنهــا ورقــة تجاريــة 
يتعهــد محررهــا بمقتضاها بــأن يدفع 

مبلغــا مــن النقــود ألمــر شــخص آخــر 
هو المســتفيد بمجرد االطالع أو بعد 

أجل معين أو قابل للتعيين.
الورقــة ســند  تكــون  لكــي  وُيشــترط 

لألمر:
 أ. عبارة )ســند ألمر( مكتوبة في متن 

الورقة.
شــرط  علــى  معلــق  غيــر  تعهــد   ب. 
بوفــاء مبلــغ معيــن مــن النقــود، لكــي 
كأداة  وظيفتهــا  ألمــر  الســند  يــؤدي 
وفــاء وأداة ائتمــان يجب أن يتضمن 
تعهــدا بدفــع مبلــغ معيــن مــن النقــود 
مــن المحــرر للمســتفيد غير مشــروط 

كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم 
المحــرر بدفعــه بــكل دقــة ووضــوح، 
بحيــث ال تســتدعي معرفــة مقــداره 
الحصــول علــى معامــالت مــن خــارج 
لمبــدأ  إعمــاال  وذلــك  نفســه،  الســند 

الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
 ج. تحديــد ميعــاد االســتحقاق، وهــو 
الوقت الذي يلتزم فيه المحرر بسداد 
قيمة الســند، ويجــب أن يكون ميعاد 
االســتحقاق واحــدا: وهــو مــا يعــرف 
بمبدأ وحدة االستحقاق، فإذا اشتمل 
الســند ألمــر علــى مواعيد اســتحقاق 
متعاقبــة وذلــك بتجزئــة مبلــغ الســند 

ألمــر إلــى إقســاط وجعــل لكل قســط 
منهــا ميعــاد خــاص بهــا ضمنــت فــي 
متــن الورقــة بطــل الســند ألمــر وفقد 

صفته كورقة تجارية.
 د. اسم من يجب الوفاء له أو ألمره.

 هـ. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه 
وتظهــر أهمية ذكر المكان في الســند 
الــذي يحــرر خــارج البــالد وذلــك مــن 
أجــل تحديــد القانون الــالزم تطبيقه 

في حال تنازع القوانين.
 و. توقيــع مــن أنشــأ الســند )المحــرر(. 
المحرر هو المتعهد بالســداد )المدين( 
فــي الســند ألمــر ويعتبــر توقيعــه من 
البيانات األساسية فيه، إذ أنه يفصح 
بوفــاء  بااللتــزام  المتعهــد  إرادة  عــن 
قيمتــه وبــدون هــذا التوقيــع ال يمكن 

أن ينسب إليه أية التزام ويعد السند 
سند باطل ال قيمة قانونية له.

يترتب على اعتبار الورقة سند لألمر 
3 أمور مهمة وهي:

عمــل  فــي  الســند  اعتبــار طرفــي   .1

تجاري مهما كانت صفتهما أو الغرض 
الــذي خصص له الســند بحيث يجوز 
أن يكون محرر الســند قد بلغ الثامنة 
عشــرة ســنة فقــط بشــرط عــدم قيام 
مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع 
المعاملــة التجاريــة وفقــًا للمــادة )10( 

من قانون التجارة البحريني.
2. جواز اشــتراط فائدة على التأخير 
فــي ســداد المبلــغ الثابــت في الســند، 
فالقانــون حــرم الفائــدة فــي الديــون 
المدنيــة، ولكــن أجازهــا فــي الديــون 

التجارية.
الســند   - الورقــة  هــذه  خضــوع   .3
لألمــر - للتقادم الثالثي القصير، فكل 
دعوى ناشــئة عن السند لألمر تتقادم 

بمضي 3 سنوات.

المحامي محمود ربيع

“السند ألمر” ورقة 
تجارية وشقيقة 

الكمبياالت 
والشيكات

ليس شرطا أن 
تكون العالقة 

تجارية بين طرفي 
“السند ألمر”

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

نتائج استخدام ورقة سند ألمراألوراق التجارية 

الكمبيالة 
شبه مهجورة بسبب تطور وسائل 
وتحويــل  اإللكترونــي  الدفــع 

األموال بواسطة البنوك.

الشيك 
الورقة التجارية األكثر شيوعا

السند ألمر 
محررهــا  يتعهــد  تجاريــة  ورقــة 
بمقتضاهــا بــأن يدفــع مبلغــا مــن 
هــو  آخــر  شــخص  ألمــر  النقــود 
المستفيد بمجرد االطالع أو بعد 

أجل معين أو قابل للتعيين

اعتبار طرفي السند بعمل تجاري مهما كانت صفتهما أو غرض السند.. 1

يجب أن يكون عمر الموقع 18 سنة فما فوق.. 2

جواز اشتراط فائدة على التأخير في سداد المبلغ.. 3

الخضوع للتقادم الثالثي القصير، فكل دعوى ناشئة عن السند لألمر . 4
تسقط بمضي 3 سنوات.

القانون حرم الفائدة بالديون المدنية، ولكن أجازها بالديون التجارية



فــي 15 ديســمبر 1931 أصــدرت بلديــة المنامــة قانون الســيارات الــذي يحتوي 
علــى نظام ســير الســيارات وفئــات أجورها المقــررة لتوصيل الــركاب بمختلف 

مناطق البحرين.

بلديــة  رئيــس  القانــون  علــى  ووقــع 
المنامة األســبق المرحوم ســمو الشــيخ 
بــن عيســى آل خليفــة، حفيــد  محمــد 
حاكم البحرين األســبق عيسى بن علي 

آل خليفة.
ويوجــب القانــون علــى كل ســائق مــن 
سواق السيارات ذات األجرة أن يقتني 
نســخة مــن القانــون، وأن يكــون دائمــا 
محموال معه حســين ســياقته السيارة، 
ســواء بالليل أو النهار، وأن يبرزه حاال، 
إليــه أو غيرهــم  الــركاب  حيــث طلــب 
كرئيس البلدية أو رئيس “البوليس” أو 

رئيس الحرس ومأموريهم.

ونــص القانــون أن الســائق 
هــذا  يحمــل  ال  الــذي 

القانــون يعــد مخالفــا 
لقانــــــون البلديـــــة، 

قـــــــــــــــــــــب  ويعا
بواسطـــــــــــــــة 

الحكومة.

الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة

قانــون  مــن  الثانيــة  المــادة  تنــص 
عامــا،   88 قبــل  الصــادر  الســيارات، 
والــذي حصلــت “البــاد” علــى نســخة 
منــه، علــى أن “ممنــوع أن يحمــل من 
الركاب زيادة على 4 أنفار )أشــخاص( 
مــا عــدا الســيارات ذات الســتة أنفــار 

)أشخاص( وأكثر”.
ولكن جرى تعديلها بقانون السيارات 
أنفــار   6 تحميــل  “يجــوز  لتنــص: 
)أشــخاص( إذا كان مــن بينهــم كبيري 
يتجــاوز  ال  صغــار  أنفــار  و4  الســن، 

عمرهم عن 12 سنة فنازل”.

يجوز تحميل 6 “أنفار” من بينهم 
كبار وصغار بالسيارة

“التاكسي” ملزم بحمل قانون السيارات الصادر قبل 88 عاما
ــيــس” ــول ــب “ال أو  ــلــديــة  ــب ال ــس  ــي رئ أو  ــاب  ــركـ الـ طــلــب  عــنــد  إلبـــــرازه 
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نقلب صفحات 
الوثائق القديمة 

ونفتش عن قصص بحرينية 

إعداد: راشد الغائب

صورة ألقصى 
شمال عوالي، 

ويقطنها عمال 
من شركة نفط 

البحرين. التقطت 
الصورة بالعام 

1956 بعدسة 
المصور آرثر إدوارد 
برودبنت بارسونز. 
)المصدر: المكتبة 

البريطانية(.

مكتوب أسفل 
الصورة بقلم حبر: 

“أقصى شمال 
عوالي”.

عمال النفط بأقصى شمال عوالي

تبــدأ صحيفــة “البالد” بنشــر مجموعة وثائــق تاريخية تروي جانبــا من أحداث أو 
تشريعات أو قصص بحرينية بالزمن القديم. ونص قانون السيارات الصادر في 
15 ديسمبر 1931 على أن نظام السير هو من أهم الواجبات، فلهذا تقرر ما يأتي 

وفق ما حصلت عليه الصحيفة بنسخة القانون القديم:

1. ممنــوع ســير الســيارات فــي داخــل 
أميــال   10 زيــادة علــى  البلديــة  حــدود 
أميــال  المدينــة، و5  خــارج  فــي  وذلــك 

بداخل المدينة في الساعة الواحدة.
2. ممنــوع أن يحمــل مــن الــركاب زيادة 
على 4 أنفار )أشخاص( ما عدا السيارات 

ذات الستة أنفار )أشخاص( وأكثر.
والرجــال  النســاء  اختــاط  ممنــوع   .3
األجانب في سيارة واحدة، إال أصحاب 

العائلة الواحدة فا بأس.
4. ممنــوع ســير الســيارات ليــا من بعد 
الســاعة 5 عربــي إال ألمــر ضــروري بعــد 

إشعار رئيس البوليس عن ذلك.
أيــام  طــوال  ســيرها  مــن  بــأس  ال   .5
التحريم في شــهر محرم وصفر، أّي من 
غرة عاشــوراء إلى الليلة الثانية عشــرة 

والليالي الثاث من شهر صفر.
6. أمــا بشــهر رمضــان المبــارك، فا بأس 
إلــى  البدايــة  مــن  بلياليــه  ســيرها  مــن 

النهاية.
7. علــى ســائقي الســيارات ذات األجــرة 
أم الخصوصيــة الوقــوف حاال عند نداء 
رجال الشرطة أو الحرس لهم نهارا كان 

أم ليا.
8. علــى ســواق الســيارات أن يتخــذوا 

دائما سير السيارة على يد اليسار.
9. ممنــوع وقــوف الســيارات فــي غيــر 

المحطات المعدة لهم من البداية.
10. ممنوع على كل ســائق سيارة أجرة 

توقيــف ســيارته ليــا أم نهــارا بفرقــان 
إال ألمــر ضــروري والســيارة  القضيبيــة 

الخصوصية يباح لها بالوقوف.
11. علــى أصحاب الســيارات وســائقيها 
بحيــث  دائمــا  ســياراتهم  ماحظــة 
يجعلوهــا صالحــة مــن غيــر نقــص فــي 

اآللة أو غيرها.
12. ممنوع سير السيارة ليا ما لم يكن 

بها ضياء من األمام والخلف.
13. ال يجوز سيرها من دون نمرة )رقم( 
تكــون عليهــا، وتؤخــذ النمــرة مــن إدارة 

البلدية مقابل قيمة مفروضة.

14. ويجــب على كل ســائقي الســيارات 
أو  أجــرة  ســيارة  فــي  كانــوا  ســواء 
ضــوء  مــن  ينقصــوا  أن  خصوصيــة 
الســيارة األمامي عنــد مقابلتهم بعضهم 

البعض.
15. ممنــوع بكل شــدة على كل شــخص 

يســوق الســيارة مــا لم تكن بيــده إجازة 
رسمية مصدقة من قومندان البوليس.

األجــرة  ســيارات  ســائقي  علــى   .16
الحضــور حــاال عندمــا تطلبهــم البلديــة؛ 
لماحظــة ســياراتهم وذلــك أمــام إدارة 

البلدية.

القديم ــن  ــزم ال ــن  م وقــصــصــا  أحـــداثـــا  تـــروي  تــاريــخــيــة  ــق  ــائ وث تنشر   ”^“

ممنوع اختالط النساء والرجال األجانب بسيارة

غالف كتيب قانون 
السيارات وصفحته 

األولى

تعديل للمادة الثانية 
بقانون السيارات 
بزيادة عدد ركاب 

التاكسي

صدر إعالن من بلدية المنامة في أغسطس 1932 يوجب على سائقي 
سيارات األجرة )التاكسي( حمل نسخة من قانون السيارات.

حصلــت  -الــذي  اإلعــان  ونــص 
“البــاد” علــى نســخة منــه- علــى 
اآلتــي “إلى كافة ســائقو ســيارات 
مجلــس  فــي  تقــرر  لقــد  األجــرة، 
المنعقــد  المنامــة  بلديــة  إدارة 
 1351 ســنة  األول  ربيــع   29 فــي 
1932م(  أغســطس   2 )يصــادف 
بعدم ســير الســيارات ما لم يحمل 
ســائقها قانــون الســيارات المقــرر 

من قبل إدارة البلدية.
وبدايــة مــن تاريخــه وإلــى 3 أيام 
ســيارة  ســائق  كل  علــى  يجــب 
أجــرة أن يأتي ادارة البلدية ألخذ 
آنــة   11 قيمتــه  مقابــل  القانــون 
المذكــورة  المــدة  وبنهايــة  فقــط، 
توقيــف  البوليــس  رئيــس  يكلــف 
كل ســيارة مــا لــم يحمــل صاحبها 

القانون المذكور.

اشتر القانون بـ 11 “آنة” من البلدية

تضمــن قانــون الســيارات البحرينــي، الــذي أصدرته بلدية المنامة قبل 88 عاما، وحصلت “البالد” على نســخة منه، فئات أجــور التوصيل لمناطق البحرين المختلفة، 
وأعلى تسعيرة إلى قرية جو بـ 9 روبيات، وتليها 8 روبيات إلى عسكر وجبل الدخان.

للمناطــق  التوصيــل  كلفــة  وتراوحــت 
الغربيــة، إذ بلغــت 5 روبيــات و8 آنــات 
إلــى صــدد، و7 روبيــات الــى المالكيــة، 
و5 روبيــات و8 آنــات إلى شــهركان، و4 

روبيات و8 آنات إلى كرزكان.
وكلفة التوصيل إلى سند 4 روبيات، و3 
روبيات و8 آنات إلى الرفاعين الشرقي 
إلــى  آنــات  و8  روبيــات  و3  والغربــي، 
توبلــي، و3 روبيــات إلــى بــوري وعالي، 

و4 روبيات و8 آنات إلى الجسرة.
أمــا بالنســبة لمنطقة البديــع، فقد بلغت 
آنــات،  و8  روبيــات   3 التوصيــل  كلفــة 
وكرانــة  روبيــات،   3 وباربــار  والــدراز 
و8  روبيتيــن  والحجــر  وجنوســان 
آنــات، وأبوصيبــع والمقشــع بروبيتيــن، 
وجدحفص والسنابس والسهلة بروبية 

و8 آنات.
وتبلغ كلفة التوصيل روبية لمناطق أبو 

زيــدان وبــاد القديم والزنــج والماحوز 
وأبــو غــزال وأم الشــعوم وأم الحصــم 

والجفيــر والقضيبيــة والحــورة وإدارة 
التلغراف وإدارة البريد والمستشفى.

“روبية” للوصول ألم الحصم والزنج والحورة والماحوز
ـــار ـــدراز وبارب ـــن وال ـــات للرفاعي ـــات... و3 روبي ـــة بــــ 9 روبي ـــى منطق ـــو” أغل “ج

معظم أسماء القرى فئات أجور التوصيل
مذكورة

روبية للوصول للعديد 
من المناطق

إعالن من بلدية 
المنامة بوجوب 

اقتناء نسخة من 
القانون

حظر وقف 
التاكسي بـ “فرجان” 

القضيبية.. و”النمرة” 
تؤخذ من البلدية

تتمة الموادأول الموادمالحظات مرفقة بالقانون 



يضرب والدته لعدم امتالكها “دينارا”
حقها ــن  عـ األم  ــازل  ــنـ تـ ــد  ــع ب ديـــنـــارا   50 ــه  ــت ــرم غ ــمــحــكــمــة  ال

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتغريم شاب لم يبلغ العشرين من عمره مبلغ 
50 دينارا؛ وذلك بعدما أبلغ ضده والده بأنه اعتدى على والدته بالضرب كما أنه كســر 
باب غرفتهما، والسبب في العنف الذي ارتكبه بحق والدته هو أنها لم تكن تملك دينارا 
واحــدا لتعطيــه إيــاه بعدمــا طلبه منهــا قبل خروجه مــن المنزل، فيما حكمــت بانقضاء 

الدعوى بشأن تهمة االعتداء على والدته بعدما تنازلت األخيرة عن حقها.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن التهمة 
الــواردة فــي البنــد أوال بأمــر اإلحالــة والمســندة 
إليــه تعــد مــن قضايــا العنــف األســري بموجــب 
القانون رقم )17( لسنة 2017 بشأن الحماية من 
العنــف األســري، وأنــه لما كانــت المــادة )19( من 
القانون سالف الذكر نصت على انقضاء الدعوى 

الجنائية في حال تنازل المعتدى عليه.
حضــرت  عليهــا  المجنــي  إن  وحيــث  وتابعــت، 
للمحكمــة وتنازلــت عن حقها الشــخصي، وعليه 
فالمحكمــة تقضــي بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة 

بالتنازل.

وأضافت أنه ونظرا لظروف الدعوى ومالبساتها، 
فإنهــا ترى من أخــالق المحكوم عليــه، وظروف 
الجريمــة، مــا يحمــل على االعتقــاد بأنه لن يعود 
إلى ارتكاب جريمة جديدة، مما تأمر معه بوقف 
تنفيــذ العقوبــة لمــدة 3 ســنوات تبدأ مــن تاريخ 
صيــرورة الحكم نهائيــا؛ عمال بنصوص المادتين 

)81 و83( من قانون العقوبات.
وجــاء فــي التفاصيل حســب حكــم المحكمة أن 
المتهم تعمد االعتداء على سالمة جسم والدته 
-المجنــي عليهــا- دون أن يفضــي االعتــداء إلــى 
مرضها أو عجزها عن قيامها بأعمالها الشخصية 

لمدة تزيد عن 20 يوما، كما أنه قام بإتالف باب 
غرفتها.

وذكــرت األم المجنــي عليها أثناء التحقيق معها 
أن ابنهــا المتهــم كان قــد طلــب منهــا مبلــغ دينار 
واحــد، فأبلغتــه أنهــا ال تملــك المــال فــي الوقــت 
لحيــن  االنتظــار  عليــه  يتوجــب  وأنــه  الحالــي، 
عــودة والــده إلى المنــزل، وأنه ســيقوم بإعطائه 
المبلــغ، لكنــه لــم يقتنع بذلــك، وبدأ بالتســبب لها 

بالمشكالت في المنزل.
وأفــادت أنــه لــم يكتــف بتلــك المشــكالت التــي 
اختلقهــا، بــل وصل به األمر إلــى االعتداء عليها 
بالضــرب علــى جميــع أنحــاء جســدها، بواســطة 
يــده، ممــا دعاهــا إلــى الفــرار إلــى داخــل غرفتها 
وأغلقــت علــى نفســها البــاب، فلــم يكتــف بذلك، 
إذ تعّمــد إتالف الباب ومواصلة االعتداء عليها، 
حتــى وصــل والــده للمنــزل، فما كان مــن زوجها 
إال أن اتصل بمركز الشرطة طالبا النجدة، وعند 

حضــور أفراد الشــرطة للمنزل أبلغتهــم بالواقعة 
طالبة قيد البالغ ضد ابنها.

فأمــرت النيابــة العامــة بإحالة المتهــم للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنه بتاريخ 10 مايــو 2019، ارتكب 

اآلتي:
أوال: اعتــدى علــى ســالمة جســم المجنــي عليــه 
والدته دون أن يفضي ذلك االعتداء إلى مرضها 
أو عجزهــا عــن قيامها بأعمالها الشــخصية لمدة 

تزيد عن 20 يوما.
المبيــن  -البــاب-  المنقــول  عمــدا  أتلــف  ثانيــا: 

الوصف باألوراق والمملوك للغير.
فلهذه األســباب حكمت المحكمة بتغريم المتهم 
مبلــغ 50 دينارا عما نســب إليه بالتهمة في البند 
بالتنــازل  الجنائيــة  الدعــوى  وبانقضــاء  ثانيــا، 
بالنســبة للتهمــة في البند أوال، كمــا أمرت بوقف 
تنفيذ العقوبة -الغرامة- لمدة 3 سنوات تبدأ من 

تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى بســجن شــاب ثالثيني لمدة 3 ســنوات بعدما اعتدى 
على سالمة جسم شرطي في العيادة الطبية بسجن الحوض الجاف، وهدد باالنتحار في حال 

عدم صرف أقراص مهدئة لألعصاب إليه.
كانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 4 أبريل 2018، اعتدى على سالمة 
جســم المجني عليه الشــرطي أول وذلك أثناء تأديته وظيفته، فأحدث باإلصابات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي المرفــق، وذلــك بــأن قام بضربه بواســطة القيــد الحديدي -الهفكــري- على يده 
وقــام بركلــه عــدة ركالت علــى رجله، ولم يفــض فعل االعتداء إلى مرضــه أو عجزه عن أعماله 

الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
وبينت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه وأثناء ما كان المتهم موقوفا في ســجن الحوض 
الجــاف، وأثنــاء تواجــده فــي العيادة الطبية، طلــب من الطبيب صرف أقــراص لألعصاب إليه، 
فدخل الشرطي المجني عليه على المتهم وطلب منه الخروج من غرفة الطبيب، إال أن المتهم 

رفض الخروج وهدد باالنتحار إذا لم يتم صرف األقراص له.
وأضافته أن المتهم بدأ بالصراخ على المجني عليه، وأنه قام باالعتداء عليه بالضرب بواسطة 
“الهفكــري” كمــا قام بركله بواســطة رجله، وعندها حضر مســؤول النوبة وقام بالســيطرة عليه، 

وقد نتج عن ذلك االعتداء حدوث إصابات في يد المجني عليه.

3 سنوات لموقوف ضرب شرطيا وهدد باالنتحار
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“اإلنجيلية” تدفع 2000 دينار شهرًيا... وال وقفيات16 ذو الحجة 1440

الكهرباء فــواتــيــر  ــن  م الــكــنــائــس  بــإعــفــاء  نــطــالــب  ــز:  ــزي ع الــقــس 

اإلنجيليــة  الكنيســة  راعــي  طالــب 
الوطنية في البحرين القس هاني عزيز 
الســلطات بضــرورة إعفــاء الكنائس من 
دفــع فواتيــر الكهربــاء، مشــيًرا إلــى أن 
تعتبــر دور عبــادة، والقانــون  الكنائــس 
ينــص علــى أن دور العبــادة معفــاة مــن 

دفع الفواتير.
وأشــار إلى أن الكنيســة اإلنجيلية تدفع 
شــهرًيا فــي الصيــف نحــو 2000 دينــار 
شــهرًيا نظير اســتخدام الرعايا ســلعتي 
الكهربــاء والمــاء فــي الكنيســة، ويعتبر 
هذا الرقم كبير جًدا على الكنيســة التي 

ليس لديها موارد دخل.
عــن  تختلــف  الكنائــس  أن  إلــى  وأفــاد 
المســاجد والمآتــم فــي البحريــن التــي 

تعتمــد علــى الوقفــات كمصــادر دخــل، 
الكنيســة  كهربــاء  فواتيــر  أن  موضًحــا 
تدفع بمجهودات شخصية وفي الغالب 
يتم المساهمة من الرواتب الشخصية.

وأكد هاني عزيز أن البحرين هي نموذج 
يحتــذى به للتعايش بين األديان، حيث 
ال منافع سياسية تسود هنا وال بغضاء، 
الطوائــف  وبجميــع  الــكل  ينصهــر  بــل 

فــي بوتقــة المحبــة والتعايــش الســلمي 
واحترام معتقــدات اآلخر، وحيث الكل 
يمارس شــعائره بحرية أذهلت العالَمين 

العربي والغربي.

القس هاني عزيز الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في البحرين

أنا من متابعي مقاالت األخ العزيز عبدالنبي الشعلة القيمة، ومنها مقاله بعنوان “العرب في األندلس 
والعثمانيون في بالد العرب” المنشــور يوم األحد الموافق 11 أغســطس 2019م في عموده “وقفة”، 
ولكــن مــا لفــت نظــري في المقال بــأن قارن الكاتــب بين ما تركه العرب المســلمون فــي األندلس، وما 
خلفــه العثمانيــون مــن وجهــة نظــر شــخصية، حيث ذكــر ســلبياتهم فقط ومــن دون ذكــر إيجابياتهم 
الموثقــة بأنهــم لــم يســتخدموا قوميتهــم خــالل أغلب فتــرات حكمهم التــي امتدت إلى ســتمئة عام، 
منهــا خمســمئة عــام كانت المناطق العربيــة من ضمنها، وامتدت إمبراطوريتهــم أو دولتهم إلى ثالث 
قارات، وقد عاش مواطنوهم خالل أغلب األوقات في وئام ومحبة رغم اختالف األعراق واألجناس 

والملل والديانات والمذاهب.
رغــم اتفاقــي علــى ما ذكره الكاتب عن وجود ســلبيات كثيرة للعثمانييــن، ولكن كان من األفضل ذكر 
اإليجابيات التي فاقت الســلبيات، فال يجوز اختزال التاريخ العثماني بمقال واحد يمثل وجهة نظر 
واحــدة وإهمــال وجهــات النظــر األخــرى التــي تخالفهــا، وللقــراء الكرام مطلــق الحرية فــي قبولها أو 
رفضهــا؛ ألن تعقيبــي ليــس محاولــة لتحســين صورة الدولــة العثمانية الســابقة أو الحكومــة الحالية، 

وهي باختصار: 
لــم يحتــل العثمانيــون المناطــق العربيــة، والتي كانــت أغلبها في تلــك الفترة تحت الحكــم المملوكي 
المستمد من شرعية اسميه من الخالفة العباسية، فقد كانت العالقة جيدة بين المماليك والعثمانيين 
الذيــن شــاركوا المماليــك فــي التصــدي للســفن البرتغالية، حيث كان هــم العثمانيون فــي ذلك الوقت 
التصــدي للحمــالت الصليبيــة التــي تأتــي مــن أوروبــا ولــم تكن لهــم توجهات توســعية نحــو المناطق 
المجاورة والعربية، ولكن التوســع الصفوي نحو الدولة العثمانية واحتالل العراق والمراســالت التي 
تمــت بيــن الصفوييــن والمماليــك وأحــداث أخــرى خطيــرة أدت إلــى وقــوع معركــة مرج دابــق في 8 
أغســطس 1516م ومقتــل الســلطان المملوكــي قانصــوه الغوري ووقــوع المتوكل بالله الثالث أســيرا 
بأيــدي العثمانييــن فــي حلــب، وهــو ابــن الخليفــة العباســي المستمســك باللــه الموجــود فــي القاهــرة 
وتنصيب الســلطان األشــرف طومان باي، وهو ابن أخ قانصوة الغوري، فأرســل السلطان سليم األول 
رســالة طلــب منــه االعتــراف بســلطته وذكــر اســمه بالخطبة والبقــاء على مصــر واليا عليهــا من قبله 
وإرســال الخــراج الســنوي لمصــر، وقــد أبــدى طومان قبــوال للعرض خاصــة مع ضياع معظــم الجيش 
فــي معركــة مــرج دابق، ولكن أتباعه من الجراكســة غضبوا وقتلوا الرســل مجبرين إياه على محاربة 
العثمانييــن بمعركــة الريدانيــة فــي 22 ينايــر 1517، والــذي أدى إلى حدوث مشــاهد وقصص مروعة 
ووقوع ضحايا من الطرفين ورغم هزيمة طومان، فقد حاول ســليم اســتمالته، ولكنه لم يوفق وقد 
أدت وشــايات المماليك أنفســهم إلى موافقة ســليم على شــنق وصلب طومان على باب زويله، ولكنه 
أقــام جنــازة مهيبــة لطومان وبعدها أصبحت مصر والية تابعة للعثمانيين، وأصبحت اســطنبول أهم 
مدينة في تلك الفترة بعد نقل الخليفة العباسي إلى اسطنبول وتنازله عن الخالفة إلى سليم، ونقل 
اآلثار النبوية، وهي “البيرق والسيف والبردة” ومفاتيح الحرمين الشريفين إلى اسطنبول؛ باعتبارها 

عاصمة الدولة العثمانية.
بلغت الضحايا حســب المصادر عشــرة آالف من المصريين، و25 ألفا من المماليك والعثمانيين، والبد 
مــن وقــوع ضحايــا وقتلــى فــي جميع الحــروب وفي مختلــف المناطق ســواء أن كان في الســابق أو 
فــي الحاضــر، وخيــر مثــال ما حدث في الحروب المؤســفة التي عاصرناها بين إيــران والعراق وغزو 
وتحرير الكويت وما يحدث األن من إســقاط أنظمة وإبراز أنظمة أخرى وقتل الســكان المدنيين من 

جميع األطراف بحسب الدين أو المذهب أو العرق. 
هنــاك فتــرات قــوة وصعــود وضعف ونزول لــكل الدول، ومن ضمنهــا الدولة العثمانيــة، فعندما تكون 
الــدول قويــة، فــال يكــون هناك مجال للخوف من األقليات، ولكن عندمــا تكون الدول ضعيفة ويطلق 
عليهــا “الرجــل المريــض”، فهنــاك مجال قوي للخوف من األقليات، وقد يــؤدى إلى مذابح مثل مذابح 
األرمــن المؤســفة، ولكــن البــد من اإللمام ببعض أمورها، فقد ســبقها أحداث ومشــاكل من األرمن ضد 
المســلمين وهنــاك حقيقــة تاريخيــة موثقــة بــأن فــي أغلب األوقــات التــي كان األرمن تحت الســيادة 

العثمانية كانوا خير عون للعثمانيين. 
تم مع األسف تجاهل ما حل بالمسلمين من مختلف األعراق في أرمينيا والبلغار والصرب والقوقاز.

تخــوف رجــال الديــن فــي الدولة العثمانيــة من أتــراك وتركمان وعرب مــن اســتخدام المطابع، ولكن 
ســرعان مــا تــم الســماح باســتخدام المطابــع الحكوميــة والخاصــة لطبــع الكتــب والنشــرات وإصــدار 

الصحف الخاصة للمسلمين والمسيحيين واليهود واألقليات األخرى.
عندمــا كانــت الدولــة العثمانيــة فــي قوتهــا كان البحــر األســود بحيــرة عثمانية واســتطاع األســطول 
العثمانــي بقيــادة المجاهــد عــروج بارباروســا والــذي أطلق عليه الغــرب القرصان ذو اللحيــة الحمراء 
مع أخيه خير الدين الســيطرة على أغلب مناطق البحر األبيض المتوســط ليكون شــبه بحر عثماني 
واستطاعا إنقاذ عدد كبير من الالجئين األندلسيين الذين فروا من محاكم التفتيش اإلسبانية، وقد 
لعب األســطول العثماني أدوارا مهمة للتصدي لألســاطيل األجنبية وتأخير اســتعمار الدول األجنبية 
إلــى مناطــق كثيــرة فــي القــارات الثالث التــي حكمتها، وهناك وثائــق تثبت أن الدولــة العثمانية رغم 
العــداء القائــم بينهــا وبيــن الدولــة الصفوية خاصة خالل حكم إســماعيل الصفوي والشــاه عباس، إال 
أنها في أغلب األوقات كانت تتوسط بين الدولة الصفوية وروسيا القيصرية وكذلك بعد قرون بين 

الدولة القاجارية وروسيا القيصرية. 
اهتم الســلطان عبدالحميد بإنشــاء ســكة حديد إلى المدينة المنورة وإلى بغداد وتصادق مع الدولة 

القاجارية وساهم الشاه القاجارى في تكاليف سكة الحديد وإنشاء عبدالحميد مدرسة العشائر.
أرســل الســلطان عبدالحميد الثاني رســالة إلى هرتزل بواســطة صديقه نيولنســكي جاء فيها: انصح 
صديقك هرتزل أال يتخذ خطوات جديدة حول هذا الموضوع؛ ألني ال أســتطيع أن أتنازل عن شــبر 
واحد من األراضي المقدسة؛ ألنها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي وقد قاتل أسالفي من أجل هذه 
األرض، ورووهــا بدمائهــم فليحتفــظ اليهــود بماليينهم. إذا مزقت دولتي، مــن الممكن الحصول على 
فلســطين بدون مقابل، ولكن لزم أن يبدأ التمزيق أوالً في جثتنا، ولكن ال أوافق على تشــريح جثتي 

وأنا على قيد الحياة.
تم التعميم على أن العثمانيين لم يبنوا المدارس، ولكن الواقع يشير إلى وجود مدارس وكليات منذ 

القرن الثامن عشر، وإنها حق لكل عثماني ومن دون النظر إلى أصله ودينه. 
كان هناك علماء عرب وعثمانيون ولهم إســهامات ووزراء وقضاة وضباط وجنود عرب في الجيش 
العثماني مثل عزيز باشا ونوري السعيد وجعفر باشا العسكري، وكما أن مدبر االنقالب على السلطان 

عبدالحميد كان قائد الجيش العثماني الفريق الركن مدحت باشا، وهو من أصول عراقية.

العثمانيون في بالد العرب

يوسف صالح الدين

علوي الموسوي

عباس إبراهيم

عوالي - نقابة ألبا

صــرح رئيــس نقابــة “ألبــا” العمالية يونــس آل مبارك بــأن النقابة تثمن 
عاليــا التغييرات األخيرة بتعيين علي البقالي رئيســا تنفيذيا بالوكالة 
للشــركة وتتطلــع إلــى مزيــد مــن التطــور المتعلــق بحقــوق وســامة 
العامليــن، مؤكــدا أنــه أهمية الموارد البشــرية في الشــركة التي دائما 
تنظر إلى الموارد البشــرية والعامل البحريني خصوصا بوصفها أثمن 

الموارد في الشركة.

النقابــة  إن  مبــارك  آل  وقــال 
العماليــة تولــي أقصى االهتمام 
بالحقــوق  يتعلــق  مــا  لــكل 
وتؤكــد  الشــركة  فــي  العماليــة 
أن األفضــل قادم دائما في ظل 
ألبــا  لشــركة  الثابتــة  السياســة 
بدعــم البحرنة واالرتقــاء دائما 
بالحقــوق واالمتيازات العمالية 
لتكــون إلــى األفضــل بمــا يؤكد 
الريادة لشــركة ألبــا على صعيد 
المهنيــة  والســالمة  الصحــة 
الحفــاظ  صعيــد  علــى  وأيضــا 

على البيئة.
ونــوه يونــس آل مبــارك إلى أن 

الخــط الســادس في شــركة ألبا 
وبمــا منحه من فــرص توظيف 
مفخــرة  هــو  للبحرينييــن 

الصناعة في البحرين.

دعم البحرنة.. وتعيين البقالي

تعــد جريمــة النصــب من الجرائم التي تضر األشــخاص والمجتمع ككل ولقد انتشــرت هذه الجريمة 
فــي الفتــرة األخيــرة بكثــرة حيث يتعــرض كثيرا من األشــخاص لعمليــات النصب وضيــاع أموالهم 

جراء تعرضهم لتلك الجريمة.

ولقد رأى المشــرع البحريني في ظل انتشــار 
العقوبــة  بتغليــظ  يقــوم  أن  الجريمــة  تلــك 
علــى مرتكــب تلــك الجريمــة فقــام بتعديــل 
المــادة 391 مــن قانون العقوبــات ونص فيها 
علــى أن يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي ال 
تجاوز خمســة آالف دينار كل من توصل إلى 
االســتيالء علــى مــال منقــول أو ســند أو إلى 
توقيــع هذا الســند أو إلى إلغائــه أو إتالفه أو 
تعديلــه وذلــك باالســتعانة بطريقــة احتيالية 
أو اتخــاذ أســم كاذب أو صفــة غيــر صحيحة 
أو بالتصــرف في عقــار أو منقول غير مملوك 

له وليس له حق التصرف فيه.
وإذا كان محــل الجريمة ماال أو ســندا للدولة 
أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 

107 عد ذلك ظرفا مشددا.

ويعاقب على الشــروع بالحبس الذي ال يزيد 
عن سنة والغرامة التي ال تجاوز ألفى دينار.

أركان  ثالثــة  واالحتيــال  النصــب  ولجريمــة 
يجب توافرهم فيها وهم:

أوال: الركن المادي )وسيلة االحتيال(

الركن المادي في جريمة االحتيال أو النصب 
هــو الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا الجانــي فــي 
ســبيل تحقيــق الغرض الذي يرمــي إليه وهو 
االســتيالء لنفســه أو لغيره علــى مال منقول 
أو ســند أو توقيــع علــى هــذا الســند أو إلغائه 
وســائل  مــن  وكذلــك  تعديلــه  أو  إتالفــه  أو 
االحتيــال التصــرف فــي عقــار أو منقول غير 
مملوك للجاني، فوسيلة االحتيال إذن إما أن 
تكون باالستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ 

أســم كاذب أو صفــة غيــر صحيحــة، وإما أن 
تكــون بالتصرف في عقار أو منقول ال يملكه 

الجاني.

ثانيا: محل الجريمة أو موضوع 

االحتيال

يشــترط أن يكــون موضوع جريمة االحتيال 
أو النصــب مــاال منقوال أو عقــارا مملوكا لغير 

الجاني أو ليس له حق التصرف فيه.
وال أهميــه بقيمــة المــال عقــارا كان أو منقوال 
فــي قيــام جريمــة االحتيــال، كذلــك ال عبــرة 
بكــون المــال لــه قيمــه ماديــه أو مجــرد قيمه 

أدبيه كالخطابات والمذكرات الخاصة.
ويســتوي فــي المــال موضــوع الجريمــة أن 
تكــون حيــازة المجنــي عليــه له مشــروعه أو 
غيــر مشــروعه، فمــن يتوصــل باالحتيال إلى 
االســتيالء علــى مــواد مخــدره مــن آخــر يعد 
مرتكبــا لجريمــة نصــب إذا توافــرت أركانهــا، 

وكذلك الحال فيمن يستولى على سالح عير 
مرخص بحيازته.

ثالثا: القصد الجنائي

عمديــة  جريمــة  النصــب  أو  االحتيــال  جريمــة 
والقصــد  العــام  الجنائــي  القصــد  توفــر  تتطلــب 

الخاص
ويتوفــر القصــد الجنائــي العام فيها بعلــم الجاني 
بــأن األفعــال التــي يأتيهــا يعدهــا القانون وســائل 
احتيــال ومن شــأنها خــداع المجنــي عليه وحمله 
علــى تســليم المــال، أمــا القصــد الجنائــي الخاص 
فيتمثــل فــي انصراف نية الجاني إلى االســتيالء 

والحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
فمــن يتصــرف فــي منقــول أو عقــار معتقــدا أنــه 
لــم  وهــو  الميــراث  بطريــق  لــه  مملــوكا  أصبــح 
يرثــه بعــد، ال تتوافــر فــي حقــه جريمــة االحتيال 
لتخلــف القصــد الجنائــي العــام كذلــك إذا لــم يكن 
الــذي  المــال  تملــك  إلــى  الجانــي منصرفــا  قصــد 
تحصــل عليــه مــن حائــزه بطريقــة الحيلــة انتفى 

قيــام القصــد الجنائــي الخــاص وانتفــت بالتالــي 
جريمــة النصــب، فمــن يتوصل بوســائل االحتيال 
إلــى الحصــول علــى منفعــة مــال مملــوك آلخــر ال 
يعــد مرتكبــا لجريمــة النصــب ألن العبــرة هي نية 
الجانــي في االســتيالء على مــال المجني عليه ال 

مجرد الحصول على منفعة هذا المال.
العقوبة:

اتخــذ المشــرع المعاييــر اآلتيــة لتوقيــع العقوبــة 
على مرتكب جريمة النصب واالحتيال.

١- الحبــس والغرامــة إذا كان فعــل النصــب علــى 
مــال منقــول أو ســند أو توقيــع ســند أو إلغائــه أو 

إتالفه أو تعديله.
2 - يعتبــر ظرفــا مشــددا فــي جريمــة النصــب إذا 
الجهــات  إلحــدى  أو  للدولــة  ســندا  أو  مــاال  كان 

الحكومية.
3 - يعاقــب علــى الشــروع فــي جريمــة النصــب 
بالحبــس الــذي ال يزيــد عن ســنه والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار.

الحبس والغرامة لمن استولى على مال ليس من حقه التصرف فيه



ــر” ــم ــق ال ــدات  ــ ــي ــ “س ــة  ــ ــ رواي ــن  عـ نـــقـــديـــاً  ــاالً  ــقـ مـ  18

“ميريت الثقافية” تحتفي بجوخة الحارثي

خصصت مجلة “ميريت الثقافية” الشهرية اإللكترونية، في عددها لشهر أغسطس الجاري، ملفًا ضم 18 مقاالً نقديًا عن رواية “سيدات القمر” للكاتبة العمانية جوخة 
الحارثي، الفائزة بجائزة “المان بوكر” لهذا العام، عن هذه الرواية في نسختها المترجمة لإلنجليزية.

وتضمن الملف: سرد هادر وفسيفساء 
الديــن  لبهــاء  عالقــة  ونفــوس  زاخــرة 
واالختــاف  والتجــدد  مزيــد،  محمــد 
فــي بنــى الشــخصيات الفنيــة لمحمــد 
ســمير عبد الســام، وخوجــة الحارثي 
المشــطورة  األرواح  عــن  تبحــث 
لممــدوح فراج النابــي، وبين جماليات 
السرد وإشــكاليات المضمون إلكرامي 
فتحــي، وســيدات القمر يتمــردن على 
ســويلم،  كمــال  لغــادة  األرض  قيــود 
الــذات...  وانغــاق  باآلخــر  والترُبــص 
وطــوق  الفــوال،  لرشــا  نفســية  رؤيــة 
الحمامة والزهرة الخرســاء والفراشــة 

السوداء لهاني حجاج.
وجــاء الملف الثقافي بعنوان ســيدات 
القمر... تفكيك مركزية السرد العربي، 
مخــزون  القريــة  مقــاالً:   11 وضــم 
التاريــخ وتحوالتــه للناقــدة العمانيــة 
ومفــردات  الطائــي،  هللا  عبــد  عزيــزة 
الفولكلــور فــي ســيدات القمــر آلســية 
البوعلــي، ومرجعيــة التــراث الشــعبي 
فــي ســيدات القمــر لفريــدة مقاتــي، 
يحــرك  جمالــي  محتــوى  والحكائيــة 
ثانــي  للناقــد  للســرد  العامــة  البنيــة 
جمعــة الحمدانــي، وقــراءة ســيميائية 
لســعيد  القمــر«  ســيدات  لروايــة 
الصلتــي، وســيدات القمــر بيــن البحث 
والــروي لعبيــر خالد يحيــي، واألجرام 
الدوليــة  الجائــزة  تنــال  الســماوية... 
للكاتبة الســعودية أســماء بوخمســين، 
الواقــع  الحلــم وضيــق  وبيــن فســحة 
للناقــد العراقــي رحمــن خضير عباس، 
ولمــاذا جوخة الحارثي؟ لشــوقي عبد 
الحميــد يحيــى، وســيدات القمــر ُتبرز 
زخــم التقاليــد األدبيــة العربيــة للناقــد 
ويــل هاريــس - ترجمــه طــارق فــراج، 
عــن  نقــدي قصيــر  تقريــر  عــن  فضــاً 
روايــة “نارنجــة” لعاطــف عبــد العزيــز 

الحناوي
وقــدم بــاب “نون النســوة” ملفًا صغيرًا 
عن ديوان “ما يبقى من الوزن الزائد”، 
الذي صدر حديثًا للشاعرة هبة عصام، 
ضــم مقالين حول: “كابوســية المضمر 

ألســامة  الشــعري”  األفــق  وتعدديــة 
العالــم”  علــى  مغلقــة  و”غرفــة  جــاد، 
لعمــر شــهريار، باإلضافة إلى مجموعة 

قصائد للشاعرة
بــاب “تجديــد الخطــاب” حــوار  وفــي 
أجــراه ســمير درويــش، رئيــس تحرير 
المجلــة، مــع الكاتــب والروائــي حامــد 
عبــد الصمــد، ومقــال للروائــي حمــدي 

أبو جليل
ثــاث  العالــم”  “حــول  بــاب  وضــم 
ترجمــات، حيــث ترجم عــادل ضرغام 
مقــاالً نقدّيــًا إليريــك سشــلنغ بعنــوان 
“أمبرتــو إيكــو بيــن مــا بعــد الحداثــة 

والســرد”، وترجــم التونســي إبراهيــم 
درغوثــي قصائــد لثاثــة شــعراء مــن 
محمــد  محمــد  وترجــم  بنغاديــش، 
الســنباطي قصيــدة “صــاة خضــراء” 

لكارلوس فرنسيسكو ُموْنْي
حــوارًا  وفنــون  ثقافــات  بــاب  وضــم 
الباحــث  مــع  حســني  رشــا  أجرتــه 
الفلســطيني عبد القادر ياسين بعنوان 
فــي  تراجعــت  الفلســطينية  القضيــة 
وجــدان الشــعوب العربيــة، وفــي رأي 
الشــهاوي  عبدالســتار  صــاح  كتــب 
عــن اللغــة العربيــة لغــة الحــب، وفــي 
عبــد  لنــا  اللبنانيــة  كتبــت  راديــو 

الرحمــن حكايات الراديــو بين الخيال 
والحقيقــة، وفــي تــراث الثقافــة تعيد 
حســين  لطــه  مقدمــة  نشــر  المجلــة 
لكتــاب أضواء على الســنة المحمدية« 
لمحمــود أبو رية، وفــي آثار كتب رضا 
عبدالرحيــم عــن الجبانــات الصخريــة 
بهضبــة الجيــزة، وهنــاك مقــال لخالــد 
كتــاب مشــاكلة  عــن  أبــو دوح  كاظــم 
النــاس لزمانهــم وما يغلــب عليهم في 
إينانــة  للســورية  ومقــال  عصــر،  كل 
الصالــح عن روايــة حربلك التي تقول 

ما يفوق القيمة المكتوبة
وتضمن العدد 20 قصيدة و10 قصص 
والعالــم  مصــر  مــن  وكتــاب  لشــعراء 
العربي. وأعادت المجلة نشر تدوينات 
لشــربل داغــر، وفاطمــة قنديل، وحاتم 
حافظ، وسمير المنزالوي، وغادة نبيل، 

ونانسي إبراهيم، وعلوان الجياني
وتتكــون هيئة تحرير ميريت الثقافية 
مــن: ســمير درويــش رئيــس التحريــر، 
عــادل ســميح نائــب رئيــس التحريــر، 
ســارة اإلســكافي مديــر التحريــر، رنــا 
أشــرف المنفــذ الفنــي. وكانــت لوحات 
أوزوالــدو  والنحــات  للفنــان  العــدد 

جواياسامين من اإلكوادور.

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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العامــة  المصريــة  الهيئــة  أصــدرت 
لمســرحية  عربيــة  ترجمــة  للكتــاب 
“انطقها خا” للكاتب يوسف الجندي، 
وقد ترجمتها إلى العربية د. ابتســام 
المســرحية  وتتعــرض  الشــقرفي، 
التــي  الســلبية  النمطيــة  للصــورة 
العربيــة فــي  الشــخصية  بهــا  تظهــر 
وســائل اإلعام األمريكية والغربية، 
ووجــدت هذه الصــورة أرضًا خصبة 
مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  بعــد 
ســبتمبر، التــي كانــت مصــدر إلهــام 

إلبداعــات الكثير من الكتاب، خاصة 
الذيــن  األمريكييــن  العــرب  الكتــاب 
هبــوا دفاعــًا عــن اإلســام ضــد كل 
التهــم التــي ألصقهــا الغــرب بــه، إثــر 
هــذه األحــداث التــي يمكننــا القــول 
لبدايــة  تاريخــًا جديــدًا  إنهــا كتبــت 
فقــد  األميركــي،  العربــي  المســرح 
قــدم العديد من الكتاب أمثال بيتي 
بــوك،  رافــو، وليلــة  شــامية، وهيثــر 
نمطــًا  وغيرهــم  الجنــدي،  ويوســف 

جديدًا للشخصية العربية.

ترجمة عربية لـ”انطقها خا”

الفــن  أســتاذ  أخيــرًا  أصــدره  كتــاب 
“الجامعــة  فــي  اإلســامية  والعمــارة 
األميركيــة فــي القاهرة” برنــارد أوكين، 
العالــم،  فــي  مســجد   100 أبــرز  عــن 
يصطحــب فيــه القــراء فــي رحلــة عبــر 
قــرون وقــارات مختلفــة للتعــرف علــى 
100 مــن أكثــر التصميمــات المعماريــة 

شهرة وإبداعا للمساجد.
ويقــول أوكين: هــذا كتاب غير تقليدي 

فــي مجــال الفــن والعمــارة اإلســامية 
يتــم  التــي  المســاجد  لتنــوع  وذلــك 
أربــع  مــن  مســاجد  يضــم  إذ  عرضهــا، 
قارات وهي أميركا الشــمالية، وأوروبا، 

وافريقيا وآسيا.
لبعــض  الكتــاب،  فــي  أوكيــن  يعــرض 
المســاجد األكثر شــهرة من إندونيســيا 
إلى إسبانيا ويوضح كيف تعدت كونها 

أماكن للصاة.

افُتتــح فــي متحف نجيــب محفوظ في 
القاهــرة، معرضــًا فنيــًا يضــم بورتريهات 
لصاحــب روايــة “أوالد حارتنــا” أنجزهــا 
حضــور  فــي  عــدة  دول  مــن  فنانــًا   40
رئيــس قطاع صنــدوق التنميــة الثقافية 
التابــع لــوزارة الثقافــة المصريــة فتحــي 
عبــد الوهــاب، والروائــي يوســف القعيد، 
ورئيــس “المصريــة للكاريكاتــور” الفنــان 
الملتقــى  وقوميســير  فرحــات،  جمعــة 
فــوزي  للكاريكاتــور  الســادس  الدولــي 

مرسي.
تلــك  أنجــزوا  الذيــن  والفنانــون 
البورتريهــات من: كوبا، جنــوب إفريقيا، 
اليابــان،  الصيــن،  الســعودية،  كينيــا، 
البرازيل، روسيا، المغرب، إسبانيا ومصر 
وأعقب االفتتاح تقديم فقرة موســيقية 
العربــي”  العــود  “بيــت  فنانــي  بواســطة 
تضمنــت أشــهر الموســيقات التصويريــة 
والتلفزيونيــة  الســينمائية  لألعمــال 

المستوحاة من أدب نجيب محفوظ.

كتــاب  “المــدى”  دار  عــن  صــدر حديثــًا 
التــي  لوكاتــش”،  جــورج  “مراســات 
و1917،   1902 العاميــن  بيــن  ُكتبــت 
فــي  محفظــة  فــي  موجــودة  وكانــت 
بنــك هايدلبرغ في ألمانيــا العام 1917، 
وظّلــت قابعــة هنــاك مــن دون أن يعود 
إليهــا صاحبهــا، كمــا يــروي لنــا مترجــم 
هــذه الرســائل نافــع معــا فــي تصديره 

للكتاب الصادر بطبعة جديدة.
وتأتــي أهميــة كتــاب مراســات جورج 

والناقــد  الماركســي  المفكــر  لوكاتــش، 
الجمالــي، كونه يضم أهم المخطوطات 
والملخصــات  والمذكــرات  اليدويــة 
المتبادلــة بيــن جــورج لوكاتــش وبيــن 

غيره من األدباء والمفكرين
ونصــف،  بعــام  لوكاتــش  وفــاة  فبعــد 
والوثائــق  األعمــال  مــن  الكثيــر  ظهــر 
الخاصة لتضاف إلى المكتبة الغنية من 
المؤلفــات واألعمال التــي توّثق لحياته 

الزاخرة باإلبداع.

أبرز 100 مسجد حول العالم

بورتريهات لنجيب محفوظ

مراسالت جورج لوكاتش

أعلنت لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامج 
الثقافيــة والتراثيــة فــي أبوظبي عن فتح 
بــاب الترشــح والتســجيل لبرنامج “شــاعر 
المليون” في موسمه التاسع 2019-2020 
اعتبــارًا من العاشــر من أغســطس الجاري 

وحتى السابع من سبتمبر المقبل
وقــال نائــب رئيــس اللجنة عيســى ســيف 
المليــون”  “شــاعر  برنامــج  إن  المزروعــي، 
يواصــل مســيرة نجاحــه عامــا بعــد آخــر، 
مؤكــدًا الجهــد الكبيــر إلمــارة أبوظبي في 
االرتقــاء بالشــعر النبطــي واألدب العربــي 
العاصمــة  دور  إبــراز  خــال  مــن  عمومــًا، 
اإلماراتيــة ورؤيتهــا فــي احتضــان الشــعر 
والســعي  الثقافــي،  للمنجــز  والترويــج 
الــدؤوب للمحافظــة علــى تــراث وأصالــة 

التقاليد اإلماراتية
المليــون”  “شــاعر  المزروعــي أن  وأضــاف 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي ترســيخ األصالــة 
فــي  والتميــز  واإلبــداع  الجمــال  وقيــم 
أن  إلــى  مشــيرًا  النبطــي،  الشــعر  مســيرة 

تقــوم  التــي  والبرامــج  المبــادرات  جميــع 
والبرامــج  المهرجانــات  إدارة  لجنــة 

تمثــل  بتنفيذهــا  والتراثيــة  الثقافيــة 
جــزءا ال يتجــزأ مــن خطتهــا لارتقــاء 
والتــراث،  والثقافــة  واألدب  بالشــعر 
الهويــة  إيمانــًا بأهميــة الحفــاظ علــى 
هــذا  يحملــه  بمــا  اإلماراتــي  والتــراث 

التراث من رســالة حضارية إنسانية إلى 
بقية شعوب العالم.

عيسى المزروعي

سبـتمبــــر  7 لغــايـــــة  أغسطـــــس   10 مـــــن  بـــدءا 

فتح التسجيل لـ “شاعر المليون”

عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب الكويتــي، صدر كتاب “االنقراض 
السادس: تاريخ ال طبيعي”، تأليف الكاتبة 
األميركيــة إليزابيــث كولبــرت، ونقلــه إلى 
العربية أحمد السماحي وفتح هللا الشيخ

األميركيــة  الكاتبــة  تتنــاول  الكتــاب  فــي 
“مامــح  تســميها  مــا  كولبــرت،  إليزابيــث 
المــوت  هــو  الــذي  الســادس”،  االنقــراض 
الشــامل الــذي يتعرض له التنــوع الحيوي 
الخطــر علــى هــذا  واإلنســان هــو مصــدر 
نســبة  زيــادة  أن  إلــى  مشــيرًة  التنــوع، 
ســتكون  المحيطــات  فــي  الحموضــة 
عمليــة  وراء  الرئيســية  المحــركات  مــن 

االنقراض. 
الكتاب رحلة توثيــق لتداعيات االنقراض 
تســليط  وثمــة  التجلــي،  فــي  بــدأ  الــذي 
للضــوء على عدد من العلمــاء الذين نبهوا 

إلى الكارثة المقبلة
وتحــدث ىهــذه االنقراضــات، كمــا حصــل 
فــي الماضــي، بفعل أســباب متنوعة منها: 

كيميــاء  وتغيــر  الكبيــر،  المناخــي  التغيــر 
وحموضــة المحيطات، واصطدام كويكب 
الســادس  االنقــراض  أمــا  بكوكــب األرض 
موضوع هذا الكتاب، فســببه نحن البشــر، 
غّيــرت  التــي  وتكنولوجياتنــا  بتحضرنــا 
وكيميائيــًا،  فيزيائيــًا  الحيــوي،  المحيــط 

وقلصــت بدرجة هائلة مواطن الحيوانات 
والنباتــات. ودفع ذلك موجة انقراض غير 
مســبوقة تجــري أحداثهــا بســرعة كبيــرة 
وعــن ذلــك، يقول أحــد العلماء: بمــا نفعله 
تجــاه أشــكال الحيــاة األخــرى، فإننــا كمن 

يقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه.

ــة ــل ــب ــق ــم ــة ال ــ ــارث ــ ــك ــ ــوا إلــــــى ال ــهـ ــبـ ــاء نـ ــمـ ــلـ عـ

االنقراض السادس: تاريخ ال طبيعي

إنَّ لِقـَوى اإلْنَسان حدودا، 
وقْد بلْغُت حُدوَد ِقَواْي 

ليو تولستوي
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40 % منهـــا لقطـــاع النفـــط بنحـــو 131 مليـــون دينـــار 

قيمة إرساء المناقصات والمزايدات

تجاوزت قيمة ترسيات مجلس المناقصات والمزايدات لـ 249 مناقصة ومزايدة تابعة لـ 
38 جهة حكومية في الربع األول من العام الجاري 323.5 مليون دينار.

التــي  والمزايــدات  المناقصــات  وتوزعــت 
أرســيت في الربع األول ما بين 72 مناقصة 
ومزايدة في شــهر ينايــر بنحو 71.8 مليون 
دينــار، و74 مناقصــة ومزايــدة فــي فبرايــر 
بنحــو 69.1 مليــون دينــار، و103 مناقصات 
 182.6 بنحــو  مــارس  شــهر  فــي  ومزايــدة 

مليون دينار.
واســتحوذ قطــاع النفــط علــى 40.5 % من 
والمزايــدات  المناقصــات  قيمــة  إجمالــي 
العــام  الربــع األول مــن  فــي  التــي أرســيت 
الجــاري بنحو 131.2 مليون دينار تمثل 38 
مناقصــة ومزايــدة. وكانــت أبرزهــا للقطــاع 
للبتــرول  تطويــر  لشــركة  مناقصــة  هــي: 
خدمــات الحفــر البريــة بنحــو 65.4 مليــون 
للبتــرول  تطويــر  شــركة  ومناقصــة  دينــار، 
للشــركة  اإلنتاجيــة  تحســين  لبرنامــج 
المســتقبلي بنحــو 26.7 مليــون دينار فازت 
بهــا شــركة شــلمبرجير اوفرســيز، ومناقصة 
الجيوفيزيائيــة  المســح  خدمــات  لتقديــم 
البريــة والبحريــة بنحو 11.7 مليــون دينار، 
ومناقصــة لـــ “بابكــو” لتوفيــر خدمــة تأهيــل 
وخدمــات الصيانــة المســتمرة للطوربيدات 
واألجهــزة  الكهربــاء  لتوليــد  الغازيــة 
لهــم  الممــدد  العمــر  فــي  لهــم  المصاحبــة 
بنحــو 5.1 مليــون دينــار، ومناقصــة لشــركة 
بابكــو لتقديــم خدمــات األجهــزة الكهربائية 
بنحــو  الهندســة  لقســم  الدقيقــة  واألجهــزة 
4.3 مليــون دينــار، ومناقصة شــركة تطوير 
للبتــرول لتنفيــذ )انتلجنت بجنــج( لخطوط 
شــبكة توزيع الغــاز بنحو 2.4 مليــون دينار، 
 3 مدتــه  زمنــي  عقــد  لتوقيــع  ومناقصــة 
المخرطــة  دوران  عمــود  لشــراء  ســنوات 
وآلــة التوضيب والتحكــم في التدفق بنحو 
2.2 مليــون دينــار، ومناقصة شــركة تطوير 
للبترول لصيانة المضخات التشغيلية لآلبار 

بنحو 1.1 مليون دينار.
كما اســتحوذ قطــاع الخدمــات والمزايدات 
واالستثمار على 20.6 % من إجمالي قيمة 
المناقصــات والمزايــدات التــي أرســيت في 
الربــع األول مــن العــام الجــاري بنحــو 66.5 
مليــون دينــار تمثــل 71 مناقصــة ومزايــدة. 

وكانــت أبرزهــا للقطاع هي: مزايــدة لوزارة 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  شــؤون 
فيصــل  الملــك  كورنيــش  تطويــر  لمشــروع 
ومناقصــة  دينــار،  مليــون   33.1 بنحــو 
والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  محــدودة 
مــن  المخولــة  الشــركات  مــع  اإللكترونيــة 
 5.4 بنحــو  مايكروســوفت  شــركة  قبــل 
مليــون دينــار، ومناقصة لـ “تمكيــن” للتعاقد 
المباشــر مع جامعة البحرين الطبية الملكية 
للجراحيــن بإيرلنــدا وتوظيف 400 بحرينيا 
مليــون   3.6 بقيمــة  التمريــض  قطــاع  فــي 
والمــاء  الكهربــاء  لهيئــة  ومناقصــة  دينــار، 
لمشــروع تطوير وأتمتة نظام )CRM( بنحو 
3 مالييــن دينــار، ومزايــدة لوزارة األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
حمــد  مدينــة  منتــزه  وتشــغيل  الســتثمار 
3 مالييــن  بنحــو  النباتــات(  )حديقــة  العــام 
دينــار، ومناقصــة لــوزارة التربيــة والتعليــم 
لتطويــر الهيــكل المؤسســي للــوزارة بنحــو 
1.8 مليــون دينار، ومناقصة لحلبة البحرين 
الدوليــة لتطوير وتحديث وتقديم خدمات 
بنحــو   )ELV( اإللكترونيــة  لألنظمــة  إســناد 
1.5 مليــون دينار، ومناقصة لوزارة شــؤون 
العامــة  للتنظيفــات  والرياضــة  الشــباب 
 1.5 لهــا بنحــو  التابعــة  للــوزارة والمنشــآت 
التربيــة  لــوزارة  ومناقصــة  دينــار،  مليــون 
والتعليم الســتئجار مبنى أوال بالزا كسكن 
للمعلمــات الوافــدات بالقضيبيــة بنحــو 1.1 

مليون دينار.
اإلنشــاءات  قطــاع  اســتحوذ  وكذلــك 
 %  16.6 علــى  الهندســية  واالستشــارات 
مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات والمزايدات 
العــام  الربــع األول مــن  فــي  التــي أرســيت 
الجــاري بنحــو 53.5 مليــون دينــار تمثل 42 
مناقصــة ومزايــدة. وكانــت أبرزهــا للقطــاع 
هــي: مناقصة لهيئة الكهرباء والماء ألعمال 
الثانيــة  المرحلــة  لربــط  القصــوى  األولويــة 
مــن محطــة الــدور لإلنتــاج بمحطــة الــدور 
وقــدرة  التخزينيــة  الســعة  وزيــادة  للضــخ 
الضــخ الســتقبال 25 مليــون جالــون يومًيــا 
بنحــو 13.7 مليون دينــار، ومناقصة لوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني لتمويل بالتأجير 
المنتهــي بالتملــك لمشــروع المبنــى الرئيس 
لــوزارة المواصــالت واالتصــاالت بالمحــرق 
بنحــو 7.7 مليــون دينــار، ومناقصــة لهيئــة 
الكهربــاء والمــاء لألعمــال المدنيــة الخاصة 
بالمحطــات جهــد 220 كيلوفولــت بنحــو 6 
مالييــن دينــار، ومناقصــة لشــركة البحريــن 
لالســتثمار العقــاري، إذ تقــوم إدامة بتطوير 
مشــروع في المحرق تحت شــركة “ســعادة 
للتطويــر العقــاري” المملوكــة إلدامــة بنســبة 
تمويــل  علــى  للحصــول  وتســعى   %  100
بقيمــة 4.5 مليــون دينار فاز “بيــت التمويل 
لهيئــة  ومناقصــة  البحريــن”،   - الكويتــي 
الكهربــاء والمــاء لألعمــال المدنيــة الخاصة 
بالمحطــات جهــد 66 كيلوفولــت بنحــو 4.7 
البحريــن  لهيئــة  ومناقصــة  دينــار،  مليــون 
للســياحة والمعارض ألعمال البنية التحتية 
لتطويــر واجهــة شــاطئ المنامــة بنحــو 1.7 

مليون دينار.
وأيًضــا اســتحوذ قطــاع المــواد والمعــدات 
على 12.4 % من إجمالي قيمة المناقصات 
والمزايــدات التــي أرســيت في الربــع األول 
مليــون   40.1 بنحــو  الجــاري  العــام  مــن 
دينــار تمثــل 61 مناقصــة ومزايــدة. وكانت 
للمخــازن  مناقصــة  هــي:  للقطــاع  أبرزهــا 
إلكترونيــة  ميــاه  أمتــار  لتوفيــر  المركزيــة 
مــع مركــز بيانــات الراديو بنحــو 7.6 مليون 
للشــراء  الصحــة  لــوزارة  ومناقصــة  دينــار، 
المباشــر والفــوري لألدويــة المطلوبة بصفة 
و  دينــار،  مليــون   7.3 بنحــو  مســتعجلة 
مناقصــة لهيئــة الكهربــاء والمــاء الســتبدال 

المحوالت لألعوام 2018 - 2020 بنحو 4.7 
مليــون دينــار، ومناقصــة لجامعــة البحريــن 
لتوفيــر مواصــالت طلبــة الجامعــة بنحــو 3 

ماليين دينار.
وإضافة إلى ذلك، اســتحوذ قطاع مشــاريع 
قيمــة  إجمالــي  مــن   %  5.1 علــى  المطــار 
المناقصــات والمزايــدات التــي أرســيت في 
الربــع األول مــن العــام الجــاري بنحــو 16.6 
مليــون دينــار تمثــل 14 مناقصــة ومزايــدة. 
وكانت أبرزها للقطاع هي: مناقصة لشــركة 
مطار البحرين لتطوير القاعات المميزة في 
مبنــى المســافرين بمطــار البحريــن الدولــي 

بنحو 3.9 مليون دينار.
عــالوة علــى ذلك، اســتحوذ قطــاع الطيران 
علــى 4.7 % مــن إجمالي قيمــة المناقصات 
والمزايــدات التــي أرســيت في الربــع األول 
مــن العــام الجــاري بنحو 15.3 مليــون دينار 
تمثل 21 مناقصة ومزايدة، أبرزها مناقصة 
خدمــة  لتزويــد  الخليــج  طيــران  لشــركة 
متكاملــة لتقديــم الطعام في صالة الضيافة 
المميزة للشــركة في مطــار البحرين الدولي 

الجديد بنحو 10.1 مليون دينار.
واســتحوذ قطــاع االستشــارات والخدمات 
الهندســية علــى 0.1 % مــن إجمالــي قيمــة 
المناقصــات والمزايــدات بنحــو 219.6 ألــف 
دينــار تمثــل مناقصــة وحيــدة، واســتحوذ 
الهندســية  والخدمــات  اإلنشــاءات  قطــاع 
على 0.03 % من إجمالي قيمة المناقصات 
والمزايــدات بنحــو 109.5 ألــف دينــار تمثل 

مناقصة وحيدة.

“نيكي” يصعد 
18.68 نقطة

جلســة  اليابانيــة  األســهم  أنهــت 
ببورصــة  الصباحيــة  التعامــالت 
طوكيــو لألوراق المالية أمس على 

صعود.
القياســي  نيكــي  مؤشــر  وأضــاف 
 18.68 ســهًما   225 مــن  المؤلــف 
نقطة، أو ما يعادل 0.09 %، ليصل 
نهايــة  مــع  نقطــة   2024.33 إلــى 
الســاعة  عنــد  الصباحيــة  الجلســة 
11:30 صباًحــا بالتوقيــت المحلــي 

)02:30 بتوقيت جرينتش(.
كمــا ارتفع مؤشــر توبكس األوســع 
2.48 نقطــة، أو مــا يعــادل  نطاًقــا 
 1486.33 إلــى  ليصــل   ،%  0.17

نقطة.

طوكيو - واس

تونس - كونا

أظهرت بيانات رســمية أمس الجمعة ان االقتصاد التونســي ســجل نموا بنســبة 
1.1 % خالل النصف األول من 2019 فيما ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

1.2 % خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

لإلحصــاء  التونســي  المعهــد  وقــال 
)حكومــي( فــي تقرير عن نمــو االقتصاد 
التونســي ان القيمــة المضافــة لقطاعــي 
غيــر  والصناعــات  المعمليــة  الصناعــات 
المعمليــة تراجعــت خــالل أشــهر أبريــل 
حيــن  فــي  الماضيــة  ويونيــو  ومايــو 
ارتفــع أداء قطاعــي الخدمات المســوقة 
خــالل  البحــري  والصيــد  والزراعــة 
قطــاع  أداء  تراجــع  كمــا  ذاتهــا.  الفتــرة 
النفــط بشــكل الفــت مقابل تحســن أداء 
فــي  اإلنتــاج  تراجــع  فيمــا  الفوســفات 
قطــاع الصناعــات الكيماوية بنســبة 8.2 

% وقطاع المالبس والنســيج واألحذية 
بنسبة 1.6 %.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة 
مواد البناء والخزف بنسبة 2.2 % وفي 
والغذائيــة  الزراعيــة  الصناعــات  قطــاع 
قطــاع  شــهد  بينمــا   %  1.8 بنســبة 
والكهربائيــة  الميكانيكيــة  الصناعــات 

استقرارا.
وتعانــي تونــس منــذ العــام 2011 أزمــة 
اقتصاديــة متفاقمــة دفعتهــا لالقتــراض 
مــن الخــارج مــا زاد مــن عجــز ميزانهــا 

التجاري.

1.1 % نمو االقتصاد التونسي
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قــال األمين العام لالتحاد الخليجــي للبتروكيماويات والكيماويات 
“جيبــكا” عبدالوهــاب الســعدون، إن إجمالــي الطاقــة اإلنتاجية في 
قطاع البتروكيماويات الخليجي خالل العام الماضي، بلغ نحو 177 

مليون طن، بزيادة تقدر بـ 8.5 % مقارنة بمستويات العام 2017.

أوردت  حســبما  وأوضــح 
أن  “االقتصاديــة”،  صحيفــة 
اإلنتاجيــة  الطاقــة  ارتفــاع 
خــالل  الخليجيــة  للشــركات 
العــام 2018، يعــد ثانــي أعلــى 
معــدل نمــو عالميــا بعــد الصين 

البالغة 11.4 %.
توســع  مــن  بالرغــم  أنــه  وبيــن 
فــي  الخليجيــة  الشــركات 
وتوجههــا  اإلنتاجيــة  طاقاتهــا 
قيمــة  ذات  منتجــات  نحــو 
معــدالت  وتحقيقهــا  مضافــة 
صناعــة  فــإن  قــوي،  نمــو 
الخليــج  فــي  البتروكيماويــات 
حافظــت علــى أعلــى معــدالت 

األداء  وتحســين  االســتدامة 
الصناعيــة  والســالمة  البيئــي 

واألمن الصناعي.

إجمالي إنتاج البتروكيماويات خليجًيا

323.5
مليـــــــون دينـــــار

أمل الحامد

2 % ارتفاع برنت مع انحسار مخاوف الركود
النفـــط قـــرب 60 دوالرا للبرميـــل

ارتفعت أســعار النفط ما يزيد عن 2 % أمس الجمعة، متعافية من انخفاضات 
ســجلتها علــى مــدى يوميــن بعــد أن أظهــرت بيانــات زيــادة مبيعــات التجزئــة 
األميركية، ما ســاهم في تهدئة المخاوف بشــأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد 

في العالم.

 59.48 إلــى   % 2 برنــت  وارتفــع خــام 
دوالر للبرميــل، بعد أن انخفض 2.1 % 

الخميس و3 % في اليوم السابق.
وزاد الخــام األميركــي أيضــا 2 % إلــى 
تراجــع  أن  بعــد  للبرميــل  55.60 دوالر 
1.4 % فــي الجلســة الســابقة و3.3 % 

يوم األربعاء.
ارتفــاع  الخميــس،  بيانــات،  وأظهــرت 
 %  0.7 األميركيــة  التجزئــة  مبيعــات 
في يوليو في الوقت الذي اشــترى فيه 
المســتهلكون مجموعة من السلع لكنهم 

خفضوا مشترياتهم من السيارات.
وجــاء ذلــك بعــد أن شــهدت األســواق 

العالميــة موجة بيع عقــب انقالب عائد 
سندات الخزانة األميركية للمرة األولى 
منــذ يونيــو 2007، وهو تطــور عادة ما 
ُينظــر إليــه كمؤشــر ذي مصداقيــة على 

ركود وشيك.
كمــا ارتفعــت أســواق األســهم أمس مع 
تنامــي توقعــات بإقــدام بنــوك مركزيــة 
علــى تقديــم المزيــد مــن التحفيــز ممــا 
طغــى على أثــر المخاوف بشــأن تباطؤ 

النمو العالمي.
لكــن مــن المرجــح أال تزيــد المكاســب 
بعد صدور بيانات هذا األسبوع شملت 
انخفاضا مفاجئا لنمو اإلنتاج الصناعي 

في الصين ألدنى مستوى في 17 عاًما، 
بجانــب هبــوط للصادرات دفــع اقتصاد 
الربــع  فــي  االنكمــاش  صــوب  ألمانيــا 

الثاني.
وما زال ســعر برنت مرتفعا نحو 10 % 
هــذا العــام بفضــل تخفيضــات اإلنتــاج 
التــي تقودهــا منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك( وحلفــاء مثل روســيا، 

المجموعة المعروفة باسم أوبك .

واتفقــت “أوبك” فــي يوليو على تمديد 
تخفيضــات إنتــاج النفــط حتــى مارس 

2020 لدعم أسعار النفط.
لكــن مســاعي أوبك تقوضهــا المخاوف 
بشــأن تباطؤ االقتصاد العالمي في ظل 
النــزاع التجاري بيــن الواليات المتحدة 
مخزونــات  ارتفــاع  وكذلــك  والصيــن 
الواليــات المتحــدة مــن الخــام وزيــادة 

إنتاج النفط الصخري األميركي.

عبدالوهاب السعدون

فتح مظاريف المناقصات والمزايدات )أرشيفية(

موسكو - رويترز

هونغ كونغ - رويترز

قالــت حكومــة هونــغ كونغ أمــس إن اقتصــاد المدينة نمــا 0.5 % في 
الربــع الثانــي مقارنــة مــع نفــس الفتــرة قبــل عــام، بمــا يقل علــى نحو 
طفيــف عــن تقديــرات أولية، لكــن الحــرب التجاريــة المتصاعدة بين 
الواليــات المتحــدة والصيــن وتنامــي االضطــراب السياســي يذكيان 

المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعا صوب الركود.

خضعــت  التــي  األرقــام  وتمثــل 
للتعديــل أبطــأ وتيرة نمــو للمدينة 
منذ حدوث األزمة المالية العالمية 
قبــل 10 ســنوات، وانخفض النمو 
قليــال مقارنة مع قراءة أولية عند 
0.6 % والوتيــرة البالغــة 0.6 % 

المسجلة في الربع األول.
الضغــوط  تنامــي  ظــل  وفــي 

أكــدت  والخارجيــة،  الداخليــة 
الحكومــة أيضا خفضهــا لتوقعات 
إلــى  بالكامــل   2019 للعــام  النمــو 
نطاق بين صفر و1 % من النطاق 
الســابق البالــغ مــا يتــراوح بيــن 2 
و3 %، وهــو مــا أشــارت إليــه يوم 
الخميــس حين أعلنــت عن حزمة 

تحفيز اقتصادي متواضعة.

وعلى أساس فصلي، انكمش االقتصاد بوتيرة ُمعدلة في ضوء  «
العوامل الموسمية نسبتها 0.4 %، بما يزيد قليال عن تقديرات أولية 
بانكماش نسبته 0.3 %، وبما يمثل تراجعا من نمو نسبته 1.3 % في 

الربع األول.

4.9 % نمو الناتج المحلي الماليزي بالربع الثاني0.5 % نمو الناتج المحلي لهونغ كونغ
مـدفــــوعــــــا بقـــوة إنفـــــاق المستهلكيـــــن وإنتـــاج زيـــت النخيــل

نما اقتصاد ماليزيا في الفترة بين أبريل ويونيو بوتيرة أسرع من التوقعات؛ ليصبح أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا يعلن عن تسارع النمو 
مقارنة مع الربع السابق، مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين وإنتاج زيت النخيل.

وأظهــرت بيانــات البنــك المركــزي 
أمــس الجمعــة نمو الناتــج المحلي 
 4.9 الثانــي  الربــع  فــي  اإلجمالــي 
متفوقــا  ســنوي،  أســاس  علــى   %
علــى التوقعــات بنمــو 4.8 % فــي 
رويتــرز،  أجرتــه  للــرأي  اســتطالع 
وتيــرة  مــع  مقارنــة  وليتســارع 

نسبتها 4.5 % في الربع األول.
ويتناقض ارتفاع النمو في ماليزيا 
مــع بقيــة االقتصــادات المجــاورة، 
والتي تباطأت هذا العام مع تضرر 

نتيجــة  الصــادرات  علــى  الطلــب 
الواليــات  بيــن  التجاريــة  الحــرب 
لكــن محلليــن  المتحــدة والصيــن. 
وصانعــي سياســات يحــذرون مــن 
أن تزايــد المخاطــر العالميــة يضــع 
تحديــات أمــام التوقعــات الخاصة 

بماليزيا.
البنــك المركــزي  وقالــت محافظــة 
فــي ماليزيــا، نــور شمســية محمــد 
مخاطــر  هنــاك  زالــت  ”مــا  يونــس 
األفــق  فــي  واضحــة  نزوليــة 

الوشــيك، وهي تنبع باألســاس من 
عوامل خارجية“.

يأتــي  أن  المتوقــع  مــن  زال  ومــا 
النمــو لماليزيــا فــي العــام بالكامــل 
متماشــيا مــع النطــاق المســتهدف 
من البنــك المركزي عند ما يتراوح 
نــور  لكــن   ،% و4.8   %  4.3 بيــن 
شمسية قالت إن تصاعد التوترات 
يخصــم  قــد  العالميــة  التجاريــة 
0.1 نقطــة مئويــة مــن نمــو الناتــج 

المحلي اإلجمالي.

والفلبيــن  إندونيســيا  وأعلنــت 
وســنغافورة عــن نمــو ضعيــف في 
الربع الثاني مقارنة مع الربع األول. 
ومــن المقــرر أن تعلــن تايالنــد عــن 
بيانات الفترة من أبريل إلى يونيو 

يوم االثنين.
الــدول  أكثــر  بيــن  مــن  وماليزيــا 
الشــديدة التأثر بالحــرب التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين، إذ 
إنها مســتورد كبير للسلع الوسيطة 

من الصين.
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حققــت 11 شــركة مدرجــة بقطاع الخدمات في بورصة البحريــن خالل النصف األول 
مــن العــام الجــاري أرباًحا صافيــة بلغت نحو 56.1 مليون دينار. وكانت هذه الشــركات 
قــد حققــت 57.7 مليــون دينــار فــي النصــف األول من العــام الجــاري. وتراجعت أرباح 
قطــاع الخدمــات بنســبة 2.9 % خــالل النصف األول مــن العام الجاري قياًســا بالفترة 

ذاتها؛ نظًرا لتراجع أرباح 6 شركات ومنيت شركة بخسائر.

 11 الخدمــات  قطــاع  تحــت  وينــدرج 
شــركة، كالتالــي: شــركة البحريــن لمواقف 
للســينما،  البحريــن  شــركة  الســيارات، 
شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة، 
شــركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
لالتصــاالت  البحريــن  شــركة  “باســرك”، 
أم.  بــي.  “بتلكــو”،  والالســلكية  الســلكية 
الســيف،  عقــارات  نــاس،  شــركة  أي.،  أم. 
مجموعة ترافكو، زين البحرين، إي بي إم 

تيرمينالز البحرين.
وجــاءت “بتلكــو” بالمرتبــة األولى من حيث 
األربــاح المتحققــة فــي النصــف األول مــن 
مــن   %  60.7 نســبته  مــا  الجــاري،  العــام 
إجمالــي صافــي أرباح القطــاع، إذ بلغت 34 
مليون دينار تقريًبا، ما يمثل ارتفاًعا بنســبة 
18.1 % عــن أربــاح الفتــرة ذاتهــا مــن العام 
2018، والتي بلغت نحو 28.8 مليون دينار.

الســيف”  “عقــارات  شــركة  ثانًيــا  وحلــت 
بنســبة 8.4 % مــن إجمالــي صافــي أربــاح 
شــركات الخدمــات المدرجة في البورصة، 
 4.7 نحــو  بلــغ  صافًيــا  ربًحــا  حققــت  إذ 
مالييــن دينــار، قياًســا بقرابــة 4.6 ماليين 
دينــار في الفترة ذاتها من العام 2018، أي 

بزيادة في صافي األرباح بنسبة 3.3 %.
وثالًثــا جاءت شــركة “إي بــي إم تيرمينالز 
إجمالــي  مــن   %  8.1 بنســبة  البحريــن” 
صافــي أرباح القطاع بالبورصة، إذ حققت 
ربًحــا صافًيــا بلــغ نحــو 4.6 مالييــن دينار، 
قياًســا بقرابــة 5 مالييــن دينار فــي الفترة 

ذاتها من العام 2018.
بنســبة  الحــرة”  “األســواق  جــاءت  رابًعــا 
7.7 % مــن إجمالــي صافي أربــاح القطاع 
بالبورصــة، إذ حققت ربًحا صافًيا بلغ نحو 
4.3 مالييــن دينــار )4.6 مالييــن دينار في 
الفترة ذاتها من العام 2018(. تلتها شــركة 
“بي. أم. أم. أي” بنسبة 6.6 % من إجمالي 
األربــاح، إذ حققــت أرباًحــا صافيــة بلغــت 
3.7 مليــون دينــار )3.1 مليــون دينــار فــي 
النصــف األول 2018(. ثــم “زيــن البحريــن” 
إذ  األربــاح،  إجمالــي  مــن   %  4.5 بنســبة 
حققــت ربًحــا صافًيــا بلــغ نحــو 2.5 مليون 

دينــار )2.3 مليــون دينــار في الفتــرة ذاتها 
من العام 2018(.

وجاءت سادًســا شــركة “البحرين للسينما” 
إذ  األربــاح،  إجمالــي  مــن   %  3.8 بنســبة 
حققــت ربًحــا صافًيــا بلــغ نحــو 2.1 مليون 
دينــار )4.7 مالييــن دينار فــي الفترة ذاتها 

من العام 2018(.
وتلتها “باســرك” بنسبة 2.6 % من إجمالي 
األربــاح، إذ حققــت ربًحــا صافًيــا بلــغ نحو 
1.4 مليــون دينــار )1.5 مليــون دينــار فــي 
الفترة ذاتها من العام 2018(. ثم “ترافكو” 
إذ  األربــاح،  إجمالــي  مــن   %  1.9 بنســبة 
حققــت ربًحــا صافًيــا بلــغ نحــو 1.1 مليون 
دينــار )1.2 مليــون دينــار في الفتــرة ذاتها 

من العام 2018(.
“مواقــف  العاشــرة  المرتبــة  فــي  وحلــت 
إجمالــي  مــن   %  0.6 بنســبة  الســيارات” 
األربــاح، إذ حققــت ربًحــا صافًيــا بلــغ نحو 
فــي  دينــار  ألــف   393.9( دينــار  ألًفــا   361

الفترة ذاتها من العام 2018(.
وســجلت شــركة ناس خســائر في النصف 
األول مــن العــام الجاري بنحــو 2.7 مليون 
دينــار مقارنــة بتســجيل أربــاح بنحــو 1.4 

مليون دينار.
وفيمــا يتعلــق بالقيمــة الســوقية للقطــاع، 
مــا  1.23 مليــار دينــار  بنحــو  تقــدر  فإنهــا 
القيمــة  إجمالــي  مــن   %  12.76 نســبته 
 9.65 نحــو  البالغــة  للبورصــة  الســوقية 
مليــار دينــار حتــى 15 أغســطس الجــاري. 
مليــون   637 لتبلــغ  أوال  “بتلكــو”  جــاءت 
دينار تقريًبا ما نســبته 6.6 % من إجمالي 
“بــي.  ثانًيــا  للبورصــة،  الســوقية  القيمــة 
أم. أم. أي” بنحــو 118.6 مليــون دينــار مــا 
نســبته 1.23 %، تليهــا “األســواق الحــرة” 
نســبته  مــا  دينــار  مليــون   111.11 بنحــو 
1.15 %، ثــم عقــارات الســيف بنحو 92.9 
مليون دينار ما نســبته 0.96 %، وخامًســا 
بنحــو  البحريــن”  تيرمينالــز  إم  بــي  “إي 
 ،% 0.91 نســبته  مــا  دينــار  مليــون   87.8
وسادًســا “البحريــن للســينما” بنحو 61.14 
مليــون دينــار ما نســبته 0.63 %، وســابًعا 

“زيــن البحريــن” بـــ 36.8 مليــون دينــار مــا 
بنحــو  “باســرك”  وثامًنــا   ،% 0.38 نســبته 
 ،% 0.27 نســبته  مــا  دينــار  مليــون   25.7
وتاســًعا “ترافكو” بنحو 25.5 مليون دينار 
مــا نســبته 0.26 %، وعاشــًرا “نــاس” بـ 22 
مليــون دينــار مــا نســبته 0.23 %، وأخيًرا 
مليــون   13.5 بنحــو  الســيارات”  “مواقــف 

دينار ما نسبته 0.14 %.
فــي  المدرجــة  الشــركات  عــدد  أن  يذكــر 
البورصــة يبلــغ 44 شــركة تنــدرج تحــت 6 
االســتثمار،  التجاريــة،  )البنــوك  قطاعــات 
الفنــادق والســياحة،  الخدمــات،  التأميــن، 
والصناعــة( مــع شــركة غيــر بحرينية “بنك 
مســقط”، وشــركتين بحرينيتيــن مقفلتين 

هما “سيكو”، و ”صناعة الورق”.
فــي  المدرجــة  الشــركات  تصنيــف  وتــم 
حســب  رئيســة  قطاعــات  إلــى  البورصــة 
طبيعــة عملهــا، بحيــث تتيح للمســتثمرين 
فــي  االســتثمار  واألجانــب  الخليجييــن 

أسهمها.

أربـاح قطـاع الخـدمـات بالنصـف األول
لــلــبــورصــة ــة  ــيـ ــوقـ ــسـ الـ الـــقـــيـــمـــة  ــي  ــ ــال ــ ــم ــ إج مــــن   %  12.8 تـــمـــثـــل 

هبطــت عوائــد الســندات الحكوميــة البريطانيــة ألجــل 30 عاًمــا عن 1 % للمرة األولى يوم الخميس بعد أن ســارع المســتثمرون إلى شــراء 
األصول اآلمنة الثابتة الدخل مع تنامي المخاوف من ركود عالمي.

وتخفض العوائد األدنى للسندات كلفة 
لكنهــا  الجديــد  الحكومــي  االقتــراض 
ينظر إليها أيضا على أنها تشــير إلى أن 
األســواق الماليــة تتوقــع تباطــؤا للنمــو 
وإلــى تخفيضــات متوقعــة فــي أســعار 
المركــزي.  إنجلتــرا  بنــك  مــن  الفائــدة 
وتراجعــت عوائــد الســندات الحكومية 
ألجل 30 عاًما إلى 0.988 % منخفضة 

عوائــد  وســجلت  أســاس.  نقــاط   8
الســندات الحكوميــة ألجــل 10 أعــوام 
و20 عاًما مستويات قياسية منخفضة 
أيضــا عنــد 0.414 % و0.85 % علــى 
الترتيــب. وأثــار الصــراع التجــاري بين 
المتحــدة والصيــن مخــاوف  الواليــات 
مــن أن االقتصــاد العالمــي يتجــه إلــى 
تباطــؤ، وهــو مبعث قلــق تصاعد اليوم 

إنهــا  الصيــن  قالــت  أن  بعــد  الخميــس 
انتقاميــة.  جمركيــة  رســوما  ســتفرض 
وتراهن األســواق علــى أن بنك أنجلترا 
ســيضطر لخفــض أســعار الفائــدة قبــل 
بريطانيــا  غــادرت  إذا  العــام  نهايــة 
االتحــاد األوروبــي يــوم 31 أكتوبــر من 
لتقليــل  انتقاليــة  لمرحلــة  اتفــاق  دون 

اآلثار االقتصادية السلبية.

قــال معهــد اإلحصــاءات التركــي أمــس الجمعــة إن اإلنتــاج الصناعي للبــالد الُمعدل في ضــوء عوامل 
التقويم انخفض 3.9 % على أساس سنوي في يونيو؛ ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي.

الــذي  الصناعــي،  الناتــج  وبــدأ 
ُيعتبر مؤشــرا على بيانات النمو، 
فــي االنخفاض فــي أعقاب أزمة 
العملــة في العــام الماضي والتي 

دفعت االقتصاد صوب الركود.
وفي اســتطالع أجرته “رويترز”، 
يتراجــع  أن  المتوقــع  مــن  كان 

فــي  الُمعــدل  الصناعــي  اإلنتــاج 
ضــوء عوامــل التقويــم 1.01 % 
على أساس سنوي. وعلى أساس 
شــهري، قــال معهــد اإلحصــاءات 
إن اإلنتاج الصناعي، المعدل في 
ضــوء عوامــل التقويــم وعوامل 
فــي   %  3.7 تراجــع  موســمية، 

يونيو.
وانكمش اقتصاد تركيا في الربع 
األخيــر مــن العــام 2018 والربــع 
فــي  الجــاري  العــام  مــن  األول 
الوقــت الذي تعرض فيه اقتصاد 
أزمــة  نتيجــة  لضغــوط  البــالد 

الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

3.9 % انخفاض اإلنتاج الصناعي لتركيا في يونيوانخفاض مفاجئ بعوائد السندات البريطانية

نزلت أسعار الذهب أمس الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى 
فيه اإلقبال على المعدن األصفر؛ باعتباره مالذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ االقتصاد العالمي واالفتقار إلى 

الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

بتوقيــت   0537 الســاعة  وبحلــول 
جرينتش، هبط الذهب في المعامالت 
الفوريــة 0.3 % إلــى 1518.60 دوالر 
لألوقيــة )األونصــة(، لكنــه ارتفــع نحــو 
1.5 % منذ بداية األسبوع الجاري بعد 

أن صعد في األسبوعين السابقين.
وتراجعــت العقــود األميركيــة اآلجلــة 
1529.10 دوالر  إلــى   % 0.1 للذهــب 

لألوقية.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يــوم الخميــس إنــه يعتقــد أن الصيــن 
تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الواليات 
المتحدة، وإن النزاع مع بكين سيكون 

قصيرا نوعا ما.

بكيــن  توعــدت  أن  بعــد  هــذا  يأتــي 
جمركيــة  رســوم  ألحــدث  بالتصــدي 
أميركيــة علــى بضائــع صينيــة بقيمــة 
300 مليــار دوالر لكنهــا دعت الواليات 
المتحــدة إلــى االلتقــاء فــي منتصــف 
الطريــق للوصــول إلــى اتفــاق تجــاري 

محتمل.
دون  التجــارة  قضيــة  اســتمرار  ومــع 
حــل، يتحوط المســتثمرون من تباطؤ 
اآلمــن  المــالذ  أصــول  بشــراء  عالمــي 
مثــل الذهــب والين الياباني وســندات 

الخزانة األميركية.
وفي وقت سابق من األسبوع الجاري، 
الخزانــة  ســندات  عوائــد  انخفضــت 

األميركيــة ألجــل عشــر ســنوات دون 
عوائــد الســندات التــي أجلهــا عاميــن 
12 عامــا. ويعتبــر  فــي  للمــرة األولــى 
نطــاق  علــى  العائــد  منحنــى  انقــالب 
واســع تحذيرا مــن أن االقتصاد يتجه 

صوب الركود.
مــن  أكثــر  أو   %  7.4 الذهــب  وزاد 
الشــهر وســط  بدايــة  منــذ  100 دوالر 
تصاعــد التوتــرات التجاريــة وسلســلة 
المخيبــة  االقتصاديــة  البيانــات  مــن 

للتوقعات على مستوى العالم.
فــي غضون ذلك، ارتفع مؤشــر الدوالر 
أمــس ويتجــه صــوب تحقيق مكســب 

أسبوعي.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخــرى، 
 17.20 إلــى   %  0.4 الفضــة  هبطــت 
صــوب  تتجــه  لكنهــا  لألوقيــة  دوالر 
تحقيــق ثانــي مكســب أســبوعي علــى 

التوالي.
وهبــط البالتيــن 0.3 % إلــى 836.04 
دوالر لألوقية، بينما زاد البالديوم 0.2 

% إلى 1448.01 دوالر لألوقية.

عواصم - رويترز

الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي

أنقرة - رويترزلندن - رويترز

أمل الحامد

100 دوالر زيادة 
المعدن األصفر 

منذ بداية الشهر

56.1
مليــون دينــار

أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع بورصة البحرين أن مساهمين رئيسين في بنك البحرين الوطني، نفذوا صفقات 
لبيع 62.725 ألف سهم بقيمة إجمالية نحو 44.3 ألف دينار، خالل األسبوع األول من شهر أغسطس الجاري.

ووفًقــا للبيانــات المنشــورة أمــس، فإن 
بيــع  تــم  تفاصيــل الصفقــات كالتالــي: 
42725 ســهما من قبل أحد األشخاص 
الرئيســين بســعر 0.706 دينــار للســهم 
ألــف   30.2 إجماليــة  وبقيمــة  الواحــد، 
دينار تقريًبا يوم االثنين )5 أغسطس(، 
كما تم بيع 4.1 ألف سهم من قبل أحد 
 0.705 بســعر  الرئيســين  األشــخاص 
دينــار للســهم الواحد، وبقيمــة إجمالية 
يــوم  وذلــك  تقريًبــا  دينــار  ألــف   2.89
تــم  وكذلــك  أغســطس(،   7( األربعــاء 

بيــع 15.9 ألــف ســهم يــوم الخميس )8 
أغســطس( بقيمــة إجماليــة نحــو 11.2 
ألف دينار وبســعر 0.705 دينار للســهم 

الواحد.
يشــار إلــى أن القيمــة الســوقية للبنــك 
تتجاوز 1.08 مليار دينار، موزعة على 

1.54 مليار سهم.
وكبار المساهمين الرئيسين في البنك، 
هم: شــركة ممتلكات البحرين القابضة 
 % و10.88   ،%  44.18 تمتلــك  التــي 

للهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

بيع 62.7 ألف سهم من “الوطني”
المحرر االقتصادي
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بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري 

محجوزتم البيع

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com
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جيش االحتالل يقتل 
فلسطينيا بذريعة الدهس

قتل جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
الجمعة، فلسطينيا بذريعة تنفيذه عملية 

دهس جنوبي مدينة بيت لحم.
ووقعت عملية الدهس بالقرب من 

مستوطنة العازار جنوبي بيت لحم، 
مضيفا أن قوة من الجيش اإلسرائيلي 

أطلقت النار على السائق. وتابع أن عملية 
الدهس لم تخلف أي قتلى باستثناء 

إصابة شخصين. من جهته، اعتبر الجيش 
اإلسرائيلي أن الدهس “عملية إرهابية”، 

مشيرا إلى أن السائق “تم تحييده”.
وكان صبيان فلسطينيان طعنا شرطًيا 
إسرائيلًيا في البلدة القديمة بالقدس، 

الخميس، لكن الشرطة اإلسرائيلية ردت 
بإطالق النار.

أدلة جديدة تكشــف تورط الشــركة في دعم “جبهة النصرة”

وثائق بريطانية: “األلبان القطرية” تمول اإلرهاب

فجرت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا مفاجأة بشأن ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي ألكبر شركة لمنتجات األلبان القطرية في تمويل الجماعات 
المتطرفة في سوريا، إذ تكشف الوثائق عن أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. ووفًقا للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها 
موقــع “فــوود نيفيغيتــور”، تضمنــت اســمي معتــز الخيــاط كُمتهم أول، ورامز الخيــاط كُمتهم ثاٍن في دعوى كان 8 مواطنين ســوريين تقدموا بهــا إلى محكمة العدل 

العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.

فقــدوا  أنهــم  الســوريون  ويدعــي 
منازلهم وأعمالهــم التجارية وعانوا 
بســبب  وعقلــي  مــادي  ضــرر  مــن 

نشاطات جبهة النصرة.
ورامــز  الخيــاط  معتــز  ويتولــى 
مجلــس  رئيــس  منصبــي  الخيــاط 
رئيــس  ونائــب  المجموعــة  إدارة 
التنفيــذي  والرئيــس  المجموعــة 
لمؤسســة مالية تملك وتدير شــركة 

من أكبر شركات األلبان القطرية.
المدعيــن  فــإن  الوثائــق،  وبحســب 
وأضــرار  خســائر  وقــوع  يزعمــون 
إصابــاٍت  بيــن  تتــراوح  جســيمة 
جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات 
وتهجيــر قســري مــن منازلهــم فــي 
ســوريا بسبب التمويل المزعوم من 

أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.
يذكــر أن بنــك الدوحــة ُمــدرج فــي 
عليــه  كمدعــى  القضائيــة  الدعــوى 

ثالث.
الُمدعــى  “عِلــَم  الوثيقــة  وُتضيــف 
عليهــم )أو كان مــن الواجــب عليهم 
معرفــة( أن التمويالت الُمرســلة عن 
طريقهــم أو عبــر حســاباتهم كانــت 
النصــرة،  جبهــة  لصالــح  موجهــة 
وفــي كل األحــوال كانوا قــد خرقوا 
والوطنيــة،  الدوليــة  القوانيــن 
مشــروعة  غيــر  أعمــااًل  وارتكبــوا 

بموجب القانون السوري”.
كمــا يزعــم أن التمويــل تــم تســهيل 
كبيــرة  مبالــغ  دفــع  مقابــل  مــروره 
عبــر بنك الدوحة إلى حســابات في 
تركيا أو في لبنان، ومن ثم ُسحبت 
األمــوال وُنقلــت عبــر الحــدود إلــى 
جــرى  أنــه  ُيزعــم  حيــث  ســوريا، 
اســتخدامها فــي تمويــل الجماعات 

الجهادية اإلرهابية.
وتواصــل موقــع “فــوود نيفيغيتــور 
آسيا” مع الشركة القطرية للحصول 

علــى تعليــق، ولكنــه لم يتلــَق أي رد 
حتى وقت نشر المادة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد ذكــر 
ممثلــي  كبيــر  وايتيتنــج،  ريتشــارد 
بنــك الدوحــة فــرع لنــدن لصحيفــة 
بنــك  يلجــأ  “ســوف  تايمــز  صنــداي 
القانونيــة.  المشــورة  إلــى  الدوحــة 
ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم 
لهــا  أســاس  ال  ضــده  بهــا  الُمدعــى 

ودون مبررات”.

الدور السياسي للشركة 
القطرية

الشــركة  بــه  تشــتهر  مــا  ويتمثــل 
االكتفــاء  تحقيقهــا  فــي  القطريــة 
الذاتــي مــن منتجــات األلبــان داخل 
األلبــان  مــزارع  خــالل  مــن  البــالد 
الخاصــة بهــا فــي أعقــاب المقاطعة 
االقتصاديــة والتجاريــة مــن جانــب 
فــي  مجــاورة  خليجيــة  دول  عــدة 

العام 2017.
كمــا ُتنتــج الشــركة أنواًعــا ُمختلفــة 

إلــى  الطــازج،  الحليــب  مــن  أخــرى 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  جانــب 
والجبــن  الزبــادي  مثــل:  المنتجــات 
والكريمــة والحلويــات. ومنذ أبريل 
الماضــي، باتت الشــركة مســتحوذة 
على حوالي 95 % من حصة ســوق 

األلبان في البالد.
ووفًقــا لوكالــة رويترز، فإن الشــركة 
مــن   50% مــن  أكثــر  أيًضــا  توفــر 
وأنهــا  قطــر،  فــي  الطــازج  الحليــب 
شرعت في التصدير إلى أفغانستان 

واليمن وُعمان.

دبي ـ العربية نت

القدس المحتلة ـ وكاالت

رئيس الشركة القطرية ونائبه

بنك الدوحة ُمدرج في الدعوى القضائية

سول ـ رويترزواشنطن ـ وكاالتواشنطن ـ أ ف ب

رفضت نائبة الكونغرس األميركية رشيدة طليب الجمعة اقتراح السلطات اإلسرائيلية 
بالســماح لهــا بزيــارة إســرائيل لــدواع “إنســانية”، معتبرة أن الشــروط التــي فرضتها تل 

أبيب على الزيارة “جائرة”.

وكانــت طليــب قــد التمســت فــي رســالة خطية 
مقتضبة من إسرائيل السماح لها بزيارة عائلتها 
المقيمــة قرب رام هللا بالضفــة الغربية المحتلة، 
فســمح الجمعة لها بالدخول تحت شرط التعهد 
مــن إســرائيل”،  المفروضــة  الشــروط  “باحتــرام 
وفقــا لمــا أعلنتــه وزارة الداخليــة اإلســرائيلية. 
األصــول  ذات  الديمقراطيــة  النائبــة  وقالــت 
الفلســطينية فــي تغريدة على تويتــر “قررت أن 
زيــارة جدتــي فــي ظــل هــذه الشــروط الجائــرة 
تتعارض وكل ما أؤمن به، أي محاربة العنصرية 
والجــور والظلــم”. وكانــت تــل أبيــب قــد أعلنت 
الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة 
لتأييدهمــا  إلهــان عمــر  هــي  ثانيــة  ديمقراطيــة 
مقاطعــة إســرائيل، بعد تلقي طلــب من الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب بهذا الصدد. لكن وزير 
بدخــول  الســماح  قــرر  درعــي  أرييــه  الداخليــة 

طليــب للقيــام بـ ”زيارة إنســانية لجدتها”، مؤكدا 
فــي بيــان أنهــا “وعــدت بعــدم الترويــج لمســألة 
مقاطعة إســرائيل خالل زيارتها”. وكانت طليب 
قد أرسلت ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى 
السلطات اإلسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها 
وتحديــدا جدتهــا المقيمــة فــي قريــة بــت عــور 

الفوقا قرب رام هللا بالضفة الغربية المحتلة.
 وتعتبــر رشــيدة طليــب أول عضــو مــن أصــل 

فلسطيني في مجلس النواب األميركي.

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو التــزام الواليــات المتحدة في 
دعم مؤسسات الدولة اللبنانية. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري “لبنان دولة مهددة من إيران وحزب هللا”.

فــي قضيــة  للوســاطة  “مســتعدون  وتابــع 
الخالف البحري بين لبنان وإسرائيل”.

الدعــم  “نشــكر  الحريــري  قــال  بــدوره 
األميركي للقوات المسلحة اللبنانية ونحن 

ملتزمون بمكافحة اإلرهاب”.
مســار  بمتابعــة  “التزامنــا  الحريــري  وأكــد 
حكومــة  أطلقتهــا  التــي  المفاوضــات” 
الواليــات المتحدة “فــي ما يتعلق بحدودنا 

البرية والبحرية”.
وأضاف للصحافيين “نعتبر أن هذه العملية 
قابلــة للحياة”، مشــيرا إلى إمكان “التوصل 
إلــى قــرار نهائي في األشــهر المقبلــة، نأمل 

أن يكون في شهر سبتمبر المقبل”.
ورّحــب بومبيــو بالتــزام رئيــس الحكومــة 
اســتئناف  نحــو  تقــدم  ”إحــراز  بـــ  اللبنانــي 
تكــون  الخبــراء  مســتوى  علــى  محادثــات 

مثمرة”.
أن  يجــب  المحادثــات  هــذه  أن  وأضــاف 
تشــمل “متابعــة النقــاط المتبقيــة المتعلقــة 
بالخط األزرق”، وهو الخط الحدودي الذي 
رســمته األمــم المتحــدة فــي جنــوب لبنــان 

لتأكيد انسحاب إسرائيل العام 2000.
وقــال بومبيــو إنــه علــى الطاولــة ســيكون 
هناك أيضا “إطالق مناقشات حول الحدود 

البحرية اللبنانية اإلسرائيلية”.

قــال جيــش كوريــا الجنوبيــة إن كوريــا الشــمالية أطلقت صاروخين باليســتيين 
قصيــري المــدى علــى األقل أمس الجمعة، وذلك بعــد قليل من وصف بيونغ يانغ 
لرئيس كوريا الجنوبية بأنه ”سليط“ وتعهدها بإنهاء المحادثات بين الكوريتين.

واحتجــت كوريــا الشــمالية علــى تدريبــات 
عســكرية مشــتركة تجريها كوريا الجنوبية 
األســبوع  وانطلقــت  المتحــدة  والواليــات 
علــى  تدريــب  بأنهــا  ووصفتهــا  الماضــي، 
الحــرب. وأطلقــت فــي األســابيع الماضيــة 

عددا من الصواريخ المتوسطة المدى.
الكوريــة  المشــتركة  األركان  هيئــة  وقالــت 
الشــمالية  كوريــا  إن  بيــان  فــي  الجنوبيــة 
أطلقــت مقذوفين جديديــن قصيري المدى 
فــي البحــر قبالــة ســاحلها الشــرقي صبــاح 
أمــس،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي  الجمعــة. 
رفضــت بيونــغ يانــغ تعهــدا قطعــه الرئيــس 
الكــوري الجنوبــي مــون جيــه - إن قبل يوم 
الشــمال  مــع  محادثــات  إلجــراء  بالســعي 
وتوحيــد الكوريتيــن بحلــول العــام 2045. 
كان زعيمــا الكوريتيــن قــد التقيــا 3 مــرات 

منــذ أبريل من العــام الماضي وتعهدا بإقرار 
الســالم والتعــاون، لكــن لــم يتحقــق تقــدم 
يذكــر للنهــوض بالحــوار وتعزيــز التبــادالت 
قــال  الخميــس  ويــوم  التعــاون.  وأوجــه 
الرئيــس الكــوري الجنوبــي مــون جيــه - إن 
إن  التحريــر  عيــد  بمناســبة  خطــاب  فــي 
الحــوار مــع الشــمال لــن يكون ممكنــا إال من 

خالل سياسته المتعلقة بالسالم.
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بيروت ـ دب أ

بغداد ـ وكاالت

خرقــت طائــرة اســتطالع إســرائيلية، أمــس الجمعــة، األجــواء اللبنانيــة مــن فوق 
منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة لالشتعال 
في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين األراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة.

الوطنيــة  الوكالــة  ذكــرت  مــا  ووفــق 
اللبنانيــة لإلعــالم، فقــد نجــم عــن إلقــاء 
القابلــة لالشــتعال حريــق هائــل  المــواد 
بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع 
حــوال،  لبلــدة  المقابــل  العســكري  العبــاد 

قضــاء مرجعيون، وامتــدت النيران إلى 
الجهة المقابلة من الحدود.

لغمــا   15 انفجــار  عــن  الحريــق  وأســفر 
أرضيا من مخلفات الجيش اإلســرائيلي 

في المنطقة.

تظاهــر مئــات العراقيين في العاصمة بغداد وعــدد من المحافظات، أمس 
الجمعة، دعًما للجيش، منددين بكل من أساء للقوات األمنية.

وكانــت اللجنــة المركزيــة المشــرفة على 
االحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق قــد 
دعــت إلــى تنظيــم تظاهــرة فــي بغــداد 
والمحافظات؛ لمساندة الجيش العراقي 
والقــوى األمنيــة بعد ســاعات من تداول 
تصريــح لمعــاون زعيــم حركــة النجبــاء 
المنضويــة تحــت لــواء الحشــد الشــعبي 
يوســف الناصري، دعا فيه لجعل الحشد 

العــراق”.  فــي  األول  “الجيــش  الشــعبي 
التواصــل  مواقــع  صفحــات  وعجــت 
االجتماعــي بــردود الفعــل الغاضبــة مــن 
فيــه  تطــاول  الــذي  الناصــري،  تصريــح 
علــى الجيــش العراقــي، ما دفــع مديرية 
اإلعالم في الحشــد الشــعبي إلى إصدار 
للقــوات  اإلســاءة  فيــه  ترفــض  بيــان 

األمنية والجيش العراقي.

إسرائيل تلقي مواد “مشتعلة” فوق لبنان

العراق.. تظاهرات شعبية دعًما للجيش

كويتا )باكستان(/  كابول ـ رويترز بيروت ـ أ ف ب

قــال مصدران من حركة “طالبان” لرويترز 
إن شقيق زعيم طالبان األفغانية هيبة هللا 
أخونزاده كان بين 4 أشــخاص على األقل 
قتلــوا في انفجار قنبلــة أمس الجمعة في 
مســجد بجنــوب غــرب باكســتان. وقالــت 
الشــرطة إن أكثــر مــن 20 شــخصا أصيبوا 
في الهجوم مشيرة إلى أن عدد القتلى قد 
يرتفع. وذكرت الشــرطة أن إمام المسجد، 
الواقــع علــى بعــد 25 كيلومترا مــن مدينة 
كويتــا، ُقتــل فــي االنفجــار. ولــم تعلــن أي 
جهــة مســؤوليتها عــن التفجير الــذي وقع 
فــي وقت وصلــت فيه طالبــان والواليات 
مــن  األخيــرة  المراحــل  إلــى  المتحــدة 
المفاوضــات على اتفاق ســيتيح للواليات 
المتحدة إنهاء أطول حروبها واالنسحاب 

من أفغانستان.
ولم يكن زعيم طالبان في المســجد وقت 
لكــن شــقيقه حفيــظ أحمــد هللا  الهجــوم 
ســقط بين القتلــى. وقال أحد المصادر إن 

ابن زعيم طالبان أصيب أيضا.
وقال عضو كبير في “طالبان” رفض نشــر 
اسمه ”فقدنا الشقيق األصغر للشيخ هيبة 

هللا أخونزاده في تفجير قنبلة“.
وأضافت المصادر أن المســجد كان يتردد 
عليه أعضاء من حركة طالبان األفغانية.

شــرطة  قائــد  تشــميا  الــرزاق  عبــد  وقــال 
كويتا ”ُنفذ االنفجار بقنبلة موقوتة ُزرعت 
أسفل المقعد الخشبي المخصص لإلمام“.

موقــع  زار  الــذي  المصــادر  أحــد  وذكــر 
بالمســجد  األمــن  إجــراءات  أن  االنفجــار 

كانت مشددة.

أفــاد المرصــد الســوري لحقوق اإلنســان بأن 
المحاور الشــرقية والشمالية الغربية لمدينة 
خان شــيخون بريــف إدلب الجنوبي، تشــهد 
عمليــات قصــف متبادل بشــكل مكثــف، بين 
قــوات النظــام والفصائل، أســفرت عن مقتل 
نحــو 20 شــخصا علــى األقــل فــي صفــوف 
الطرفيــن منذ ما بعــد منتصف ليل الخميس 
- الجمعــة. وقــال المرصــد إن قــوات النظــام 
شــنت 33 غــارة جوية على كل مــن التمانعة 
وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي 
والشــيخ مصطفــى ومعــرة حرمــة وحيــش 

ومحاور التماس جنوب إدلب.
وألقــت 38 برميــال متفجرا على محور كبانة 
بريــف الالذقيــة الشــمالي، والشــيخ دامــس 
وحيــش ومحيــط خــان شــيخون والشــيخ 
مصطفــى ومعــرة حرمــة والركايــا ومحــاور 

التماس في ريف إدلب الجنوبي.
المرصــد وثــق أيضــا مقتــل 3404 أشــخاص 
منــذ بــدء التصعيــد األعنــف علــى اإلطــالق 

الـــ  فــي  التصعيــد”  “خفــض  منطقــة  ضمــن 
30 مــن أبريــل الماضــي، فيمــا قضــى 3933 
 - الروســية  الهدنــة  مناطــق  فــي  شــخصا 
التركية منذ فبراير الماضي. وتمكنت قوات 

النظــام مــن الســيطرة على قريــة مدايا وتلة 
فــي محيطهــا جنــوب إدلــب بعــد اشــتباكات 
مــع قــوات المعارضة، طبقا لما ذكره المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان أمس الجمعة.

موقع االنفجار في مسجد ببلدة كوتشالك في منطقة كويتا )أ ف ب(

استخراج جثة من تحت األنقاض بعد غارة جوية على بلدة في محافظة إدلب )أ ف ب(

جــراء انفجــار قنبلة فــي مســجد بجنوب غرب باكســتان قــوات النظام شــنت 33 غــارة وألقت 38 برميــا متفجرا

مقتل شقيق زعيم “طالبان” األفغانية 20 قتياًل في اشتباكات حول “خان شيخون”
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عارضــت إيــران ســعي الحكومة العراقية الســتيعاب “الحشــد الشــعبي” في القوات 
العراقيــة التابعــة للدولة العراقية كي تكون مرجعيته بغــداد وليس إيران، وعّطلت 
طهــران المســاعي العراقيــة الحكومية كــي تبقي على منطق توّســعها إقليميًا كحق 
لهــا مــن خــال إنشــاء جيــوش غيــر نظامية وميليشــيات تابعــة لها، هــذا إلى جانب 
فوائــد تواجــد األذرعــة اإليرانية قرب القوات األميركيــة المتواجدة في العراق في 
وضــع خطيــر جــدًا إذا ما قررت طهران رفع ســقف المواجهة، لذلــك اتخذت القيادة 
األميركيــة قــرار تحصيــن قواتها في العراق وتعزيــز تواجدها في قاعدة “تنف” في 
سوريا إلى حوالي 5000 عنصر بدالً من وعود سحب القوات، فواشنطن واعية لما 

في ذهن طهران وهي تتأهب وتّتخذ استعداداتها.
في لبنان، دخلت الواليات المتحدة على الخط بعد ما تبّين لها أن خطة “حزب هللا” 
وحلفائه في لبنان أتت بتنسيق مع طهران، وهدفها االستياء على مفاصل الدولة، 
وإحــداث انهيــار مالــي واقتصــادي مؤسســاتي، وإســقاط الحكومــة الحاليــة ليكون 
فــي المتنــاول تشــكيل حكومة جديدة ذات لون واحــد عنوانها المواجهة، ووجهتها 
إيــران. أدوات “حــزب هللا” هدفها اإلخضاع واإلقصــاء والتدجين واالنهيار، فحزب 
هللا ال يبالــي باالنهيــار االقتصــادي المؤسســاتي بــل إن االنهيــار فــي مصلحتــه ألن 
الحزب يعتمد على آليات مالية خارج البنوك، أما امتاكه الحكم رسميًا عبر حكومة 
مواليــة قطعــًا تقصــي عنها أية قــوى معارضة، فإن ذلك يمّكنه مــن تقزيم العقوبات 
األميركيــة المفروضــة عليــه وربمــا الحقــًا علــى حلفائــه، لذلــك وصف حلفــاؤه بيان 
الســفارة األميركيــة الــذي أكد دعم واشــنطن “المراجعة القضائية العادلة والشــفافة 
دون أي تدخــل سياســي” فــي حادثة “قبرشــمون” التي تحّولت إلى حملة سياســية 

إلقصاء المعارضين لـ “حزب هللا”، وصفوه بأنه “وقاحة با تأثير”.
لكــن العقوبــات األميركيــة لن تقتصر علــى “حزب هللا”، إنما قد تطــال حلفاءه حتى 
علــى مســتوى الدائــرة الصغيــرة المقربــة مــن الرئيــس وصهــره وربمــا تطالهمــا أو 
أحدهما، ثم إن الواليات المتحدة واعية ألدوات ووســائل التفاف “حزب هللا” على 
العقوبــات واســتقاله المؤسســاتي واعتمــاده على شــبكة محليــة وإقليمية ودولية 

معّقدة لتمويل احتياجاته، وهي تستعد إلجراءات احتواء االلتفاف.

فالمعارك بين إدارة ترامب وبين القيادة الفعلية في طهران المتمثلة بـ  «
“الحرس الثوري” معارك متعددة إقليميًا وفي البحار. “إيالف”.

بعــد أن أصبــح نظــام دجالــي طهــران فــي المنعطــف الحالــي، أصبحــوا غارقيــن 
حتــى قمــة رأســهم فــي المــأزق النــووي وال يعرفــون كيفيــة الخروج منه بســام، 
خصوصــا بعــد أن صاروا في مواجهة شــر أعمالهم وانفضحــت أكاذيبهم وظهروا 
على حقيقتهم، وهم كعادتهم ودأبهم دائما يحاولون بشتى الطرق المخادعة أن 

يجدوا منفذا لكي يخرجوا سالمين من هذا المأزق.
زعمــوا بــأن البرنامــج النــووي للنظــام اإليرانــي برنامــج غيــر عســكري، لكــن بعــد 
التقاريــر والمعلومــات الدقيقــة التــي كشــفت عنهــا منظمــة مجاهــدي خلــق منــذ 
2002 ولحــد فتــرة قريبــة، صار مــن الصعب على نظام المالــي أن يقنع المجتمع 
الدولــي مــرة أخــرى بأكاذيبــه، لذلــك فــإن المجتمــع الدولــي صــار مقتنعــا بــأن مــا 
طرحتــه وأكــدت عليــه بخصــوص طريقــة وأســلوب المعاملــة الصارمــة مــع هــذا 
النظام األجدى واألنفع من أجل حسم األمور معه. نظام المالي بجناحيه يسعى  
إلــى التســويف والمماطلــة والجلوس على طاولــة المفاوضــات، خصوصا بعد أن 
علــم المالي بأن جلوســهم هذه المرة على طاولــة المفاوضات لن يكون كالمرات 
الســابقة، إذ ســيكونون وجها لوجه أمام الحقيقة وســيتم قطع كل طرق الهروب 
واللــف والــدوران والكــذب والمخادعــة عليهــم، لذلــك ال يجــب أن نتعجب من أن 
المالــي الدجاليــن فــي مختلــف أرجــاء إيــران يســعون للتهــرب مــن المفاوضــات 
الجــادة ويطالبــون بمفاوضــات كتلــك التي كانوا يقومون بها في العهود الســابقة 

والتي ال عودة لها أبدا.
مــا عانــاه المجتمــع الدولي على يد هذا النظام من كــذب وخداع في المفاوضات 
التــي جــرت معــه طوال األعــوام الماضية، صــار أكثر من كاف لكي يرســم طريقا 
واضــح المعالــم للتعامــل والتعاطي مع هــذا النظام، فالخداع لم يعــد يجدي نفعا 

مع الحقائق الساطعة.

وكما أكدت المقاومة اإليرانية على مدى األعوام الماضية أن لغة الحسم  «
هي اللغة الوحيدة التي تصلح للتفاوض مع نظام الماللي، والبد من 
فرض المطالب عليهم، خصوصا بعد أن صار واضحا للعالم أن لهذا 

النظام نوايا عدوانية شريرة في حال حصوله على األسلحة الذرية 
حيث سيستخدم هذه األسلحة من أجل قوننة مشروعه المشبوه في 
المنطقة وشرعنة تدخالته واالستمرار في ارتكاب االنتهاكات بال هوادة. 

“الحوار”.

“الهدوء قبل العاصفة” أو إطالة “التصعيد المضبوط”؟ )3(

مماطلة الماللي ستقصم ظهرهم

تقديم الدعم لهم واجب

الطرف الشرير

نثمن المبادرة الحضارية بتغيير مصطلح كبار الســن إلى كبار المواطنين، 
وذلــك ألهميــة هــذه الشــريحة االجتماعيــة المؤثــرة والركيــزة األساســية، 
أصحــاب الخبــرة التراكميــة والمعرفة الغزيــرة والمراجــع الحياتية القيمة 
والــرأي الســديد فــي المجتمــع البحريني، ومــا تملكه هذه الفئــة من حزمة 

كبيرة في شتى مناحي الحياة المختلفة والتي ال تقدر بثمن.
هــذا التوجــه الجديــد يدعونــا ألن نقــول لدوائــر القــرار المعنيــة بتفعيلــه 
بالصــورة المطلوبــة التــي ينتظرهــا المواطنيــون رجــاال ونســاء، وعليهــم 
بــذل المزيــد مــن التكريــم والتقديــر واالهتمــام والرعاية وتحســين جودة 
االحتياجــات الضروريــة فــي حيــاة هــؤالء الذيــن خدمــوا البحريــن فــي 
مواقــع العمــل المختلفــة وأفنــوا زهرة شــبابهم في خدمة الديرة وشــعبها، 
وعمــروا األرض البحرينيــة وحمــوا حدودهــا وحافظــوا علــى مكتســباتها 
وبذلــوا مــن صحتهــم الشــيء الكثيــر والغالــي والنفيــس في نهضــة الباد 
وســعادة العبــاد، وذلــك بالتركيــز المضاعــف علــى احتياجاتهــم المعيشــية 
والحياتية واالهتمام بالقضايا التي يواجهونها كصرف عاوة شهرية لهم 

تســمى عاوة كبار المواطنين، باإلضافة إلى تذليل األعباء المالية عليهم 
كتخفيــض فواتيــر الكهرباء والماء بمقدار 50 بالمئة عن منازلهم الخاصة، 
كذلك تخفيض أقســاط بنك وزارة اإلســكان لغاية النصف، وصرف بطاقة 
تموينية “تســوه” لمن تجاوز الســتين من عمره، أيضا تســهيل أمور هؤالء 
األخيــار أثناء مراجعتهم الدوائر والمشــافي الحكومية وعدم تركهم على 
قوائم االنتظار لفترات طويلة كما يحدث اآلن في تلك األماكن، وتقديمهم 
دون غيرهــم مــن المراجعيــن والمرضــى وإعطائهــم األولويــة فــي المزايــا 
النوعيــة في الخدمات والمســتلزمات التي تقدمها الحكومة، واالســتفادة 
القصوى من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، وتوفير الحياة الكريمة 
لهــم وألفــراد أســرهم، ومع ذلك إلــزام القطاع الخاص والبنــوك والمحات 

التجارية الكبرى بتقديم تسهيات وخصومات خاصة بهم.

هذا ما نأمل أن يتحقق لهذه الكوكبة الخيرة من شعبنا العزيز،  «
والذين لهم علينا حق وواجب ينبغي أن يحصلوا عليه وأن 

يستمتعوا بحياتهم القادمة. وعساكم عالقوة.

علــى اتجــاه مغايــر لاتجــاه الذي تســير فيــه إدارة 
الرئيــس األميركــي ترامــب فــي تعاملها مــع إيران، 
دعــا الكاتبــان ماثيــو بــاروس وجوليان مولــر كالير 
نشــر مؤخــرا  لهمــا  فــي مقــال  المتحــدة  الواليــات 
بمجلــة “هيــل” األميركيــة إلــى التخلــي عــن اعتبــار 
طهــران طرفــا شــريرا، والنــأي بنفســها عــن تغييــر 
النظــام في إيران، وأصدرا حكما بأن اســتراتيجية 
الضغط القصوى التي ينتهجها الرئيس ترامب ضد 
إيــران وصلــت إلــى طريق مســدود، بعــد أن أصبح 

الشرق األوسط على شفا الحرب.
وتبــع هــذا الخــاف فــي الرؤيــة واألهــداف خــاف 
فــي األدوات واآلليــات، إذ طالــب الكاتبــان اإلدارة 
التخــاذ  تميــل  التــي  األصــوات  بإبعــاد  األميركيــة 
خطوات صارمة تجاه طهران مثل مستشــار األمن 
مايــك  الخارجيــة  ووزيــر  بولتــون  جــون  القومــي 
بومبيــو، واالعتمــاد علــى الدبلوماســية مــن أجــل 
توفيــر قنــوات اتصــال مباشــرة مــع طهــران وبيــن 
جميــع دول الخليــج، متوقعيــن أن يــؤدي كل ذلــك 
إلى إنهاء نحو أربعة عقود من عدم الثقة المتبادلة 

بيــن واشــنطن وطهــران وإمكانيــة التعــاون بينهما 
فــي قضايــا أخــرى كالعــراق وســوريا وأفغانســتان، 
وتمكيــن المعتدليــن فــي إيران والقــدرة على وضع 
هيــكل أمنــي خليجي أوســع وآلية شــاملة لتســوية 

المنازعات في المنطقة.

نقول لهما إن هناك معطيات وظروفا قائمة  «
تجعلنا نقرر الطريق الذي نسلكه في التعامل 

مع إيران، وهل سيكون الحوار والتفاوض أم 
التصعيد والضغط وسيكون إهدارا للوقت 

والجهد أن نعاند هذه الظروف والمعطيات 
ثم نجد أنفسنا بحاجة إلى تغيير جذري في 

المسار والبدء من جديد بمسار آخر، ففي ظل 
اإلرهاب اإليراني المنتشر في كل مكان داخل 
وخارج المنطقة بأشكال مختلفة، وفي ظل 
الحروب بالوكالة التي تشنها إيران بتمويلها 
المليشيات اإلرهابية والتي أقر بها الكاتبان 
باروس وكالير سيكون من العبث أن يكون 

هناك حوار مع طرف ال يعرف معناه وال جدواه 
وال شروطه ومبتغاه.

opinions
@albiladpress.com

راغدة درغام

فالح هادي الجنابي

a.aziz.aljowder@gmail.com

Ata2928@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

عطا الشعراوي

“ال معنى للحوار في ظل  «
اإلرهاب اإليراني المنتشر في 

كل مكان”.
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نحو عمل تطوعي 
ُمستدام

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة والرئيس 
الفخــري لجمعيــة الكلمة الطيبة من الجوائــز الُمميزة في مملكة البحرين وتعمل على دعم 
وتشجيع المؤسسات الخيرية والعمل التطوعي والعاملين فيه. وقد انطلقت هذه الجائزة 
برؤية وأهداف إنســانية ووطنية وتنموية، تتمثل في نشــر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي 
مــن  بأشــخاصه محلًيــا وخليجًيــا وعربًيــا وإقليمًيــا وتكريمهــم، واالســتفادة  والتعريــف 
تجاربهــم ومشــاريعهم وبيان أثرها في التنمية الوطنيــة والخليجية والعربية واإلقليمية، 
والتــي تتوافــق مــع رؤية البحرين 2030م. وتضم هذه الجائــزة جزأين، األول تكريم رواد 
العمل التطوعي العربي واإلقليمي، والثاني أفضل مشروع تطوعي على مستوى البحرين.

وعملت هذه الجائزة منذ تأسيسها على تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات 
والمؤسسات والجمعيات التطوعية، ودعم جهود المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص، 
والمســاهمة بتوجيه الطاقات الشــبابية البحرينية والخليجية والعربية واإلقليمية لخدمة 
بلدانهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين وتسليط الضوء على مشاريعهم، 
احتياجــات  مــع  التطوعــي  العمــل  توافــق مشــاريع  مــدى  علــى  الجائــزة  هــذه  وتحــرص 

مجتمعاتها، وتشترط اإلبداع واالبتكار واستثمار التكنولوجيا في مشاريعها.
وتلقــي هــذه الجائــزة الضــوء علــى القــدرات والمهــارات واالبتــكارات الشــبابية اإلبداعيــة 

التــي ســيكون لهــا دور ُمميــز فــي تنمية مجتمعاتهــا، وهــذه اإلمكانيات تحتــاج إلى الدعم 
والتشــجيع لمــا لــه من آثار إيجابية علــى المجتمع وأفراده، وتنطلق هــذه الجائزة لتحقيق 
عــدة رســائل، كغــرس ثقافــة العطــاء والبــذل، ونشــر الوعــي اإلنســاني للعمــل التطوعــي 
وتعزيــز أهدافــه، وأن العمــل التطوعي ُيســاهم في زيــادة موارد المجتمع وتقليل مشــاكله 
وإيجــاد الحلــول اإلبداعية لهــا، وتحقيق الترابط االجتماعي وتعزيــز االنتماء والوالء إلى 
البحرين واألمة العربية، واالســتفادة من هذه المشــروعات التطوعية الُمبتكرة في تنمية 
مجتمعاتنــا، وهذه الرســائل وغيرها ســاهمت فــي أن تحظى هذه الجائــزة الكريمة بمكانة 
ُمتميــزة محلًيــا وخليجًيــا وعربًيــا وإقليمًيا، وتؤكــد ما وصلت إليه البحريــن بما تملكه من 

كوادر مبدعة ذات مهارات وابتكارات ُمتميزة في مجال العمل التطوعي.

إن خدمة المجتمع وأبنائه شرٌف ال يصله إال َمن قدم مصالح الناس  «
على مصالحه، وآثر نفسه على غيره، وضحى بوقته وجهده من أجل 

إسعاد اآلخرين، والعمل التطوعي إرٌث عظيم تناقلته أجيال البحرين، 
وينال رعاية واهتماما من لُدن القيادة السياسية والحكومة الُموقرة 

لنبل العمل التطوعي وأثره اإلنساني في تحقيق قيم التعايش مع اآلخر 
ونشر المحبة والتسامح والسالم بين البشر.

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

احتفــاال باالنجــاز الكبير الــذي حققه المنتخب  
الوطنــي لكرة القدم بتحقيق المركز االول في 
بطولــة غــرب اســيا لكــرة القــدم، تنظــم وزارة 
شؤون الشباب والرياضة المهرجان االحتفالي 
الكبير “فرحة وطن” والذي سيقام عند الساعة 
الرابعة من مســاء اليوم “الســبت” الموافق 17 
اغســطس 2019 بالصــاالت الرياضيــة بالقــرب 
من االستاد الوطني بمشاركة العبي المنتخب 

الوطني لكرة القدم
وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة قــد  
انهــت االســتعدادات االداريــة والفنيــة القامــة 
جهــودا  الــوزارة  كــوادر  وبذلــت  المهرجــان 
واالعــداد  التحضيــر  ســبيل  فــي  مضاعفــة 
ســيكون  والــذي  المهرجــان  القامــة  المتميــز 
فــي  المشــاركة  أجــل  مــن  للجميــع  مفتوحــا 
برامجــه وابــداء الفرحــة واظهارهــا باالنجــاز 
االقليمــي الكبير الذي حققه المنتخب الوطني 
فــي بطولــة غــرب آســيا كمــا حرصــت الــوزارة 
على تجهيز منطقة االحتفال بالصور المتميزة 
باالضافة الى تجهيز الصاالت التي ستحتضن 

المهرجان
وطــن   فرحــة  الترفيهــي  المهرجــان  وســيبدأ   

عنــد الســاعة الرابعــة عصرا بانطالق المســيرة 
العبــي  فيهــا  سيشــارك  التــي  االحتفاليــة 
المنتخب من خالل الحافلة التي تم تجهيزها 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  قبــل  مــن 
والتــي ســتنطلق مــن االتحــاد البحرينــي لكرة 

القدم.
مــن   العديــد  المهرجــان  ســيتضمن  كمــا   
المســابقات التي ســتبدأ من الســاعة الخامسة 
مســاء الى الســاعة العاشــرة مســاء ومن بينها 
مــن  العبــي  بمشــاركة  القــدم  كــرة  مباريــات 
المنتخــب الوطنــي ســؤال وجــواب للجماهيــر 
بطولــة  المهرجــان،  ســتحضر  التــي  الرياضــي 
فيفــا بليتيشــن، أفضــل طفــل يغنــي للمنتخب 

الوطنــي أكثــر متســابق يكلــكل باالضافــة الــى 
العديــد مــن المســابقات والجوائــز القيمة التي 

ستمنح للفائزين والمشاركين في المهرجان.
والرياضــة   الشــباب  شــؤون  وزارة  وقامــت   
ولضمــان مشــاركة جميــع الفئــات العمريــة في 
االحتفاليــة الكبيــرة بلقــب غرب آســيا بتجهيز 
ومناطــق  االطفــال  بالعــاب  خاصــة  منطقــة 
ترفهيــة مصاحبــة وبرامــج متميــزة باالضافــة 

الى العديد من مطاعم.
والرياضــة   الشــباب  شــؤون  وزارة  ووجهــت 
الدعــوة الى الجميع للمشــاركة فــي االحتفالية 
الكبيــرة ايمانــا منهــا باشــراك الجميــع بالفــرح 
واالبتهــاج بمــا حققتــه المنتخــب الوطنــي من 
انجــاز كبيــر فــي بطولــة غــرب اســيا وتحقيــق 
البحريــن  بالعبــي  وااللتقــاء  الغالــي  اللقــب 

االبطال الذين حققوا االنجاز الرفيع.

مهرجان يقام اليوم في الصاالت الرياضية باالســتاد الوطني

“الشباب والرياضة” تنظم “فرحة وطن”

17 أغسطس 2019 السبت
16 ذو الحجة 1440
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

رفع رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أسمى 
إلــى مقــام عاهــل  آيــات التهانــي والتبريــكات 
البــالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وإلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وإلى ولي 
العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلــى ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وإلى 
النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
المنتخــب  حققــه  الــذي  التاريخــي  اإلنجــاز 
الوطنــي لكــرة القــدم، بإحــرازه لقــب النســخة 
التاســعة مــن بطولــة اتحــاد غــرب آســيا لكــرة 

القدم. 

وقــد أشــاد ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل 
خليفــة بالمســتوى الفنــي الكبيــر الــذي قدمــه 
المنتخــب الوطنــي فــي هــذه البطولــة، والــذي 
نجــح مــن خاللــه مــن تحقيــق هــذا اللقــب عــن 
هــذه  أن  ســموه  مؤكــدا  واســتحقاق،  جــدارة 
النتيجة التاريخية للعبة كرة القدم البحرينية، 
تأتــي بفضــل مــا توليــه القيــادة الرشــيدة مــن 
اهتمــام كبيــر ودعــم ال محدود لقطاع الشــباب 
والرياضة.  وأكد ســموه أن ســمو الشــيخ ناصر 

بــن حمــد آل خليفــة قد أطلــق رؤيتــه للنهوض 
بالكــرة البحرينيــة، والتــي ترتكــز علــى تكويــن 
منتخــب وطنــي قــادر علــى الظهــور المشــرف 
والمنافســة علــى إحــراز البطــوالت والوصــول 
لنهائيــات كأس العالــم، مضيفــا ســموه أن هــذه 
النتيجة المشــرفة ما هي إال بداية الغيث لهذه 
الرؤية التطويرية للعبة الشعبية في المملكة. 

وقــد هنــأ ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل 
خليفــة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم برئاســة 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع أعضاء 
المتميــزة،  النتيجــة  بهــذه  االتحــاد  ومنتســبي 
يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود  ســموه  مقــدرا 
االتحــاد لتهيئــة األجــواء المناســبة للمنتخبات 
الوطنية لإلعداد والمشاركة بالصورة المشرفة 
فــي  ســموه  مشــيدا  البطــوالت،  مختلــف  فــي 
الوقــت ذاتــه بالــدور الــذي بذلــه الجهــاز الفنــي 
واالداري فــي إعــداد وتحضيــر المنتخــب لهذه 
المشــاركة، والتي نجح مــن خاللها في تحقيق 

هذا اللقب القاري.

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

أشــاد بالمســتوى الفنــي الكبيــر الــذي قدمــه منتخبنــا
سلمان بن محمد يهنئ باإلنجاز الكروي التاريخي

اللجنة اإلعالمية

اإلقليميــة  الرئاســة  مستشــار  رفــع 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة 
الخــاص  األولمبيــاد  رئيــس  إفريقيــا، 
البحرينــي الشــيخ دعيــج بــن خليفــة 
آل خليفــة باألصالــة عن نفســه ونيابة 
التهانــي  آيــات  أســمى  عــن منســوبيه 
البــالد  إلــى مقــام عاهــل  والتبريــكات 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  جاللــة 
خليفــة، وإلــى رئيس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
نائــب  العهــد  ولــي  وإلــى  خليفــة،  آل 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
ممثــل جاللة الملــك لألعمــال الخيرية 
المجلــس  الشــباب رئيس  وشــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بن حمد آل خليفة، وإلى النائب 
األول لرئيس المجلس االعلى للشباب 

األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، وإلى عموم شــعب المملكة 

األوفياء.
آل  خليفــة  بــن  دعيــج  الشــيخ  وأكــد 
خليفــة إلــى أن هذا الفوز جــاء نتيجة 
مــا تحظــى بــه الرياضــة مــن اهتمــام 
ســمو  مــن  مباشــرة  ومتابعــة  خــاص 
الشــيخ ناصــر بن حمــد، وتوفيــر كافة 
االمكانــات وتهيئــة األجــواء المثاليــة 
البحرينيــة والوصــول  الكــرة  لتطويــر 
بهــا إلــى المحافــل القاريــة والدوليــة. 
كمــا أشــار رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم الشــيخ دعيج إلــى جهود 
الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة في 
كل مــا من شــأنه إعالء ورفع مســتوى 
أداء الالعبيــن مــن خــالل التخطيــط 
والتدريــب وتطويــر المهــارات الفنيــة 
للوصول إلى النتائج المرجوة، إضافة 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  جهــود  إلــى 
والرياضــة أيمــن المؤيــد فــي تطويــر 
هنــأ  كمــا  والرياضــة.  الشــباب  قطــاع 
الشــيخ دعيج الالعبين والجهاز الفني 
جهــد  مــن  بذلــوه  مــا  علــى  واإلداري 
وعلــى ما تحلو به من عزيمة وإصرارا 
بطولــة  فــي  بجــدارة  الفــوز  لتحقيــق 
مــن  لهــم مزيــدا  آســيا، متمنيــا  غــرب 

التوفيق والنجاح.

دعيج بن خليفة 

هنأ الالعبين والجهاز الفني واإلداري على ما بذلوه من جهد
دعيج بن خليفة: ترجمة الهتمام ناصر بن حمد

السباحة يغادر 
لبودابست

الوطنــي  منتخبنــا  وفــد  غادرنــا 
للســباحة متوجهــا إلــى بودابســت؛ 
للمشــاركة ببطولــة العالــم الســابعة 
فــي  إقامتهــا  والمزمــع  للناشــئين 
الفتــرة مــا بيــن 17 - 26 أغســطس 

الجاري.
ويتكــون الوفــد مــن عضــو مجلس 
)رئيســا  الطيــب  وســام  اإلدارة 
الكســندر  األول  المــدرب  للوفــد(، 
كاالتــي:  والســباحون  كاربالــوي، 
متــرا   50( علــوي  علــي  الســباح 
و100 متــر حــرة(، الســباح عبدهللا 
خالــد )100 متــر و200 متر صدرا(، 
الســباحة نور يوسف )50 متر حرة 

و50 متر ظهرا(.

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة 

جانب من استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد للمنتخب 

رفع مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب 
والرياضة صالح بن هندي المناعي أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
البــالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة وإلى ولي العهد األمين 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة 
فــوز منتخبنا الوطنــي لكرة القدم بالمركز 
االول فــي بطولــة غرب اســيا لكــرة القدم 

بعــد فوزه على منتخب العراق في نهائي 
البطولــة وحصــول منتخبنــا الوطني على 

اللقب.
كمــا هنــأ بــن هنــدي، ممثــل جاللــة الملــك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، مشــيدًا بدعم ســموهما للحركتين 

الرياضية والشبابية.

وأكد صالح بن عيســى بن هندي بأن هذا 
االنجاز يعد ثمرة من ثمار الدعم والرعاية 
التــي تحظــى بهــا الرياضــة البحرينية من 
لــدن جاللــة الملك ورئيس الــوزراء وولي 
انعــكاس  االنجــاز  هــذا  أن  مبينــًا  العهــد، 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  يوليــه  لمــا  حقيقــي 
بــن حمــد آل خليفــة مــن دعــم للقطاعيــن 
لرؤيــة  وتجســيد  والشــبابي  الرياضــي 
ســموه الثاقبــة نحــو المزيــد مــن االرتقاء 

بمسيرة العمل الرياضي والشبابي.
وأشــاد بــن هنــدي بالجهــود البــارزة الــذي 
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  بذلهــا 
بــن  علــي  الشــيخ  برئاســة  القــدم  لكــرة 
خليفة آل خليفة بتهيئة األجواء المثالية 

للمنتخــب الوطنــي فــي البطولــة، مشــيدًا 
بــاألداء والــروح العاليــة التــي ظهــر عليها 
المنتخــب طوال البطولة وتحقيقه اللقب 
بــكل جــدارة واســتحقاق، مقدمــًا التهاني 
لكافة أفراد المنتخب ومتمنيًا لهم المزيد 

من التوفيق والنجاح.

صالح بن هندي يهنئ باإلنجاز التاريخي

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

رفع رئيس االتحاد البحريني لأللعاب 
الذهنيــة وااللكترونيــة علــي شــويطر 
خالــص التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهــل البالد حضرة صاحــب الجاللة 
بــن عيســى آل خليفــة،  الملــك حمــد 
وإلى رئيس مجلــس الوزراء صاحب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهد، 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، بمناسبة اإلنجاز التاريخي 
الــذي حققــه منتخبنــا الوطنــي األول 
لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آســيا 
لكرة القدم، والتي أقيمت في العراق.
التهانــي  خالــص  شــويطر  رفــع  كمــا 
الملــك  جاللــة  لممثــل  والتبريــكات 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، بهذا االنجاز، مشيدًا بدعم 
ســموه الواضــح لكافــة الرياضات في 

المملكة. 
وقــدم رئيــس اتحاد األلعــاب الذهنية 

التهانــي  خالــص  وااللكترونيــة 
والتبريــكات لســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفة، النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 

على هذا االنجاز الكبير.
وهنــأ علــي شــويطر، رئيــس االتحــاد 
الذهنيــة  لأللعــاب  البحرينــي 
االتحــاد  رئيــس  وااللكترونيــة، 
البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة، بمناســبة تحقيــق 
أعضــاء  ولجميــع  البطولــة،  هــذه 
مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة 

القدم بمناسبة هذا الفوز التاريخي.

شويطر يهنئ بإنجاز كرة القدم

علي شويطر

اللجنة اإلعالمية

رفعــت الشــيخة ســهيلة ســالم الصبــاح 
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى 
مقــام عاهــل البــالد جاللــة الملــك حمد 
رئيــس  وإلــى  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
وإلــى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 

آل خليفة.
ســالم  ســهيلة  الشــيخة  هنــأت  كمــا 
الصباح، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
وأشــادت الشيخة سهيلة سالم الصباح 
باإلنجــاز الــذي حققه منتخبنــا الوطني 
لكــرة القــدم، وتحقيقــه لقــب البطولــة 
متمنيــة كل  واســتحقاق،  جــدارة  عــن 
البطــوالت  فــي  للمنتخــب  التوفيــق 

القادمة.
ونشــرت الشيخة ســهيلة سالم الصباح 

صورا على حسابها الرسمي في تطبيق 
“االنســتغرام” تهنئ جاللة الملك وسمو 
العهــد،  ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس 
راجيــة مــن المولــى عــز وجــل أن يديم 
علــى مملكــة البحريــن ملــكًا وحكومــة 

وشعبا تلك اإلنجازات.

الصباح تهنئ بانجاز غرب آسيا

سهيلة الصباح

آل رحمة: ثمرة إلستراتيجية ناصر بن حمد
الرياضات بجميع  االرتقاء  في  حمد  بن  خالد  وبصمات  بإسهامات  نوه 

رفــع النائــب غــازي آل رحمــة أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــالد جاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفــة، و رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى، النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما هنأ آل رحمة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب 
والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأكــد آل رحمــة أن اإلنجــاز الرياضــي هــو تجســيد 
حقيقي لما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي من 
رعايــة واهتمــام من لــدن القيادة الرشــيدة، وحرصها 

المتنامــي على توفير كافة اإلمكانات ألبناء البحرين 
لتمثيل المملكة خير تمثيل وتحقيق اإلنجازات التي 
تعزز من مكانة الوطن بمختلف المحافل الخارجية.

مؤكدا أن اإلنجاز هو ثمرة إلستراتيجية سمو الشيخ 
الرياضــة  يقــود  بــن حمــد آل خليفــة، والــذي  ناصــر 
البحرينيــة إلى المزيد مــن التقدم والنماء وفق رؤية 
عصريــة جديــدة تقوم على العمل االحترافي والنهج 
المشــهود  إلــى دور ســموه  المنظــم، إضافــة  اإلداري 
فــي تحفيــز ودعــم الالعبيــن لمــا يمثلــه ســموه مــن 
أنمــوذج رياضــي يحتــذى بــه، مؤكدا أن هــذا اإلنجاز 
هــو انعــكاس طبيعــي إلرادة التغييــر التــي يقودهــا 
ليكــون  البحرينيــة  للكــرة  افضــل  لمســتقبل  ســموه 
“أول الغيــث قطــرة” كمــا صرح ســموه، مشــيدا بدعم 
واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
ال يدخــر جهــدا في تســخير كافة اإلمكانــات المتاحة 
لدعــم المنتخبــات الوطنيــة انطالقــا من الــدور المهم 

والمتميــز الــذي تلعبــه اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
فــي رعايــة االتحــادات الرياضيــة، منوها بإســهامات 
بجميــع  االرتقــاء  فــي  الواضحــة  ســموه  وبصمــات 

الرياضات.
كمــا هنــأ آل رحمة الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة 

رئيــس االتحــاد البحريني لكــرة القدم والشــيخ خالد 
بــن ســلمان آل خليفة نائب الرئيــس وباقي األعضاء، 
مثمنــا الجهــود التي بذلها االتحاد في ســبيل تحقيق 
هــذا اإلنجــاز الرياضــي، والــذي قــاد الكــرة البحرينية 

لتحقيق أول بطولة في التاريخ.
وأشــاد بالمســتوى المتميــز الــذي ظهــر عليــه العبــو 
المنتخــب علــى امتــداد منافســات البطولــة وأدائهــم 
الرجولــي فــي المبــاراة النهائيــة ليكســبوا المنتخــب 
بــكل  والجمهــور  األرض  صاحــب  الشــقيق  العراقــي 
جــدارة واقتــدار، ويكونــوا خيــر ســفراء لوطنهم في 
هــذا المحفــل القــاري، متمنيــا للمنتخــب المزيــد مــن 
التوفيــق والنجاح في التصفيات اآلســيوية المؤهلة 
لمونديــال 2022، معربــا عــن أملــه في أن يكــون هذا 
مــن  المزيــد  تحقيــق  نحــو  الطريــق  بدايــة  اإلنجــاز 
اإلنجــازات المشــرفة تجســيدا لرؤيــة ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

اللجنة اإلعالمية

غازي آل رحمة

صالح بن هندي 

أشاد بدعم ناصر وخالد بن حمد للشباب والرياضة



أعربت رئيس االتحاد العربي للريشة الطائرة رئيس االتحاد البحريني للريشة الطائرة واإلسكواش سوسن تقوي عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى، النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كمــا هنــأت تقــوي ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة وســمو الشــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
يجســد  اإلنجــاز  بــأن  تقــوي  وأكــدت 
الرعايــة الفائقة التــي تحظى بها الحركة 
الرياضيــة من قبل جاللة الملك، وحرص 
كافــة  تقديــم  علــى  المتواصــل  جاللتــه 

أشــكال الدعــم والرعاية ألبنــاء البحرين 
لتمثيــل المملكــة بأفضــل صــورة، كما أنه 
انعــكاس طبيعي لما يوليه ســمو الشــيخ 
دعــم  مــن  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
وتجســيد  الرياضــي  للقطــاع  متواصــل 
واضــح لرؤيتــه للنهــوض بمســيرة العمل 
الشــبابي والرياضــي وتحديــدا االرتقــاء 

بكــرة القــدم تحقيقا لهــدف الوصول إلى 
 2026 أو   2022 العالــم  كأس  مونديــال 

مستقبال.
مــن جانبه، أكــد رئيس جمعيــة الخالدية 
الشــبابية إبراهيم راشد أن دعم صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة ولــي العهــد األميــن نائــب القائــد 

مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الواضــح  ســموه  واهتمــام  الــوزراء، 
فــي  والشــبابية  الرياضيــة  بالحركــة 
المملكة أسهم بال شك في رسم مستقبل 
الرياضــة البحرينية وجعلهــا أكثر فعالية 
تشــهده  الــذي  التطــور  منظومــة  فــي 
المملكة، في ظل الرؤية الملكية السامية 

لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

واعتــزازه  تقديــره  عــن  راشــد  وأعــرب 
بالــدور البــارز والجهــود المخلصــة التــي 

بذلهــا ســمو ولــي العهــد األمين فــي دعم 
المنتخب البحريني، ومتابعته المستمرة 
المنتخــب  جاهزيــة  علــى  واالطمئنــان 

وتهنئتهم في نهاية البطولة.

تقوي وراشد يهنئان بإنجاز غرب آسيا التاريخي

رفع مستشــار شــؤون المجتمع بوزارة الداخلية عبداللطيف الســكران خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة فــوز المنتخب الوطني لكرة 

القدم ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي أقيمت في العراق الشقيق.

الالمحــدود  الدعــم  أن  الســكران  وأوضــح 
والرعايــة الكبيرة التي تحظى بها الرياضة 
البحرينيــة مــن لــدن جاللــة الملــك جعلــت 
المملكة خفاقة في المشــاركات الخارجية، 
بتحقيــق  والرعايــة  الدعــم  هــذا  وســاهم 
المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم علــى لقــب 
األبويــة  التوجيهــات  بفضــل  البطولــة 
للرياضي األول في المملكة جاللة الملك. 

الملــك  جاللــة  ممثــل  الســكران  هنــأ  كمــا 
لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة بهــذا اإلنجــاز الكبير، مشــيدا بدعم 

سموهما الواضح للمنتخبات الوطنية. 
وبيــن الشــكران أن ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة ومن خالل إســتراتيجيته 
نحــو كــرة القــدم تمكــن مــن إعــادة الثقــة 
لالعبيــن وبقدراتهــم الكبيــرة وتمكــن مــن 
تحقيــق تجانــس فنــي وإداري كبيــر؛ األمر 

نفــوس  فــي  القويــة  الــروح  أدخــل  الــذي 
الالعبين وأعطى الالعبين ثقة في المباراة 
النهائيــة رغــم لعبهــم فــي العــراق ووســط 
جماهيريــة الكبيرة التي كانت حاضرة في 

المباراة.
وأكــد الســكران أن ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة يعتبــر الملهــم للرياضييــن 
كافــة، ويعطيهم حافزا كبيرا في التجانس 
والتعــاون واللعــب بــروح العائلــة الواحــدة 
أجــل  مــن  الرياضيــة؛  بالــروح  وااللتــزام 
تحقيق األهداف، مشيرا إلى أن سموه لعب 

دورا بــارزا فــي خلق بيئــة رياضية متميزة 
للوصول لكافة األهداف المرسومة.

وقال الســكران إن الــروح العالية والقتالية 
التــي ظهــر عليهــا المنتخب الوطنــي تؤكد 

المشــرقة  الصــورة  إبــراز  علــى  حرصهــم 
المملكــة  فــي  البحرينيــة  الرياضــة  لتطــور 
بفضــل الدعم الكبير والرعايــة من القيادة، 
حيــث كان المنتخب خير ســفراء للبحرين 

في البطولة.
وأشــار الســكران إلــى أن اإلنجــاز الرياضي 
الكبير لمنتخب كرة القدم تجسيدا الجهود 
الكبيرة التي بذلها العبو المنتخب الوطني 
فتــرات  طــوال  الراقيــة  ومســتوياتهم 
النهائيــة  المبــاراة  إلــى  وصــوال  البطولــة 
وتحقيــق اللقــب الغالــي، متمنيــا للمنتخب 
مهمتــه  فــي  والنجــاح  التوفيــق  الوطنــي 
المقبلــة، ومــن بينهــا منافســات التصفيــات 
 2022 العالــم  كأس  لنهائيــات  المؤهلــة 

ونهائيات كأس آسيا 2023. 
الكبيــر  تقديــره  عــن  الســكران  وأعــرب 
االتحــاد  بذلهــا  التــي  المتميــزة  للجهــود 

البحريني لكرة القدم برئاســة الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفــة في إعــداد المنتخب 
فــي  للمشــاركة  متميــزة  بصــورة  الوطنــي 
االلتفــاف  أن  مبينــا  آســيا،  غــرب  بطولــة 
الكبيــر مــن الجماهيــر البحرينيــة ســيكون 
لــه أثــر إيجابــي كبير على عطــاء المنتخب 
فــي الفتــرة المقبلــة، مشــيرا أيضــا إلــى أن 
يحصــل  أن  اســتطاع  الوطنــي  المنتخــب 
علــى اللقب على رغم الحضور الجماهيري 

العراقي بكثافة.
والنجــاح  التوفيــق  كل  الســكران  وتمنــى 
االســتحقاقات  فــي  الوطنــي  للمنتخــب 
القادمــة، وأن دعــم ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفــة سيســاهم بتحقيق العديد 
مــن األهــداف للكــرة البحرينية فــي الفترة 

المقبلة.

اللجنة اإلعالمية
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فــاز النوخــذة خالــد علــي في مســابقة الهير الســتخراج المحار بالطريقة التقليدية على كأس ســمو الشــيخ عبدهللا نجل ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
وذلك ضمن األســبوع الثاني من منافســات موســم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري الذي انطلق مطلع الشــهر الجاري 

ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية. 

علــي  خالــد  النوخــذة  فــوز  وجــاء 
الشــيخ  بالمركــز األول وكأس ســمو 
بعــد  خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا 
أن حصــد لؤلــؤ يبلــغ مجمــوع وزنــه 
)1.998 جرام(، متفوقا على النوخذة 
عبــدهللا ســلمان الــذي حقــق المركــز 
الثانــي بعــد حصولــه علــى لؤلــؤ يبلغ 
مجمــوع وزنــه )1.792 جــرام(، فيمــا 
جاء في المركز الثالث النوخذة علي 
الخدري بمجموع وزن من الؤلؤ يبلغ 

)1.750 جرام(.
النوخــذة  حــل  الرابــع  المركــز  وفــي 
جاســم أحمــد بعد أن جمــع لؤلؤ يبلغ 
وزنــه اإلجمالــي )1.612 جــرام(، ثــم 
المركــز  فــي  حســن  نبيــل  النوخــذة 
النوخــذة  جــرام(،   1.572( الخامــس 
سادســا  البورشــيد  عبداللطيــف 
أحمــد  النوخــذة  جــرام(،   1.466(
جــرام(،   1.284( ســابعا  الــذوادي 
ثامنــا  المقهــوي  يوســف  النوخــذة 
محمــد  النوخــذة  جــرام(،   1.216(
الغريب تاسعا )1.144 جرام(، واخير 
عاشــرا  البورشــيد  طــارق  النوخــذة 

)1.142 جرام(.
وشــهدت مســابقة كأس سمو الشيخ 
عبــدهللا بن خالد آل خليفة مشــاركة 
كبيرة وصلت ألكثر من 120 مشاركا 
تنافســوا على المراكز العشرة األولى 
مــن خالل الدخول فــي عرض البحر 
الســتخراج  ســاعات  خمــس  لمــدة 

المحار بالطريقة التقليدية. 
حمــد  بــن  ناصــر  موســم  ويســتكمل 
لرياضــات المــوروث البحــري اليــوم 
)الســبت( بإقامة منافســات األســبوع 
الثالث من مســابقة الهير الســتخراج 
وذلــك  التقليديــة  بالطريقــة  المحــار 
على كأس ســمو الشــيخ محمد نجل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
حيــث  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
هــذه  فــي  المشــاركين  عــدد  تجــاوز 

المســابقة 120 شــخصا، حيــث تقــام 
المسابقة في متنزه األمير خليفة بن 
ســلمان بالحــد، حيث تقام المســابقة 
داخــل البحــر علــى مســاحة إجمالية 

تبلغ ستة كيلومتر مربع.
وتتواصــل مســابقات موســم ناصــر 
بن حمد لرياضات الموروث البحري، 
الهيــر متمثلــة فــي  بإقامــة مســابقة 
استخراج المحار بالمعدات الحديثة 
)أسطوانات الغوص(، وهي المسابقة 
المنظمــة  اللجنــة  اســتحدثتها  التــي 
خــالل النســخة الثانية من الموســم، 
حيث يعتمد المتسابق على المعدات 
الحديثة للغوص واســتخراج المحار 

بعمق يتراوح بين 9 إلى 12 مترا.

الرابــع  الســبت  المســابقة  وتبــدأ 
الجــاري  أغســطس  مــن  والعشــرين 
على كأس ســمو الشيخ فيصل نجل 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الحــادي  الســبت  تســتكمل  فيمــا 
والثالثيــن مــن أغســطس على كأس 
ســمو الشيخ حمد نجل سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وتختتــم المســابقة على كأس ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة يوم 
الســبت الســابع مــن ســبتمبر المقبل، 
الشــيخ  ســمو  كأس  إلــى  إضافــة 
ناصــر بن حمــد آل خليفة وذلك يوم 
الثالــث عشــر مــن ســبتمبر  الجمعــة 

المقبل.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

خالد علي بطال لكأس عبداهلل بن خالد

جانب من مسابقة كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد 

سوسن تقوي إبراهيم راشد

اللجنة اإلعالمية

ناصــر بــن  محمــد  بــكأس  اليــوم  يســتمر  البحــري  المــوروث  موســم 
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االستعدادات تتواصل الستضافة بطولة الخليج لشباب السلة
ــم ــي ــظ ــن ــت ــي نــــجــــاح ال ــ شــــــــرف: تـــضـــافـــر جــــهــــود الـــــــــــــوزارات يـــســـاهـــم فـ

تتواصــل اســتعدادات االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
عشــرة  الســابعة  الخليجيــة  البطولــة  الســتضافة 
للمنتخبــات للشــباب التــي ســتقام فــي مملكــة البحريــن 
فــي الفتــرة مــن 19 لغايــة 25 أغســطس الجــاري علــى 
الخليجيــة،  المنتخبــات  جميــع  بمشــاركة  زيــن،  صالــة 
وهي: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة 
قطــر، دولــة الكويت، ودولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
وســلطنة عمان ويتأهل منها البطل والوصيف لنهائيات 

بطولة كأس آسيا تحت 18 عاما.
ويتــرأس اللجنــة المنظمة للبطولة، عضــو مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة رئيس لجنة المســابقات 
أنــور شــرف الذي ســيكون أيضــا مديــرا للبطولة، وتضم 
اللجنة في عضويتها األمين العام لالتحاد أحمد يوسف 
إلى جانب ممثلين عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
وزارة  الداخليــة،  وزارة  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
شؤون اإلعالم، وزارة الصحة ووزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
وتبــرز أهميــة البطولة في كونها مؤهلة إلى كأس آســيا 

ما يجعلها محط أنظار واهتمام جميع المنتخبات.
وتعتبــر البطولــة الخليجيــة لمنتخبــات الشــباب حدثــا 
رياضيــا متميــزا ومحطــة متجــددة من محطــات العمل 
المشــترك بيــن دول مجلــس التعــاون، وفرصــة عظيمــة 
الخليــج  أبنــاء  بيــن  المحبــة والتالقــي  لتعزيــز أواصــر 
ووسيلة مثالية لالرتقاء برياضة كرة السلة الخليجية.

وأكد أنور شــرف رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة 
إن مملكــة البحريــن باتــت جاهزة تماما الســتضافة هذا 
توجيهــات  أن  إلــى  مشــيرا  المهــم،  الخليجــي  الحــدث 
الشــيخ  ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
عيســى بن علي آل خليفة بضرورة االســتعداد بالشــكل 
المثالــي الســتضافة البطولــة ُتعــد نبراســا يســير عليــه 
جميــع رؤســاء اللجان وكذلــك األعضــاء العاملين؛ كون 
الخدمــات  أفضــل  تقديــم  علــى  دائمــا  يحــرص  ســموه 
البطــوالت  يخوضــون  الذيــن  الخليجييــن  لألشــقاء 
علــى أرض البحريــن، ومضيفــا أن المملكــة قــادرة علــى 
اســتضافة العديد مــن األحداث الخارجيــة في مختلف 
تمتلكهــا  باتــت  التــي  الكبيــرة  الخبــرة  بفضــل  األلعــاب 

الكــوادر البحرينيــة فــي هــذا المجــال، مضيفــا “تكليفي 
مــن ســموه ومــن مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة برئاســة اللجنة المنظمة لهذه البطولة ُيعد شــرفا 
لــي وســأبذل قصارى جهدي مع كل أعضــاء اللجنة؛ من 

أجل تحقيق النجاح الكامل في استضافة البطولة”.
وقــدم شــرف شــكره الجزيل نيابــة عن اللجنــة المنظمة 
الجهــات  كل  علــى  الســلة  لكــرة  البحرينــي  واالتحــاد 
والــوزارات التــي لها عالقــة بتنظيم هذا الحــدث المهم، 
وهي وزارة شــؤون الشباب والرياضة، اللجنة األولمبية 
البحرينية، وزارة الداخلية، وزارة شؤون اإلعالم، وزارة 
الصحة ووزارة األشــغال وشــؤون التخطيــط العمراني، 
وهيئــة الكهربــاء والمــاء، مؤكــدا أن تضافــر جهــود هذه 
الوزارات والجهات سيســاهم بالشــك في نجاح تنظيم 
البحريــن لهذه البطولة، مرحبا في الوقت نفســه بجميع 
المنتخبات الخليجية في بلدهم الثاني مملكة البحرين 
ومؤكــدا أن جميــع أعضــاء اللجنــة المنظمــة ســيكونوا 
فــي خدمــة كل المنتخبــات المشــاركة؛ كــي يكونــوا في 
جاهزيــة تامــة لخــوض كل مباريــات البطولــة بأريحيــة 

تامة، ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقال شرف “تم عقد العديد من االجتماعات من جانب 
اللجنــة المنظمــة وكذلــك اللجنــة التنفيذيــة فــي األيــام 
الماضيــة لمناقشــة كافــة األمــور المتعلقة باالســتضافة، 
المنتخبــات  الســتقبال  متكاملــة  خطــة  إعــداد  وتــم 
والوفــود المشــاركة وكذلــك تحديــد جــدول للتدريبــات 

قبــل وأثنــاء البطولة، إذ ســتكون التدريبــات على صالة 
زيــن، نــادي المنامة، نــادي المحرق، نــادي الحالة، ووفق 
توزيــع متكافــئ بيــن الجميــع، وأيضــا تــم التركيــز على 
إعــداد خطــة إعالميــة لتغطيــة البطولة بشــكل متكامل 
مــن خــالل النقل المباشــر للمباريــات عبر قنــاة البحرين 
الرســمية  الحســابات  فــي  التغطيــة  الرياضيــة وكذلــك 
وســائل  عبــر  الســلة  لكــرة  البحرينــي  لالتحــاد  التابعــة 
التواصل االجتماعي مع نشر األخبار الرسمية من خالل 

الصحف المحلية”.

وصول المنتخبين السعودي والقطري
المنتخبيــن  وفــدا  الماضييــن  اليوميــن  فــي  وصــل 
البطولــة،  هــذه  فــي  للمشــاركة  والقطــري  الســعودي 
وكان فــي اســتقبالهم بمطــار البحريــن الدولــي بعضــًا 
من أعضاء اللجنة المنظمة ولجنة االســتقبال، وباشــر 
البطولــة، وســيكتمل  لخــوض  تدريباتهمــا  المنتخبــان 
منتخبــات  بوصــول  الســبت  اليــوم  المنتخبــات  عقــد 
الكويــت واإلمــارات، وكذلــك وصــول أعضــاء اللجــان 

التنظيمية والحكام.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

جانب من وصول المنتخب السعودي الشقيق

سيد أنور شرف

بــدء العــب نــادي النجمــة ومنتخبنــا الوطني لكــرة اليد حســين الصياد فعليــًا مزاولة 
الحصــص التدريبيــة مــع فريقــه الجديــد الوحدة الســعودي الــذي تعاقد معــه لتمثيل 

صفوفه بالموسم الرياضي الجديد 2020 -  2019.

فــي  قليلــة  أيــام  قبــل  الصيــاد  وانخــرط 
تدريبات الوحدة الذي سيكون على موعد 
مهــم في خوض منافســات البطولة العالم 
لألنديــة “ســوبر جلوب” التي ســتحتضنها 
المملكــة العربيــة الســعودية وتحديدًا في 
الصالة الخضراء بالدمام خالل الفترة من 
27 أغســطس الجــاري حتــى نهاية الشــهر 

نفسه.
البطولــة  هــذه  فــي  الوحــدة  ويشــارك 
باعتبــاره مســتضيف البطولة والذي حقق 
للــدوري  فهــد  بــن  فيصــل  األميــر  بطولــة 
الممتــاز لكــرة اليــد 2019 -  2018 والــذي 
فــاز بملف اســتضافة البطولة، كما يشــارك 
فريقًا آخر من السعودية وهو مضر والذي 
تعاقــد مــع حارس نادي النجمــة ومنتخبنا 

الوطني محمد عبدالحســين والمتوقع أن 
ينخرط في تدريباته فريقه ســريعًا بعدما 
وقّع رسميًا في كشوفاته لتمثيله في هذه 

البطولة فقط مساء أمس األول.
ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي 
الــذي يغيــب فيــه الصيــاد عــن المالعــب 
الماضــي  بالموســم  لعــب  المحليــة بعدمــا 
دبــي  أهلــي  شــباب  فريــق  صفــوف  فــي 
اإلماراتــي. وال يعتبــر الصيــاد غريبــًا علــى 
مثل هذه البطوالت، كونه ســبق وأن لعب 
ســابقًا فيهــا، وأيضــًا تواجــد فــي الــدوري 
الســعودي فــي ســنوات ســابقة لعــب مــن 
خاللهــا لفريقــي األهلــي والنــور وحقق مع 

لقطة لالعب حسين الصياداألخير مختلف البطوالت.

علي مجيد

وكاالت

كشــف رئيس لجنة الحكام باالتحاد المصري لكرة القدم، ســمير 
عثمــان، الســبب الحقيقــي لعــدم تطبيــق تقنيــة إعــادة الفيديــو 

“الفار” في مباريات الدوري الموسم المقبل.

وبعــد جــدل وأنبــاء متضاربــة 
بات من المؤكد عدم استخدام 
تقنيــة الفــار قريبــا فــي مصــر، 
فــي  انتشــارها  رغــم  وذلــك 
عــدد كبيــر من دوريــات العالم 

والشرق األوسط.
فــي  عثمــان  وأوضــح 
موقــع  نقلهــا  تصريحــات 
أون  “قنــاة  عــن  مصــراوي 
الماليــة  التكلفــة  أن  ســبورت” 
أمــام  العائــق  هــي  ليســت 
أن  معتبــرا  “الفــار”،  تطبيــق 
“التكلفة المالية أمرها بسيط” 
مــن خــالل “ أن يتدخل الرعاة 
أجــل  مــن  األمــوال  لتوفيــر 

استيراد األجهزة”.

وأضــاف ســمير عثمــان: “لكي 
تقنيــة  باســتخدام  ُيســمح 
الفيديــو مــن االتحــاد الدولــي 
تحصــل  أن  يجــب  )فيفــا(، 
أوالً علــى رخصــة بذلــك، وأن 
تمتلــك حكامــا لديهــم رخصــة 

للتعامل مع األمر”.
وكشــف عثمــان عــن مفاجــأة 
بشــأن عدد الحكام المصريين 
مــع  التعامــل  يمكنهــم  الــذي 
“لدينــا  قائــال:  الفيديــو  تقنيــة 
بينهــم  فقــط  حكمــًا،   256
رخصــة  علــى  حاصليــن   4
لممارســة التحكيــم عبر تقنية 
الفيديو، بحسب ما نقل موقع 

“مصراوي”.

دعم آسيوي للبطولة العربية للريشة الطائرةسبب غياب تقنية “الفار” بمصر
ــة ــق ــط ــن ــم ــال ــم الـــلـــعـــبـــة ب ــ ــدع ــ قـــانـــصـــوه يـــســـخـــر جــــهــــوده ل

يحظى االتحاد العربي للريشة الطائرة بدعم من االتحاد اآلسيوي للريشة الطائرة 
يهــدف إلــى االهتمــام باللعبــة وتعزيز انتشــارها في مختلــف أرجاء الوطــن العربي 
وذلــك مــن خــال دعــم االتحــاد العربــي إلقامــة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات 
والبطــوالت التــي تحقــق هــذا الهدف وتؤدي إلى اكتشــاف العديد مــن األبطال من 

كا الجنسين.

رئيــس  نائــب  قانصــوه  ويقــول جاســم   
االتحــاد الدولــي عــن قــارة آســيا، وأمين 
للريشــة  اآلســيوي  االتحــاد  صنــدق 
الطائرة، عضو اللجنة التنفيذية باالتحاد 
يهتــم  اآلســيوي  االتحــاد  بــأن  العربــي، 
االتحــادات  كافــة  بدعــم  كبيــر  بشــكل 
الوطنيــة األعضــاء ومن بينهــم اتحادات 
لألخــذ  دومــا  ويســعى  العربيــة  الــدول 
وإداريــا  فنيــا  عملهــم  لتطويــر  بيدهــم 
مــن  وانطالقــا  مخرجاتهــم،  وتحســين 
تلــك المســؤوليات واألدوار، فإنــه ســعى 
المالــي واإلداري  الدعــم  جاهــدا لتوفيــر 

الــالزم إلقامة منافســات البطولة العربية 
تحــت 15 و17 عامــا التــي ســتحتضنها 
المملكــة األردنية الهاشــمية من 24 لغاية 
26 أغسطس الجاري وبطولة غرب آسيا 

التي ستقام بعد البطولة مباشرة.
 وأضــاف “باعتبــاري عضــوا فــي االتحاد 
اآلســيوي وعضــوا فــي االتحــاد العربــي 
للريشــة الطائــرة، فإنني أســعى لتســخير 
ومســؤولياتي  وإمكاناتــي  خبراتــي 
الطائــرة  الريشــة  لخدمــة  وعالقاتــي 
اآلســيوي  االتحــاد  إن  حيــث  العربيــة، 
ســيدعم منافســات البطولــة العربية عبر 

تقديــم دعــم مالي للبلــد المنظــم، إضافة 
إلى الدعم الفني واإلداري، كما أن رئيس 
“انتــون  االتحــاد اآلســيوي األندونيســي 
المالديفــي  العــام  واألميــن  ســيبوي”، 
الحــدث،  ناشــييد” ســيحضران  “موســى 

وهو يشكل مكسبا كبيرا للبطولة..”.

 وأكــد قانصــوه بأن ما يقوم به هو واجب 
أساسي تجاه لعبة الريشة الطائرة العربية 
وأنــه لــن يدخــر جهــدا فــي ســبيل تقديــم 
المزيد من الدعم لالتحاد العربي ليواصل 
دوره الحيوي والمهم في االرتقاء باللعبة 

والوصول بها إلى أعلى المراتب.

شعار االتحاد اآلسيوي للريشة الطائرة جاسم قانصوه 

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

وكاالت وكاالت

اضطــرت قــوات األمــن لمرافقــة النجــم 
البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لحمايته 
من الجماهير التي اقتحمت ملعبا أثناء 

مباراة ليوفنتوس اإليطالي.
وذكــرت صحيفــة “الصــن” البريطانيــة، 
يخــوض  كان  يوفنتــوس  أن  الجمعــة، 
مباراة ودية ســنوية ضد فريق الشــباب 
التابع للنادي في “فيالر بيروســا”، وهي 
بلــدة صغيــرة فــي تورينــو، معقــل نادي 

“السيدة العجوز”.
ورغــم أن النجــم البرتغالــي لــم يشــارك 
في المباراة بســبب إصابة، إال أنه حضر 

المباراة.
وجذبــت المناســبة الكثيــر مــن الســكان 
في المنطقــة المحيطة بالملعب، خاصة 
أنهــا أتاحت لهم فرصة مشــاهدة نجوم 

الفريق الكبار وعلى رأسهم رونالدو.
لكن الذي عكر صفو األمور في المباراة، 

المســتطيل  المعجبيــن  اقتحــام  هــو 
األخضر بعد نهاية المباراة، في محاولة 

لالقتراب من رونالدو )34 عاما(.
وبــدا أن رونالدو غيــر مرتاح مما حدث 
حولــه، خاصــة عندمــا أحــاط بــه رجــال 
األمن في محاولة إلخراجه من الملعب.

ومــن المتعــاد خــالل مواجهــة “الســيدة 
العجــوز” مــع الفريق الثانــي، أن يقتحم 

المشجعون أرض الملعب.

الماضــي  العــام  نفســه  األمــر  وحــدث 
بحســب صحيفــة  ذاتهــا،  المبــاراة  فــي 
“الصــن”، إذ أجبــر العبــو اليوفــي علــى 
مغــادرة أرض الملعــب بعــد 20 دقيقــة 
مــن بدايتهــا، بعدما اقتحم المشــجعون 

االستاد.
النجــم  لحمايــة  األمــن حينهــا  وتدخــل 
البرتغالــي، الــذي كان قادمــا لتــوه مــن 

ريال مدريد اإلسباني.

احتاج الروســي الشــجاع أندريه روبليف، القادم من التصفيات، إلى أكثر من ســاعة بقليل ليفوز على روجر فيدرر بنتيجة 
3-6 و4-6 في الدور الثالث لبطولة سينسناتي للتنس، الخميس، ليتكبد الاعب السويسري المخضرم الحاصل على 20 لقبا 

في البطوالت األربع الكبرى أسرع هزيمة في 16 عاما.

 21 عمــره  البالــغ  روبليــف،  يتمالــك  ولــم 
عامــا، الذي كســر أول إرســالين فــي المباراة 
للمصنــف الثالث فــي البطولة، دمــوع الفرح 
بعــد تحقيــق أكبر فــوز في مســيرته في 62 

دقيقة.
التلفزيونيــة  ئي.إس.بــي.إن  شــبكة  وأبلــغ 
“يــا لــه مــن شــعور مذهــل عندما تلعــب ضد 
أســطورة مثــل روجــر فيدرر وأمــام كل هذا 

الجمهور الذي يدعمه حتى النهاية”.
“أتمنى أن يتكرر هذا الشعور في يوم ما”.

وأضــاف: “حاولــت تقديــم أفضــل مــا لــدي 
والتفكيــر في حاجتي للقتال على كل نقطة 

حتى النهاية مهما حدث”.
منــذ  لفيــدرر  هزيمــة  أســرع  هــي  وهــذه 
الخســارة أمــام فرانكــو ســكويالري فــي 54 

دقيقة في سيدني في 2003.
وقــال فيــدرر، الفائز بلقب سينســناتي ســبع 
مرات، عن روبليف “قدم أداء بال أي خطأ”.

“فــي الدفــاع والهجــوم واإلرســال أيضــا. لم 
يمنحني أي شيء. تحرك في كل مكان. لذا 
األمور كانت صعبة بالنســبة لي لكنها مباراة 

مثالية من جانبه.. أثار إعجابي”.
روبليــف خــوض مواجهــة  انتصــار  وضمــن 
ضــد  الثمانيــة  دور  فــي  خالصــة  روســية 
المصنــف التاســع دانييــل ميدفيديــف، الذي 
يان-ليناردشــتروف  األلمانــي  علــى  تغلــب 

بنتيجة 2-6 و6-1.

جوكوفيتش

وانتصــر نوفــاك جوكوفيتــش المصنــف 

بابلــو  اإلســباني  علــى  عالميــا  األول 
و6-4   6-3 بنتيجــة  بوســتا  كارينيــو 
بعدمــا أنقــذ أربــع فــرص لكســر إرســاله 
فــي المجموعــة الثانيــة، وكســر إرســال 

منافسه في الشوط الثالث.
تمامــا  راض  “أنــا  جوكوفيتــش  وقــال 
العــب  ضــد  لعبــت  ألننــي  أدائــي  عــن 
فــزت  كبيــرة.  كفــاءة  وصاحــب  رائــع 
بمجموعتيــن متتاليتين لكن النتيجة ال 
توضح مدى صعوبة المباراة على أرض 

الملعب”.
ويلعب جوكوفيتش ضد الفرنسي لوكا 
بــوي، الــذي فــاز علــى الروســي كاريــن 
ختشــانوف، المصنــف الثامــن، بنتيجــة 

7-6 و4-6 و6-2.

كريستيانو رونالدو يغادر برفقة رجال األمن

األمن ينقذ كريستيانو رونالدو فيدرر يتكبد أسرع هزيمة في 16 عاما

الصياد يستعد لـ “سوبر جلوب”
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إعداد: هبة محسن

اســتقبل الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم 
البحرينيــة  الصداقــة  جمعيــة  مــن  وفــًدا  بمكتبــه  جناحــي 
الصينيــة برئاســة جــواد الحــواج وبحضور عدد مــن أعضاء 
الجمعية وبمشــاركة ممثلي الجمعيات المتعاونة مع جمعية 
الصداقــة البحرينيــة الصينيــة ممثــا في جمعيات ســيدات 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات  البحرينيــة  األعمــال 

البحرينية والمقاولين البحرينية.
وتنــاول اللقــاء أبــرز أوجــه التعــاون بيــن جمعيــة الصداقــة 
البحرينيــة الصينيــة و”تمكيــن” ودور الجمعيــات المشــاركة 
باالجتماع في ضوء الدعم الذي تقدمه تمكين للمؤسســات 
ورواد األعمــال، إضافــة إلى دعم الجمعية للمؤسســات التي 
تسعى إلى توسيع أعمالها التجارية من خال زيارة معرض 
كانتون الدولي الذي يقام في جمهورية الصين الشعبية مما 

يساهم في تطوير مختلف القطاعات في مملكة البحرين.
وأكــد جناحــي حــرص تمكيــن على التنســيق مــع الجمعيات 
المختلفــة فــي مملكــة البحريــن ومن بينها جمعيــة الصداقة 
البحرينيــة الصينيــة والجمعيــات المشــاركة، منوًهــا بأهمية 
مشــاركة المؤسســات البحرينيــة فــي المعــارض والمحافــل 
الدولية إلثراء معارفهم واالطاع على التجارب الرائدة في 
مختلــف المجــاالت مما يســاهم في تدعيم وتقويــة القطاع 
الخاص البحريني من خال فتح أبواب التعاون االقتصادي 
البحرينييــن  األعمــال  رواد  بيــن  واالســتثماري  والتجــاري 

والمؤسسات الدولية الرائدة.
مــن جانبه أشــاد الحواج بجهود “تمكين” الداعمة للشــركات 
واالســتثمارية  والصناعيــة  التجاريــة  والمؤسســات 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حيــث التقــت الجهــود 
في دعم رؤية البحرين لعام 2030 تنفيذا لتوصيات القيادة 

الرشيدة.
كمــا تخللــت اللقــاء عــدد مــن النقاشــات والحــوارات التــي 
انصبــت فــي مجملها في تعزيز ســبل التعاون المثمر والبناء 

فيمــا بيــن جمعيــة الصداقــة البحرينيــة الصينيــة بمشــاركة 
الجمعيات المتعاونة مع تمكين بهدف المساهمة في تطوير 

العاقات االقتصادية بين البلدين الصديقين.
الصينيــة  البحرينيــة  الصداقــة  أعضــاء جمعيــة  أشــاد  كمــا 
وعلى رأســهم رئيس الجمعية بالدعم المســتمر الذي تقدمه 
تمكيــن للجمعيات في مملكــة البحرين، إضافة إلى جهودها 
المســتمرة فــي تقديــم الدعــم لــرواد األعمــال لمــا مــن شــأنه 

تطوير البيئة الريادية في المملكة.

تشــجيع المؤسسات على المشــاركة بمعرض كانتون الدولي

تطويـــر التعـــاون بيـــن “الصداقـــة الصينيـــة” و“تمكيـــن”

احتفلــت شــركة اليوســف للصرافــة- 
إحدى أعرق شركات تحويل األموال 
في مملكة البحرين بالفائز بالســيارة 
المقدمــة مــن الشــركة خــال حملتها 
فــاز  وقــد  الســنة،  هــذه  الترويجيــة 

قيــس  النجار بالجائــزة الكبرى وهي 
سيارة صني نيسان وتم أخذ الصور 
عدســات  تحــت  الحــدث  وتوثيــق 
المحليــة وبحضــور كبيــر  الصحافــة 

من الزبائن وإدارة الشركة.

“اليوسف للصرافة” تعلن الفائز بالحملة الترويجية

البحريــن،   – الكويتــي  التمويــل  بيــت  نظــم 
مملكــة  فــي  الرائــدة  اإلســامية  البنــوك  أحــد 
فــي  متخصــص  تدريبــي  برنامــج  البحريــن، 
الحســابات  ربــط  سلســلة  تكنولوجيــا  مجــال 
مــع  بالتعــاون   ،Blockchain “البلوكتشــين” 
خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وأكاديمية 
ضمــن  ذلــك  ويأتــي  للبلوكتشــين.  ســتلمينت 
اســتراتيجية البنــك المســتمرة للتعامل بشــكل 
فــي  الرقمنــة  تطــورات  أحــدث  مــع  اســتباقي 
المســتمر  التطويــر  عبــر  المصرفــي  القطــاع 
التدريبــي  البرنامــج  البشــرية.وحضر  للكــوادر 
عــدد مــن أعضــاء فريــق اإلدارة، باإلضافة إلى 

حيــث  البنــك  إدارات  مختلــف  مــن  موظفيــن 
انعقــد البرنامــج فــي الفترة ما بيــن 09 إلى 11 
يوليــو في فندق فور ســيزونز خليج البحرين. 
 Mathew Van الســيد  البرنامــج  قــدم  وقــد 
Niekerk، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
ســتلمينت، والــذي يتمتــع بخبــرة عالميــة فــي 
قطاع الخدمات المالية وفي مجال تكنولوجيا 
البلوكتشــين. وقــال العضو المنتــدب والرئيس 
التنفيــذي لبيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن 
التكنولوجيــا  “تعمــل  الخيــاط:  عبدالحكيــم 
المالــي  القطــاع  اتجــاه  تشــكيل  علــى  الماليــة 
دوًمــا  نســعى  فإننــا  لــذا  العالمــي،  والمصرفــي 

لمواكبــة جميع التطــورات التكنولوجية ودمج 
أحــدث التقنيــات الماليــة المبتكــرة فــي نماذج 

أعمالنا ضمن القطاع المصرفي”.
البحريــن  لخليــج  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
“أحدثــت  ســعد:  خالــد  الماليــة  للتكنولوجيــا 
الحســابات  ربــط  سلســلة  تكنولوجيــا 
“البلوكتشــين” ثــورة فــي كيفيــة إدارة األعمال 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويســعدنا أن نعمــل 
التمويــل  مــع شــركائنا المصرفييــن فــي بيــت 
خــال  مــن  البرنامــج،  هــذا  لتقديــم  الكويتــي 
ســتلمينت  أكاديميــة  مــع  التعليميــة  شــراكتنا 

للبلوكتشين”.

دشنت شركة بتلكو حديًثا أجدد باقاتها لخدمات الموبايل 
تحــت اســم “مزيــج”، حيــث تتميز هــذه الباقــة بالدمج بين 
أهم خصائص ومميزات خطوط الدفع الشهري والخطوط 

مسبقة الدفع )سمسم( لخدمة الموبايل.
لقــد تــم تصميــم هــذه الباقة إلتاحــة المرونــة والتحكم في 
علــى  للمشــتركين  االتصــال  ودقائــق  البيانــات  اســتخدام 
حسب رغباتهم. فعند االشتراك في باقة “مزيج”، سيستفيد 
باإلضافــة  البيانــات  لخدمــة  8 جيجابايــت  مــن  المشــترك 
إلــى 500 دقيقــة اتصــال إلــى جميع الشــبكات المحلية. وال 
ينحصــر اســتخدام المشــترك لهــذه الخدمــات فقــط، فعنــد 
استهاك الباقة، يمكن للمشتركين تعبئة خطوطهم بقسائم 
سمســم وبالتالي االســتمتاع بجميع الخدمات واالســتفادة 

بمزيد من الدقائق والبيانات حسب الحاجة الفعلية.
وقالــت مديــر عــام قطاع المســتهلكين مهــا عبــد الرحمن، : 
“تــم طــرح هذه الباقــة بناًء على دراســة احتياجات الزبائن 
ورغبتهــم في الحصول على باقــة مرنة يمكنهم من خالها 
التحكــم فــي المحتويــات بحســب رغبتهــم واحتياجاتهــم 
لكل شــهر. فنحن ســعداء بتصميم هذه الباقة التي تساهم 
أيضــًا في التحكم في تكلفة االســتخدام وتفادي التكاليف 
اإلضافية، وذلك من أجل تقديم تجربة استثنائية لزبائننا.”

 وتســتمر “بتلكــو” فــي تطويــر قائمــة منتجاتهــا وخدماتهــا 
بمــا يتماشــى مــع احتياجــات الزبــون العصريــة؛ لارتقــاء 

بتجربتهم.

أقامــت دار الحــورة والقضيبيــة لرعاية 
الوالديــن لقــاء ترفيهيــا بمناســبة العيد 
لرعايــة  المحــرق  دار  منتســبات  مــع 

الوالدين.

وأقيمــت بعــض المســابقات الترفيهيــة 
التعليمية الهادفة بتنســيق مشترك بين 
شــيخة الزايــد ونادية البلوشــي تخللها 

األمثال الشعبية القديمة والتراثية.

واختتمت الفعالية بتكريم المشــاركات 
العامــة  العاقــات  رئيــس  بحضــور 
واألنشــطة” شــيخة الزايد ومشرف دار 

المحرق.

وتقدمــت الزايد بجزيل الشــكر وعظيم 
االمتنان إلى جميع الحضور والمنظمين 
والمشاركين وحسن الضيافة والترتيب 

والتنظيم االحترافي الُمعد له ُمسبًقا.

ضمن إســتراتيجية البنك للتعامل مع أحدث تطورات الرقمنة

إتاحــة المرونة في اســتخدام البيانات ودقائــق االتصال

برنامج للتدرب على “البلوكتشين” في “بيتك”

“بتلكو” تدشن باقة الموبايل “مزيج”

“دار الحورة والقضيبية” تحتفل بلقاء العيد
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“الفئــة  بنــز  مرســيدس  ســيارة  وصلــت 
A” ســيدان األول مــن نوعهــا إلــى مملكــة 
 A الفئــة  ســيارة  إخفــاء  وتــم  البحريــن. 
البدايــة  فــي  كثيــًرا  المرتقبــة  ســيدان 
وعرضهــا فــي مجمــع األفنيــوز مــع بعــض 
الســيارة  تغطيــة  تمــت  إذ  التحريــف، 

ووضعها في حاوية. 
كما تم وضع السيارة تحت الغطاء لبضعة 
أيــام إلضفاء بعــض الدعابة للمشــاهدين، 
وكان لجميع المشــاهدين فرصة للتنافس 
والفــوز  الســيارة  لتخميــن  مســابقة  فــي 

بجوائز من مرسيدس بنز.
تــم الكشــف عــن ســيارة الفئــة A ســيدان 
ســيارة  تقديــم  وتــم  أغســطس،   8 فــي 
الفئــة A ســيدان الجديــدة بطريقة فريدة 
مــن نوعهــا. حضر الحفل مدير التســويق، 
التنفيــذي  والموظــف  علــي  عمــران 

للتسويق، جواد اسيري.
وتقّدم مرســيدس بنز، مع طرحها سيارة 

الفئة A ســيدان الجديدة، الطراز الســابع 
مــن مجموعتهــا مــن الســيارات العائليــة 
 E الفئــة ،C الصغيــرة إلــى جانــب الفئــة
والفئــة S. ومــن خــال إضافتهــا لســيارة 
A ســيدان فــإن مرســيدس بنــز  الفئــة - 
ســيارات  فــي  كفاءتهــا  زيــادة  تضمــن 

الصانعــة  الشــركات  مــن  أكثــر  ســيدان 
األخرى.

تتمتــع ســيارة الفئــة A ســيدان الجديــدة 
الديناميكيــة  بخصائــص ســيارة ســيدان 
وصغيــرة الحجــم مع وجود بــروز خفيف 

في مقدمة السيارة ومؤخرتها.
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17



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

ينذر اليوم بإرباكات ومشكالت مهنية غير 
متوقعة. 

يساهم أحد الزمالء في تخفيف األعباء عنك.
 

يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية.

يحثك ابتزاز ما على اتخاذ قرارات حاسمة.

تتسّلح بالشجاعة والقّوة لكي تواجه كل 
المستجدات. 

تعيد إلى طاولة البحث بعض الشؤون المهنية 
الماضية.

عليك أن تصلح األخطاء التي ارتكبتها في 
العمل.

عليك االهتمام بصحتك وممارسة التمارين 
الرياضية.

عليك التقليل من تناول المشروبات المنبهة 
والسهر. 

تشعر باإلحباط بسبب األعمال المؤجلة الكثيرة.

عليك قضاء بعض الوقت مع العائلة واالصدقاء.

تشغل نفسك بمشاكل العمل وتبحث عن حلول.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 اغسطس

1990
 الرئيس األميركي 

جورج بوش يصدر 
أوامره للسفن 

الحربية 
األميركية 

بوضع العقوبات 
التجارية التي فرضتها 

األمم المتحدة على العراق.

قرر القيمون على فيلم 
“لص بغداد” طرحه في 

شهر يناير المقبل، وذلك 
بعد خروجه من سباق 
عيد األضحى الحالي. 

ُيذكر أن الفيلم من بطولة 
محمد إمام، فتحي عبد 
الوهاب، ياسمين رئيس.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الباذنجـــان شـــكل  عـــن  وابتعـــد  الشـــراء  تســـتعجل  ال 

“الجح”... فاكهة الصيف األولى

البطيــخ أو “الجــح” مــن الفواكــه الصيفيــة اللذيــذة فــي البحريــن والدول المجــاورة، فما 
أجمل تناول البطيخ في حر الصيف لما له من انتعاش كبير كشــرب مشــروب غازي بارد. 
والبطيــخ فاكهــة الصيف األولى بال منازع، وتحمــل عناصر غذائية كثيرة الحتوائها على 
كمية كبيرة من الماء، والبطيخ وجبة مفيدة يمكن تناولها بمفردها أو مع سلطة أو تقدم 

كعصير بارد، ولكن هنالك شروط الختيار البطيخ الناضج ذي الطعم الشهي.

في البداية يجب على الزارع عدم التســرع 
في قطف البطيخ، فهي ليس كباقي الفواكه 
والخضــار التي من الممكن أن يكتمل نموها 
إلــى أن  بعــد قطفهــا، فالبــد مــن انتظارهــا 

يكتمل نضجها. 
ومــن ثــم يأتــي دور المشــتري الــذي البد أن 
يراعي شكل البطيخ، فالبطيخة التي تكون 
مكتملــة النضج وذات مذاق شــهي ليس بها 
كدمــات أو خــدوش وليســت لينة في بعض 
مناطقها، ويجب اختيار البطيخ ذي الشكل 
التــي  فالبطيخــة  الكــروي،  أو  المســتطيل 
يكــون شــكلها كالباذنجــان تكــون دائمــا غير 

مكتملة النمو أو بها نقص في كمية المياه.

والحجــم مــن األمــور المهمة عنــد االختيار، 
فكلمــا كانت البطيخة ذات وزن ثقيل كانت 
أن  المشــتري  مــن  فالبــد  وأشــهى،  أفضــل 
يقــارن البطيخــة بقرينتهــا مــن الشــكل ذاته 

ويرى األثقل وزنا ويقتنيها.
والبطيــخ يكــون فــي أســفله بقعــة صفــراء 
اللــون تــدل علــى مــدة وجوده علــى األرض 
يختــار  أن  المشــتري  فعلــى  قطفــه،  قبــل 
الصفــراء  البقعــة  حجــم  حســب  البطيخــة 
فكلمــا كانــت أكبــر كانــت البطيخــة أفضــى 
وقــت  األرض  فــي  مكثــت  ألنهــا  وأشــهى؛ 
فالبطيــخ  أكثــر  لشــمس  وتعرضــت  أطــول 

يحتاج إلى وجود الشمس كثيرا.

والصــوت أيضــا من األمــور التي يجب على 
إليهــا، فيجــب عليــه أن  االنتبــاه  المشــتري 
يضــرب عليهــا بأصابعــه، فــإن كان الصــوت 
كان  وإن  ولذيــذة،  جيــدة  فهــي  كالطبــل 
عــدم  علــى  يــدل  فهــذا  منخفضــا  الصــوت 

نضوجها، ولكن هذا ليس أمرا قاطعا.
وهنالــك أمــور إضافيــة يجــب علــى النــاس 

االلتفات إليها ومنها عدم التســرع في شــراء 
البطيــخ بمجــرد وصولــه إلــى األســواق قبــل 
موسم الصيف، إذ ينبغي التريث إلى أن يبدأ 
الموســم حتى يتعرض البطيخ إلى الشمس، 
وأيضــا يفضل الشــراء مــن البطيــخ المحلي؛ 
إلــى  قــد  الغالــب  فــي  المســتورد يكــون  ألن 

ظروف متباينة من الممكن أن تؤثر عليه.

وفًقا للشــائعات، فإن شــركة أبل على وشك إطالق هاتف آيفون 
جديــد مــزود بإعداد كاميرا ثالثي مثبت بشــكل مربع من الخلف 

بحلول شهر سبتمبر القادم. 

ووفًقــا لتقريــر جديد، فــإن أبل 
تخطــط إلضافــة هــذه الكاميرا 
الثالثيــة أيًضــا مــع جهــاز آيبــاد 

برو لهذا العام.
هــذه  فــإن  يبــدو،  مــا  وعلــى 
جــًدا  كبيــرة  خطــوة  ســتكون 
أن  إذ  آيبــاد،  ألجهــزة  بالنســبة 
الطــراز الحالــي مــزود بكاميــرا 
بدقــة  فقــط  واحــدة  خلفيــة 

يمنــع  ممــا  ميجابكســل،   12
االســتمتاع  مــن  المســتخدمين 
ببعــض الميــزات بمــا فــي ذلــك 

التصوير بوضع البورتريه.
هــذه  ان  بالذكــر  جديــر  ولكــن 
مجــرد شــائعات ال يوجد صحة 
تخطــط  مــاذا  نعــرف  فــال  لهــا، 
شــركة أبــل بالضبــط فــي هــذه 

المرحلة.

جديد “أبل” المقبل
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قالــت الفنانــة شــيالء ســبت أنتظر عرض مسلســل “ســواها 
البخت” للمخرج حســين أبل والكاتب محمد الكندري، والذي 
جمعنــي ونخبة من الفنانيــن منهم هيا الشــعيبي، وهدى 
حمــدان، وفخرية خميس، ومحمد الصيرفــي، وأيضا أنتظر 
عرض مسلســل “مســاحات خالية” للمخرج محمد دوايمة 

والمؤلف علي فريج، وشارك في العمل كذلك نخبة من الزمالء 
األعزاء منهم زهرة الخرجي وعبير احمد وســلمى ســالم وعبدالله 

الطراروة، والعديد من االسماء.

ضمن أنشــطة هيئة البحريــن للثقافة واآلثــار تقام في تمام 
الساعة 10 صباح اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 
ورشــة عمل “تقنيات الرســم باألكريلك” في مركز الفنون. 
وتستهدف الورشة المشاركين لألعمار ما بين 10 و15 عاما، 
عبر التســجيل المســبق على موقــع الهيئــة اإللكتروني. 

وتقام هذه الورشة بالتعاون مع مركز ميراكي للفنون، حيث 
ستعرض صور عدة على المشاركين الختيار واحدة منها؛ لخلق 

لوحة فنية خاصة بهم باستخدام األكريليك.

نشرت الفنانة منة شلبي الملصق الدعائي لفيلم عيد األضحى 
“خيــال مآتــة” من بطولة الفنــان أحمد حلمي الــذي ُيطُل 
فيــه بشــخصيتين وشــمل الملصــق األول صورتهــا مع 
حلمــي فيما يجمع الثاني كل أبطال الفيلم دون اســتثناء 
مع ظهور شــخصيتي “حلمــي” للرجل العجوز والشــاب، 

ما يشــير ألحداث الفيلم التي تدور ضمــن فترتين زمنيتين 
مختلفتين.  ويشارك في بطولة الفيلم الذي يخرجه خالد مرعي، 
إلى “حلمي وشلبي” خالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد.

خيال مآتةالرسم باألكريلكشيالء تنتظر

حوراء جعفر

 1945
إعالن استقالل إندونيسيا من االحتالل الياباني، ومع عودة األطماع 

االستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا االستقالل الفعلي1 إال سنة 1949.

 1988
مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير األميركي في باكستان 

بحادث تحطم طائرة.

 1993
ألول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه.

 1998
الرئيس األميركي بيل كلينتون يعترف بأنه كان بعالقة غير الئقة مع المتدربة 

السابقة في البيت األبيض مونيكا لوينسكي.



”The Kitchen“ تمكين المرأة وتقوية دورها في

أثارت شاكيرا جداًل كبيًرا بين متابعيها على مواقع التواصل االجتماعي  «
بعد انتشار صورة لها، بدت فيها ببطن منتفخ قليًل، وهو ما جعل 

 البعض يتساءل حقيقة حملها بطفلها الثالث؟
وتداول الجمهور صورة لشاكيرا، التقطت لها مع أحد المعجبين قبل 
حوالي10 أيام، ويبدو عليها ملمح الحمل، كما شاركت الجمهور قبل 

ساعات بمقطع فيديو على خاصية االستوري بانستغرام، وهي تمارس 
تمارين الكيك بوكسينج مع مدربتها، وبدت أيًضا بشكل مختلف أثار 

الشكوك أكثر حول الحمل.

اقتبس الفيلم الجديد الذي يعرض في السينما المحلية حاليا “The Kitchen من قصص الكوميكس قدمتها )فيرتيغو( المملوكة للشركة العمالقة 
)دي سي(، ويدور الفيلم في إطار األكشن، ويشارك في بطولته كل من النجمة ميليسا ماكارثي والنجمة تيفاني هاديش وإليزابيث موس.

وتــدور أحداثــه حــول المافيــا األيرلنديــة حيث 
تقــدم مجموعــة مــن الســيدات علــى اســتكمال 
أعمــال غيــر شــرعية بــدال مــن أزواجهــن زعماء 
الجريمة بعد إلقاء القبض عليهم وحبســهم في 
هيلــز كيتشــن فــي مانهاتــن بمدينــة نيويــورك، 
وهــو مــن إخراج المخرجة أندريــا بيرلوف التي 
تخــوض ألول مــرة تجربتــه اإلخــراج فــي هــذا 
الفيلــم الــذي يركــز علــى تمكيــن المــرأة وتقوية 
دورهــا فــي المجتمع بحســب السياســة الحالية 

التي تريد هوليوود.
فــي   1978 العــام  فــي  الفيلــم  احــداث  تبــدأ 
نيويــورك تحديــدا، كاثــي )ميليســا مكارثــي( أّم 
لطفليــن، مــع زوجهــا جيمــي )برايــان جيمــس( 
وهو عضو في عصابة إيرلندية. كلير )إليزابيث 
موس( مع زوجها روب )جيريمي روب( الحثالة 
الــذي يعتدي عليها بالضــرب، وال يقّدر وجودها 

في حياته.
كيفــن  مــن  متزوجــة  هديــش(  )تيفانــي  روبــي 
)جيمــس بــاج ديــل( زعيــم العصابــة اإليرلنديــة 

فــي منطقــة هيلــز كيتشــين. بعــد رحيــل والــد 
كيفن، الذي كان يدير شــؤون العصابة، لم تفقد 
والدتــه هيلين )مارغو مارتنديل( االحترام الذي 
حظيت به في منطقتها، لكن هيلين غير راضية 
عن زواج ابنها من امرأة سوداء، وال تخجل من 

التعبير عن رفضها لألمر.

يحكم على الرجال بثالث ســنوات في الســجن، 
علــى  واالعتــداء  خمــور  بيــع  محــل  لســرقتهم 
رجَلــي أمن. تجد الزوجات أنفســهن في ورطة، 
ألن المال الذي يحصلن عليه من زعيم الجريمة 
ب»ليتــل  الملقــب  ويتفــورد  مايــك  المنظمــة، 

جاكي«، ال يكفي لتسديد إيجار مساكنهن.

يســتمر ليتل جاكي فــي تحصيل األموال تحت 
مســمى )حماية( من تجار منطقته الذين سئموا 
من انعدام كفاءته، خصوصًا مع انتشار الجريمة 
بشــكل أكبــر مــن الســابق، وتضررهــم منهــا رغم 
دفعهــم األمــوال إليــه. تقتنــص الزوجــات أول 
فرصــة تســنح لهن إلحالل أنفســهن في مواضع 
أزواجهــن الســابقة، ويبــدأن عمليــة التحصيــل، 
وفرض الحماية على تجار منطقتهن، بمساعدة 

بعض الرجال ممن يدينون بالوالء ألزواجهن.
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محرر مسافات

استضافت رابطة األدباء الكويتيين المدير العام للعمليات والتشغيل في مركز 
الشــيخ جابــر الثقافــي فيصــل خاجه، لتقديم أمســية بعنــوان “حديثها الســحر: 

قراءة في أعمال أم كلثوم”.

التســجيالت  مصــدر  خاجــه  واســتعرض 
مــن  الســاعات  عــدد  حســب  المتاحــة 
 678 بمجمــوع  والحفــالت  االســتوديو 
ساعة عبر رسم بياني، ومن ثم بدأ خاجه 

بالحديث عن أغاني أم كلثوم عموما.
وأشــار إلــى أنهــا عبارة عن أســطوانات أو 
أفــالم،  أو  حفــالت،  أو  إذاعــي،  تســجيل 
موضحــا أن مجمــوع األغانــي 297، الفتا 
إلــى أنــه ســمع أحــد األصدقــاء يقــول إن 
مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقي 
العربيــة فــي لبنــان لديهــم أغنيــة إضافية 

سجلت في أواخر العشرينيات
وأضاف أن هناك 18 أغنية فقدت بشــكل 
كامــل، ولــم تســتمر ألنهــا لــم تحــَظ علــى 
نجــاح جماهيــري، وأن أم كلثــوم أخفــت 
بعــض األغانــي ربمــا لــم تكــن ذات جــودة 
عاليــة ومــن ثــم انتقــل خاجه ليســتعرض 

األغنيــات  يبيــن  زمنيــًا  جــدوالً  للحضــور 
التــي قدمتهــا أم كلثــوم بحســب ظهورها 
للمــرة األولــى منذ العــام 1924، وأن العام 
1931 شــهد أكثر إحصائيــة لألغاني التي 
األغانــي  وأن  أغنيــة،   29 بواقــع  قدمتهــا 
التــي فقــدت كانــت بيــن العاميــن 1938 

و1945.

المبــدع  الموســيقار  أعمــال  احــدث 
ســينفوني”  توزيــع   “ القائــد  جمــال 
أكبــر”  “هللا  بعنــوان  دينيــة  أنشــودة 
الحالــي،  الحــج  موســم  بمناســبة 
بــأداء وإلقــاء األنشــودة غــازي  وقــام 
الموســيقار  أن  والمعــروف  عبــدهللا. 
الموســيقيين  أهــم  مــن  القائــد  جمــال 
في البحرين وله إســهامات موســيقية 
كثيرة في مختلف المجاالت، كالدراما 
اإلذاعيــة  واألعمــال  التلفزيونيــة 
وأخــر  وغيرهــا،  المطربيــن  وأغانــي 

أعمالــه فــي مجــال الدرامــا مسلســلي 
واألكشــن  الغمــوض  حيــث  عــذراء”   “
واإلثــارة وكان مــن بطولــة، إلهــام علي 
ولولــوة المــال وســماح زيــدان وبتــول 
الحداد وســلوى الجــراش، ومن تأليف 
محمــد شــمس وعلي شــمس، وإخراج 
محمــد القفــاص، ومسلســل “ جديمــك 
مــن  كوميــدي  عمــل  وهــو  نديمــك” 
بطولة علي الغرير وســعاد علي وجابر 
الصقــر  جمــال  تأليــف  ومــن  نغمــوش 

وإخراج مصطفى رشيد.

الســاهر  كاظــم  العراقــي  الفنــان  أحيــا 
وبعــد  األردن،  فــي  غنائييــن  حفليــن 
أردنيــة  مواقــع  نشــرت  األول  الحفــل 
خبــرًا مدعومــا بوثائق ُتفيــد قيام نقابة 
إنــذار  بتوجيــه  األردنييــن  الفنانيــن 
لكاظم تطالبه فيه بدفع 44 ألف دوالر.
ويعــود ســبب البــالغ إلــى قيام الســاهر 
بالغنــاء فــي األردن مــن دون الحصــول 
إلــى  إضافــة  النقابــة  تصريــح  علــى 
عليــه  المســتحقة  النســبة  دفعــه  عــدم 
مــن عوائــد حفالتــه فــي المملكــة وفــق 

القانون والبالغة 3 في المئة.
مــن جهــة أخــرى، قــّدم الســاهر خــالل 
مــن  مقطعــًا  األردن  فــي  األول  حفلــه 
أغنيتــه “ال يــا صديقــي” بعد مــرور نحو 
30 عامــًا علــى صــدور األغنيــة وعــدم 
غنائهــا علــى المســرح، وذكــر عــدد مــن 
بمناســبة  غّناهــا  أنــه  الســاهر  جمهــور 
تصالحه مع الشــاعر عزيز الرسام كاتب 
كلمــات األغنيــة، وخــالل الحفــل نفســه 

أبــدى الفنــان الســاهر انزعاجــه، بســبب 
الدخــان المنبعــث بكثافة على المســرح 
وقال: “ذبحتونــي بالدخان”، مضيفًا أّن 
حلقه جف منه واســتغاث بمدير أعماله 
عــن  المســؤول  مــن  ليطلــب  ضرغــام 

المسرح إيقاف الدخان.

18 أغنية مفقودة بالكامل ألم كلثوم “اهلل أكبر”... أنشودة دينية للقائد إنذار لكاظم الساهر في األردن

قــال الفنــان والمنتــج حســين العويناتــي انــه ســعيد باإلقبــال الجماهيــري الكبيــر والنجــاح الــذي 
حققتــه المســرحية الكوميديــة الهادفــة “الثالجــة “ التــي عرضــت خــالل أيام عيــد األضحى على 
خشبة النسر الذهبي، وكانت من تأليف علي بولند وإخراج يوسف يوسف الحشاش ومن تمثيل 
نخبة من النجوم منهم عبدالناصر درويش، مبارك المانع، ســلطان الفرج، حســين المهدي، بشــار 

جاسم، شيماء سبت وغيرهم.

واضــاف: لقــد أســتطاع فريــق عمل المســرحية 
أن يرســم االبتســامة على شــفاه الجمهور وهذا 
مــا اســعدنا حقيقــة، فالفنــان عندمــا يقــف علــى 
المســرح أول مــا يفكــر فيــه هــو كيــف يجعــل 
الجمهــور يخــرج بعــد العــرض وهــو ســعيد و “ 
مبســوط”.. ألنهــا مســؤولية كبيــرة، فالجمهــور 
جــاء خصيصا للعرض..أســتقطع جــزء من ماله 
وجــاء بحثــا عــن الترفيــه، وبالمقابــل البــد مــن 

الفنان أن يكون عند الظن.
وتابــع: لقــد شــاركت فــي المســرحية، كمــا إنني 
البحريــن،  فــي  العــرض  علــى  العــام  المشــرف 
عودتنــا  التــي  البــالد”   “ صحيفــة  وعبــر  وأود 

أن  الفــن واإلبــداع  إلــى جانــب  الوقــوف  علــى 
أتوجه بجزيل الشــكر إلى كافة فريق مســرحية 
وحســن  المبذولــة  الجهــود  علــى  الثالجــة”   “

التعاون، وإلى أعمال قادمة إن شاء هللا.
وعــن جديــدة قــال العويناتي: ســتكون “ البالد” 
أول صحيفة تعرف عن عرضي وعملي القادم.

للعويناتــي أعمــاال مســرحية  بالذكــر أن  يجــدر 
جماهيريــة ناجحــة كانــت أخرهــا مســرحية “ “ 
رايحين ملح” من تأليف هشام يوسف وإخراج 
العويناتي نفسه وبمشاركة مجموعة كبيرة من 
النجــوم منهــم الفنانــة فــي الشــرقاوي والفنانــة 
شــيماء ســبت والفنــان الكويتــي عبــدهللا بهمن 

والفنــان  ســارة  والفنانــة  خاتــم  علــي  والفنــان 
ابودانــة والفنــان جعفــر الســاري والفنــان علــي 
العويناتــي والفنــان منصــور الجــداوي والفنــان 

حسين الجمري وآخرون
وأيضــا مســرحية “ ريــوس” التي عرضــت العام 

قبل الماضي وكانت من بطولة

احمــد مبــارك واميــن الصايــغ و احمــد مجلــي، 
محمــد بــاش مــن الكويــت ومــن العــراق الفنانة 
ميــس قمــر، و نــورة الصايــغ و حســن الماجــد 
ومنصــور الجــداوي وآخــرون، وقبلها مســرحية 
“ مغتــر ومفلــس” والتــي ركــزت علــى المظاهــر 

الخداعة فهناك من يكون صاحب مظهر جذاب 
فلســا  يملــك  ال  الحقيقــة  فــي  ولكنــه  ومرتــب 
ويضطر للظهور بهذا المظهر لكي ينجز ما عليه 
إنجــازه مــن معامــالت فــي الجهــات الحكومية، 

وذلك في قالب كوميدي.

العويناتي لـ“^”: سعيد بنجاحي مع “الثالجة”
ــة مــطــلــب ــامـ ــسـ ــتـ ــرة... واالبـ ــ ــي ــ ــب ــ ــام الـــجـــمـــهـــور مـــســـؤولـــيـــة ك ــ ــ الــــوقــــوف أم

محرر مسافات 

مع الفنانة زينب العسكري

... ومع الفنان خالد البريكي

حسين العويناتي

نقابة تطالبه 
بدفع 44 ألف 

دوالر
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اكتشاف عضو جديد يفسر األلم
اكتشــف علمــاء فــي معهــد “كارولينســكا” الســويدي، عضــوا جديــدا 
حساســا لأللــم، األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز فــرص تطويــر عقاقيــر 

جديدة فعالة، تكافح األوجاع.
ويقــول العلمــاء إن العضــو الجديــد عبــارة عــن شــبكة مــن الخاليــا 
الدبقيــة المتخصصــة، تحيــط بالخاليــا العصبيــة المستشــعرة لأللــم، 
والتي تمتد حتى الطبقة الخارجية من الجلد، وفق ما نقلت صحيفة 

“غارديان” البريطانية.
وأضافــوا أن االكتشــاف الجديد يقدم نظرة جديدة لطبيعة شــعورنا 

باأللم، ويمكن أن تساعد في فك “ألغاز” طبية مهمة.
وتعليقــا علــى االكتشــاف، قــال المؤلف المشــارك في البحــث باتريك 
إرنفــورس “الســؤال الرئيــس لدينا اآلن، هو مــا إذا كانت هذه الخاليا 

هي في الواقع سببا ألنواع معينة من األلم المزمن”.
وذكر الباحثون الذين نشــروا دراســتهم في مجلة “ســاينس” العلمية، 
أنهم فحصوا طبيعة هذه الخاليا، الذي تم تجاهلها إلى حد كبير في 
الســابق. وأوضحــوا أنها من نــوع “Schwann”، والتي تطوق الخاليا 

العصبية وتساعد في بقائها على قيد الحياة.
واعتبــر الباحثــون أن هــذه النتائــج مفاجئة، إذ كان يعتقــد منذ فترة 
طويلــة أن نهايــات الخاليــا العصبيــة فــي البشــرة كانت “مجــردة” أو 
غيــر محاطــة بخاليــا أخــرى. وتوصــل الباحثــون إلى نتائجهــم هذه، 
بعدما استعانوا بعلم البصريات الوراثي، الذي يعتبر أحد أدوات علم 

األعصاب المتحكم بخاليا الدماغ.

وفــي التجــارب الخاصــة بالدراســة، قــام الباحثون بإجــراء تعديالت 
وراثيــة علــى الفئران، بما يمّكن خاليا “Schwann” من إنتاج بروتين 

يمتص الضوء.

وعندما يتم تسليط الضوء الساطع على الخاليا،  «
يجري تنشيطها، وهو ما حدث، إذ أظهرت الفئران 

سلوكيات غريبة تظهر تعرضها لأللم وأيضا تحفيز خاليا 
“Schwann”. وتسبب الضوء في إطالق إشارات كهربائية 

في الجهاز العصبي، األمر الذي قاد لرد فعل منعكس، 
بينما انخفض إحساس الفئران باأللم عندما تم حجب 

العضو المسبب لأللم. وعّلق الباحثون قائلين إن هذا األمر 
يعزز االعتقاد أن هذه الخاليا ترسل إشارة إلى الدماغ عبر 

الخاليا العصبية.

اكتشف باحثون عينات فريدة من أحجار 
“األلمــاس  باســم  ُتعــرف  ثمينــة،  كريمــة 
شديد العمق”، ُخّزنت على عمق نحو 400 
كــم تحــت قشــرة كوكبنــا فــوق الخزانــات 

الغامضة للحمم المنصهرة.
وقــال فريــق البحــث، الــذي يضــم خبــراء 
المتحــدة وكنــدا وأســتراليا  المملكــة  مــن 
هــذه  أحــد  علــى  عثــر  إنــه  والبرازيــل، 
إلــى  وأشــار  البرازيــل،  تحــت  الخزانــات 
احتمــال وجــود المزيــد فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. وقــام الباحثــون بتحليــل التركيب 
مــن  ُأطلــق  الــذي  لأللمــاس،  الكيميائــي 

البراكين في منطقة جوينا بالبرازيل.

وتبين أن آثارا صغيرة من  «
الهيليوم الموجودة في األلماس، 

تأتي من حفر عميقة للصخور 
المنصهرة )قديمة قدم القمر(. 
ويقول الباحثون إن اكتشافهم 

يحل لغزا محيرا حول بنية األرض، 
حيث درسوا منذ فترة طويلة فكرة 

وجود خزان واسع من الصخور، 
بين قشرة كوكبنا والنواة.

ألماس “بعمر القمر” 
من قلب األرض أدخــل عشــرات األشــخاص غالبيتهــم مــن المراهقيــن إلى المستشــفى فــي الواليــات المتحدة 

بسبب مشكالت في الرئتين سجلت في األسابيع األخيرة مع عامل مشترك بينهم جميعا، وهو 
تدخين سجائر إلكترونية مع عدم ثبوت أن تكون هذه األخيرة مسؤولة عن هذه اإلصابات.

وسجلت أجهزة الصحة في واليات إيلينوي 
ومينيســوتا وويسكنســن فــي شــمال البالد، 
حــاالت ســعال وضيــق فــي التنفــس وتعــب 
ودوران.  وقد سجلت 30 حالة في اإلجمال 
وفتح تحقيق في 22 منها. وقال مسؤولون 
فــي الواليات الثــالث إنه مــن المبكر تحديد 

ما إذا كانت هذه المشكالت مترابطة.

وأوضح توماس هوبت المتخصص  «
في مشكالت التنفس في جهاز الصحة 

في ويسكنسن “حتى اآلن يبرز تدخين 
السيجارة اإللكترونية على أنه العامل 

المشترك الوحيد بين كل هذه الحاالت، 
لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي ال 

نغفل أي شيء”.

تســببت حملــة إندونيســيا علــى النفايــات الــواردة مــن الخــارج فــي ضيــق ســكان قرية 
بانجون، إذ يكسبون من فرزها دخال يزيد عما يجنونه من زراعة األرز، على حد قولهم.

وفي مواجهة تدفق واردات النفايات، شددت 
والتفتيــش  االســتيراد  قواعــد  إندونيســيا 
الجمركي، ما تســبب فــي إعادة مئات األطنان 
مــن النفايــات الــواردة مــن الخارج إلــى بالدها 
علــى  الحفــاظ  جماعــات  وأشــادت  األصليــة. 
البيئــة بالحملــة، لكــن ســكان بانجــون يقولــون 
إن الحــد مــن النفايات مــن دول مثل الواليات 

ا  المتحــدة وكندا وأســتراليا يجفــف منبعا مهمًّ
عــن  األكــوام  بيــن  الســكان  ويبحــث  للدخــل. 
المــواد المصنوعــة مــن البالســتيك واأللمنيوم 

لبيعها لشركات التدوير. 

ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن أكوام  «
النفايات قد تكون مربحة، لكنها 
تمثل خطرا على صحة السكان.

السجائر اإللكترونية تصيب العشرات في أميركا

قرية إندونيسية تعيش على النفايات

امرأة هندية تعاين النباتات خالل معرض الزراعة 
في حيدر أباد )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حالة نادرة.. حاجة سورية تلد 4 توائم بمكة
شــهد مستشفى النساء والوالدة واألطفال 
بمكــة المكرمة والدة حالــة نادرة لـ 4 توائم 
بموســم حــج 1440هـــ لحاجة ســورية تبلغ 
23 عامــًا، بعدمــا فاجأتهــا آالم  العمــر  مــن 
أســبوًعا   34 اســتمر  حمــل  عــن  المخــاض 
فقــط، وهــي فــي الحمــل الثانــي لهــا بعد 5 

سنوات.
فــإن  الســعودية،  األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
حالة األم اســتدعت إجراء عملية قيصرية 
عاجلــة، أجراهــا طاقــم طبــي متخصــص، 
مــن  اثنيــن  والدة  عــن  العمليــة  وأســفرت 
الذكــور واثنتيــن مــن اإلنــاث. ونقــل طاقم 
المستشــفى المواليــد إلــى العنايــة المركزة 
ليتــم  مســتقرة،  بحالــة  الــوالدة  لحديثــي 
الداعمــة  الطبيــة  باألجهــزة  توصيلهــم 

للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم األربعة 
تتراوح ما بين 1300غرام و1800 غرام.

اثنيــن  التوائــم  أن  الصحــة  وزارة  وبينــت 
منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم 
قصور بسيط في التنفس، وهم اآلن تحت 
المتابعــة والعــالج علــى أجهزة األكســجين 

مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

نتائجهــا  نشــرت  أظهــرت تحاليــل علميــة 
الصحف اإليطالية خالل األسبوع الماضي 
أن الحصبة مسؤولة بجزء كبير عن نفوق 
قبالــة  الســنة  منــذ مطلــع  40 حوتــا  نحــو 
شــواطئ توســكانة، إال أن مــواد كيميائيــة 

قد تكون أضعفت أيضا نظامها المناعي.
أجرتهــا  التــي  التحاليــل  نتائــج  وتزيــل 
عــن  الغمــوض  بعــض  توســكانة  منطقــة 

النفوق الجماعي هذا.

وتظهر دراسة أجرتها بين 2008  «
و2018 وكالة حماية البيئة في 

توسكانة أن 18 حوتا بمعدل وسطي، 
نفقت سنويا في هذه المنطقة 
ما يشير إلى الطابع االستثنائي 
لظاهرة النفوق الواسعة خالل 

السنة الراهنة. وأشار خبراء بناء على 
تشريح بقايا الحيتان النافقة، إلى 

مسؤولية الحصبة، لكنهم سجلوا 
أيضا وجود مستويات عالية من 

التلوث بمنتجات كيميائية ابتلعتها 
الحيوانات في البحر.

“فوربــس”  مجلــة  نشــرته  تقريــر  كشــف 
األميركية، عن ســر اهتمام الرئيس األميركي 
غرينالنــد  جزيــرة  بشــراء  ترامــب  دونالــد 
فــي  واســعة  ضجــة  أثــار  مــا  الدنماركيــة، 
العالــم. وذكــرت تقاريــر صحفيــة أن ترامــب 
أبــدى اهتمامــا بشــراء غرينالنــد، التــي تعــد 
سياســيين  أن  إال  العالــم،  فــي  جزيــرة  أكبــر 
الفكــرة ورفضوهــا  مــن  دنماركييــن ســخروا 

جملة وتفصيال.
الســابق  الدنماركــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
الرس لوكــه راسموســن علــى تويتر “البد أنها 
كذبة أبريل. جاءت في غير موعدها تماما”.

 كما ذكر سورين إسبيرسن،  «
المتحدث باسم الشؤون الخارجية 
لحزب الشعب الدنماركي “إذا كان 
يفكر حقا في ذلك فهذا دليل على 

أنه فقد صوابه”، مضيفا “فكرة 
أن تبيع الدنمارك 50 ألف مواطن 

للواليات المتحدة هي فكرة سخيفة 
تماما”. وتشمل موارد الطاقة في 

غرينالند خام الحديد والرصاص 
والزنك والماس والذهب والنحاس 

واليورانيوم والنفط.

الحصبة مسؤولة 
عن مقتل عشرات 

الحيتان

ترامب يريد شراء 
أكبر جزيرة في العالم تســلق “الرجــل العنكبــوت”، الفرنســي أالن روبيــر، ناطحة ســحاب مكونة مــن 68 طابقا 

في هونغ كونغ، أمس الجمعة؛ ليرفع راية ترمز للمصالحة بين الصين والمدينة وســط 
احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع.

وتسلق روبير مبنى “تشوينغ كونغ سنتر” الواقع 
في الحي التجاري بوسط المدينة معتمدا على 
يديــه فقــط، ووضــع رايــة كبيــرة علــى واجهــة 

المبنى، وفق ما نقلت “رويترز”.
وتحمــل الراية علم الصين على جانبها األيســر، 
وعلــم هونغ كونغ علــى جانبها األيمن، وتحتهما 
يــد صفــراء تصافــح يــدا حمــراء علــى خلفيــة 

باللون األبيض في إشارة للسالم.

ويأتي تسلق روبير لناطحة السحاب  «
في ظل توقعات باندالع المزيد من 
االحتجاجات مطلع األسبوع. وهذه 

ثالث مرة يتسلق روبير فيها ناطحة 
السحاب التي تملكها شركة “تشوينغ 

كونغ هولدنغز”.

“الرجل العنكبوت” يوجه رسالة سالم من ناطحة سحاب

الممثلة إميلي كيني تحضر العرض األول لفيلم “بريتاني يدير ماراثون” 
في لوس أنجلوس )أ ف ب( وارتدى روبير مالبس براقة باأللوان القرمزي والوردي واألخضر، وألقت الشرطة القبض عليه بعد 

تسلق ناطحة السحاب، ونقل لمركز شرطة قريب.

االختراع سيعزز فرص تطوير عقاقير تكافح األوجاع

تزعــم فتــاة شــابة أنها نشــرت تغريدة على حســابها في تويتر مــن “ثالجة ذكية”، 
توجد في منزلها، إال أن الخبراء لم يصدقوا هذه المزاعم.

وقالــت صحيفــة “غارديــان” البريطانية، إن الشــابة التي تملك حســابا على تويتر 
تحت مســمى “دوروثي” نشــرت األســبوع الماضي تغريدة تقول فيها إن والدتها 
منعتهــا مــن اســتخدام هاتفهــا، مضيفة “لكننــي تمكنت من إيجــاد طريقة مبتكرة 
للتواصل مع متابعي”. وأشارت إلى أنها استخدمت ثالجة “إل جي” الذكية لنشر 
التغريــدة، التــي القــت انتشــارا الفتا علــى موقع التواصــل االجتماعــي، بعدما تم 
تداولهــا مــن قبــل أكثر من 12 ألف مغرد. وأثمر هذا االنتشــار الكبير للتغريدة عن 
انضمــام شــركتي “تويتــر” و”إل جــي” إلــى قائميــن المطالبيــن بإعــادة الهاتف إلى 
“دوروثــي” تحت وســم “FreeDorothy”. وذكرت دوروثــي للصحيفة البريطانية، 
أنها ترفض كشــف اســمها الحقيقي، مضيفة أن عمرها ال يتجاوز 15 عاما، وبأنها 
لجــأت إلــى الثالجــة الذكيــة بعدمــا واجهــت عقوبــة انضباطيــة مــن قبــل والدتها 
بســبب كثــرة اســتخدامها الهاتــف. وفــي المقابل، لم يصــدق الخبــراء والباحثون 
التقنيــون قصــة دوروثــي، حيــث تســاءلوا عما إذا كانــت بالفعل نشــرت التغريدة 

باستخدام الثالجة الذكية.

تغريدة على “تويتر” من ثالجة 
ذكية تثير حيرة الخبراء
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