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صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان ال 
خليفة قرار رقم )19( لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.

وجاء في المادة األولى من القرار:
تنشــأ لجنة تســمى “اللجنة الوطنية للمعلومات والســكان”، ويشار إليها في هذا 
القرار بكلمة “اللجنة”، وتشــكل برئاســة وزير شــئون مجلس الوزراء، وعضوية 
ممثليــن عــن الجهــات اآلتيــة: ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
ومكتــب النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء 
ووزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ووزارة الخارجيــة ووزارة الداخلية وعدد 
مــن الجهــات، وتتولــى اللجنــة مهمة متابعــة تنفيذ أهــداف التنمية المســتدامة 

2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة.

مليــــــار ديـنــــار
4.33

ارتفعت القروض الشخصية في البحرين خالل يوليو الماضي بنسبة 0.6 
% قياًسا بشهر يونيو الماضي، و9.3 % على أساس سنوي )يوليو 2018(.
وتجــاوزت القــروض الشــخصية 4.33 مليــار دينــار فــي يوليــو الماضــي، 
بزيادة 25.1 مليون دينار، قياًسا بنحو 4.3 مليار دينار في يونيو الماضي، 
كمــا ارتفعــت 368.7 مليــون دينار مقابــل نحو 4 مليارات دينــار في يوليو 
2018.وأظهرت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين 
المركزي أن إجمالي القروض والتســهيالت االئتمانية القائمة المقدمة من 
قبل مصارف قطاع التجزئة تجاوزت 9.82 مليار دينار في يوليو الماضي، 
بزيادة 6.7 % قياًسا بنحو 9.2 مليار دينار في يوليو 2018، إال أن إجمالي 
القروض والتســهيالت االئتمانية في شــهر يوليو الماضي تراجعت بنســبة 

طفيفة 0.72 % مقابل 9.89 مليار دينار في يونيو الماضي.
ويشــمل إجمالــي القــروض والتســهيالت االئتمانيــة القائمــة كال من: 5.17 
مليار دينار قيمة القروض والتسهيالت القائمة المقدمة لمؤسسات قطاع 

األعمــال )4.91 مليــار دينــار فــي يوليــو 2018(، و4.33 مليــار دينــار قيمــة 
القروض والتسهيالت القائمة المقدمة لقطاع األشخاص )4 مليارات دينار 
تقريًبا في يوليو 2018(، و315.7 مليون دينار لقطاع الحكومة. وشــكلت 
القروض الشخصية  ما نسبته 44.1 % من إجمالي القروض والتسهيالت 

االئتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة.

مدينة عيسى -وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

عقــد وكيل وزارة العمــل والتنمية االجتماعية 
صبــاح الدوســري، أمــس، اجتماعــًا طارئــًا مــع 
مجلــس إدارة النــادي الهنــدي، وذلــك للتباحث 
حول ما تم من مخالفة في مقر النادي بتنظيم 

معرض توظيف للعمالة الوافدة في البالد.
وقــد قامت وزارة العمــل والتنمية االجتماعية 
بمباشــرة إجراءاتهــا الرســمية حول مــا تم من 
مخالفــة، مشــيرة إلــى أن أي عمليــة توظيــف 
خــالل  مــن  تتــم  أن  يجــب  الوافــدة  للعمالــة 
البــالد، وال يحــق ألي  فــي  الرســمية  الجهــات 
هــذا  فــي  توظيــف  معــارض  تنظيــم  جهــة 
مخالفــة صريحــة  يعــد  مــا  وهــو  الخصــوص، 
وتجــاوزًا لصالحيــات النادي الهنــدي ومن قام 
بتنظيم هذه الفعالية.وقد أشــارت الوزارة إلى 
أنهــا قامــت بوقــف تنظيــم المعــرض المذكــور، 
مؤكــدة أن معــارض التوظيف هي حصرًا على 

المواطنين.

وقف معرض 
التوظيف الهندي

ســجلت نســبة ارتفاع عــن العــام الماضي بلغــت 9.3 %

القروض الشخصية بالبحرين االحتياطي األجنبي للبحرين
الكويت - مباشر:

كشــف مســح لـ”مباشــر” ارتفــاع 
األجنبــي  االحتياطــي  قيمــة 
لــدول مجلــس التعــاون بنهايــة 
 %  4.33 بنســبة   2019 يونيــو 
على أســاس سنوي، واستحواذ 
المملكة العربية السعودية على 
إجمالــي  مــن   % 70.46 نســبة 
لــدول  األجنبيــة  االحتياطــات 
االحتياطيــات  الخليج.وبلغــت 
لــدى مصرف البحريــن المركزي 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
 3.39 يونيــو(  )حتــى  الجــاري 
مليار دوالر، مقارنة بنحو 2.18 
مليار في الفترة ذاتها من العام 
الماضي، أي بنســبة زيادة بلغت 

.% 55.6

“األحمر” يختتم التحضيراتنجاح “متقاعد ولكن”إمتنان أممي للرياضتداول 1.6 مليون سهم ببورصة البحرينجدول أعمال رشيق
يستأنف مجلس أمانة العاصمة  «

عقد اجتماعاته بدور االنعقاد 
الجديد في يوم األربعاء الموافق 

11 سبتمبر.ويتوقع أن تكون 
الجلسة األولى بدور االنعقاد 

الجديد سريعة بسبب رشاقة 
جدول األعمال.

أقفل مـؤشر البحريـن العام  «
أمس األحد عند مستوى 1,548.78 

بانخفاض وقدره 2.29 نقطة 
مـقارنـة بإقفالـه الخميس 

الماضي ،وتداول الـمستثـمرون 
1.61 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية 

قدرها 443.33 ألف ديـنـار.

عّبر المبعوث الخاص لألمم  «
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، 
عن امتنانه لجهود المملكة العربية 

السعودية التي تبذلها في جنوب 
اليمن.وقال غريفثس على تويتر: 

“عقدت اجتماعا إيجابيا جدا مع 
عادل الجبير في جدة أمس”.

اختتمت مجموعة “ تياتروز”  «
عروض المسرحية القصيرة” 

متقاعد ولكن” بمقر جمعية الكلمة 
الطيبة وقد القت المسرحية نجاحا 

كبيرا وتفاعال من قبل الجمهور، 
ويأتي عرض المسرحية ضمن خطة 

إعادة تنشيط الفرقة.

يختتم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم، اليوم )اإلثنين(، 

سلسلة تحضيراته للمباراة 
التي ستجمعه بمنتخب 
كمبوديا في كمبوديا غًدا 

، ضمن إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للتصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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يــن العام بالبحرين  انخفــض إجمالي الدَّ
فــي نهايــة شــهر يوليــو الماضــي علــى 
أســاس ســنوي 207.6 مليــون دينار، أي 
النشــرة  وأظهــرت   .%  1.8 نســبته  مــا 
عــن  الصــادرة  الشــهرية  اإلحصائيــة 
مصــرف البحريــن المركــزي أن إجمالــي 
ين العام في  الرصيــد القائــم ألدوات الدَّ
نهاية شــهر يوليــو الماضي، بلغ 11.293 
11.501 مليــار  بـــ  مليــار دينــار مقارنــة 

دينار في الفترة نفسها 2018.

1.8 % انخفاض الدَّين العام في يوليو
أمل الحامد

)09(

أمل الحامد

)09(
)08(

مليار دوالر
3.39

الملــك  جاللــة  واســتعرض 
مــن  عــددا  ســموهما  مــع 
التــي  والمواضيــع  القضايــا 
المحلــي،  الشــأن  تخــص 
الشــكر  عــن  معربــا جاللتــه 
الســمو  لصاحــب  والتقديــر 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي 
الملكــي  الســمو  وصاحــب 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على جهود 
فــي  المســتمرة  ســموهما 
التنميــة  مقومــات  ترســيخ 
أداء  وتطويــر  الشــاملة 
المؤسســات الحكوميــة بما 
يضمــن وصولهــا إلــى أعلى 
مســتويات التنافســية فــي 
التميز واالبتكار واإلنتاجية 

العالية.

علمــت “البالد” عن قرب تعيين إيمان 
ا لمعهد  فيصــل جناحي مديــًرا تنفيذيًّ

البحرين للتنمية السياسية.
“البــالد” إن جناحــي  وقالــت مصــادر 
بــوزارة  الحالــي  موقعهــا  ســتغادر 

شؤون الشباب والرياضة للمعهد.
الوكيــل  مركــز  جناحــي  وتشــغل 
المســاعد لتنمية الشباب وفق الهيكل 
مرســوم  وصــدر  للــوزارة،  الســابق 
بذلــك فــي مايــو 2017. ومــع صــدور 
مرســوم بإعــادة هيكلــة الــوزارة فــي 
فبرايــر 2019، حملت جناحي حقيبة 
القائم بأعمال الوكيل المساعد للدعم 

والمبادرات.
بيــن  العالقــة  أن  المصــادر  وذكــرت 
الوزير أيمن المؤيد وجناحي شــهدت 
توتًرا باألشــهر الماضية. وقّدم الوزير 
بموضوعــات  معهــا  للتحقيــق  طلًبــا 
متعــددة، ورّدت جناحــي بالدفوعــات 

القانونية المناسبة.
وبّينــت المصــادر أن جناحــي تشــغل 
ــا عضويــة مجلــس أمنــاء معهــد  حاليًّ

لمركــز  وتوليهــا  السياســية،  التنميــة 
تخليهــا  يســتدعي  التنفيــذي  المديــر 
عــن عضويــة مجلــس األمنــاء، وجــاٍر 
اتخاذ اإلجراءات القانونية المناســبة 

لذلك.
وكان يشــغل أنــور أحمد مهمــة القائم 

بأعمال المدير التنفيذي للمعهد.
المركــز  جناحــي  شــغل  حــال  وفــي 
الجديد فستكون أول امرأة بحرينية 
للمعهــد. التنفيذيــة  اإلدارة  تتســّنم 
التنفيذيــة  المديــرة  أن  إلــى  يشــار 
المرتقبــة للمعهــد جناحــي توّلت عدة 

مراكز قيادية بوزارة الشباب.
العامــة  بالمؤسســة  بالعمــل  التحقــت 
 ،2001 بالعــام  والرياضــة  للشــباب 
اإلداريــة  المناصــب  فــي  وتدّرجــت 
إدارة  مديــر  منصــب  تبــوأت  حتــى 
شــئون الشــباب بإدارة شــئون األندية 
والشباب ثم وكيلة مساعدة. وشغلت 
لألمانــة  الشــبابية  اللجنــة  عضويــة 
العامــة التابعة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

مصادر “^”: جناحي مديرة 
جديدة بالمعهد السياسي قريًبا

الوصول باألداء الحكومي ألعلى مستويات االبتكار والتنافسية
جاللة العاهل يثني على جهود سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد التنموية
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جاللة الملك مستقبال سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 

تتولى مهمة 
متابعة تنفيذ 

أهداف 
التنمية 

المستدامة 
2030

)03(

راشد الغائب

)05(
)02(

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير أمس، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين.



عاهل البالد يشيد بجهود سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في ترسيخ مقومات التنمية

تبني النهج الداعم للخطط والمبادرات التي تلبي تطلعات المواطنين

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر 
الصخيــر أمــس، رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، وولــي العهد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين.

واســتعرض جاللة الملك مع سموهما 
والمواضيــع  القضايــا  مــن  عــددا 
التــي تخــص الشــأن المحلــي، معربــا 
جاللته عن الشــكر والتقدير لصاحب 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى جهود 

ترســيخ  فــي  المســتمرة  ســموهما 
مقومــات التنميــة الشــاملة وتطويــر 
بمــا  الحكوميــة  المؤسســات  أداء 
يضمــن وصولها إلى أعلى مســتويات 
واالبتــكار  التميــز  فــي  التنافســية 

واإلنتاجية العالية. 
وأشــاد جاللتــه بمــا تواصــل المملكــة 
تحقيقــه مــن نجاحــات ومــا قطعتــه 

مختلــف  فــي  متقدمــة  أشــواط  مــن 

القطاعــات التنمويــة، مؤكــدا أهميــة 

للخطــط  الداعــم  النهــج  تبنــي 

تطلعــات  تلبــي  التــي  والمبــادرات 
تحقيــق  فــي  وتســاهم  المواطنيــن 
المزيد من المكتسبات لصالح الوطن 

والمواطن.
كمــا أعــرب عاهــل البــالد عــن تقديره 
للعطــاء المتواصل الــذي تبذله جميع 
مختلــف  فــي  البحرينيــة  الكفــاءات 
وبمــا  الوطنيــة،  المســيرة  مجــاالت 
تحققــه مــن إنجــازات رائــدة تهــدف 
المحافــل  فــي  الوطــن  رايــة  إلعــالء 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  كافــة 

والعالمي.

المنامة - بنا
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استقبل مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان 
بــن خليفــة آل خليفــة بمكتبه أمس ســفير جمهوريــة إندونيســيا الصديقة 
لدى مملكة البحرين نور شــهرير راهارجو، حيث بحث ســموه معه التعاون 

الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجاالت.

واكد سمو الشــيخ سلمان بن خليفة 
العالقــات  آل خليفــة عمــق ومتانــة 
وتميزهــا  اإلندونيســية  البحرينيــة 
فــي ظــل مــا يجمــع بيــن البلدين من 
مختلــف  تجــاه  وتنســيق  تفاهــم 

القضايا اإلقليمية والدولية.
مملكــة  حــرص  إلــى  ســموه  ونــوه 
البحرين على توســيع أوجه التعاون 
مــع جمهوريــة إندونيســيا واالنتقال 
بهــا إلى آفاق أرحــب تلبي التطلعات 

المشتركة للبلدين الصديقين.
الســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن 
شــكره  خالــص  عــن  اإلندونيســي 
ســلمان  الشــيخ  لســمو  وتقديــره 
بــن خليفــة آل خليفــة علــى حفــاوة 
االستقبال، مؤكدا حرص بالده على 
تطويــر مجــاالت التعاون بمــا يخدم 
بمــا  مشــيدا  المشــتركة،  المصالــح 
تشــهده مملكــة البحريــن مــن تطــور 

ونماء في شتى الميادين.

بحث التعاون البحريني اإلندونيسي

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
ــيــس  ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئ حــمــد بـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
رئيس جمهورية طاجيكستان  إلى  تهنئة 
إمام علي رحمان، وإلى رئيس جمهورية 
المارشال  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 
كيم جونغ اون؛ بمناسبة ذكرى استقالل 

بلديهما.
وأعرب جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد في البرقيات عن أطيب 

تمنياتهم لهما بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ طاجيكستان 

02وكوريا باالستقالل

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح 
أمــس، رئيــس ديــوان ســمو ولــي العهد الشــيخ خليفة بن دعيــج آل خليفة يرافقه نجله الشــيخ دعيج بن خليفــة آل خليفة، 

وذلك بمناسبة تخرجه حديًثا من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

 وخــالل اللقــاء رّحــب القائد العــام لقوة 
ســمو  ديــوان  برئيــس  البحريــن  دفــاع 
ولــي العهــد ونجله، حيث هّنأه بمناســبة 

ساندهيرســت  أكاديميــة  مــن  تخرجــه 
العســكرية الملكية، مشــيًدا بما بذله من 
جهد ومثابرة خالل مســيرته الدراســية 

في واحدة من أعرق الكليات العسكرية 
ــا لــه دوام التوفيــق والنجــاح في  متمنيًّ

مسيرته العلمية والعملية.

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبــه بالقيادة العامة 
.JAMES MUNRO صباح أمس سفير نيوزلندا المعتمد لدى البالد والمقيم في الرياض

العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء،  وخــالل   
لقــوة دفــاع البحريــن بســفير نيوزلندا 
فــي  والمقيــم  البــالد  لــدى  المعتمــد 
الصداقــة  بعالقــات  مشــيًدا  الريــاض، 

القائمــة بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا 
ومــا تشــهده مــن تطــور علــى مختلف 

األصعدة.
 حضر اللقاء الفريق الركن عبدهللا بن 

حســن النعيمــي وزيــر شــؤون الدفاع، 
واللواء الركن حسن محمد سعد مدير 
ديــوان القيــادة العامة، وعــدد من كبار 

الضباط.

بمناسبة تخرج نجله من “ساندهيرست العسكرية الملكية”

القائد العام يهنئ رئيس ديوان سمو ولي العهد

القائد العام يشيد بالعالقات مع نيوزلندا

جاللة الملك يعرب 
عن تقديره لعطاء 

الكفاءات البحرينية 
في مختلف المجاالت
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اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه في قصر القضيبية ســفير المملكة المتحدة رودي دراموند 
بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالده لدى المملكة.

 وفي معرض ترحيب ســموه بالسفير دراموند 
تم اســتعراض مســار العالقــات التاريخية بين 
مملكــة البحريــن والمملكة المتحــدة ومجاالت 
التنســيق والتعاون بيــن البلدين لما فيه صالح 

البلديــن وأمن واســتقرار المنطقة، حيث تمنى 
خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
لســفير التوفيــق والنجــاح فــي أداء مهامه في 
تطويــر وتعزيــز هــذه العالقــات.  مــن جانبــه، 

أعــرب الســفير درامونــد عــن شــكره وتقديــره 
لســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة على 
اســتقباله لــه، مؤكــًدا متانــة عالقــات البلديــن، 

وسعيه لتطويرها في مجاالتها المختلفة.

بحث مجاالت التنسيق بين البحرين وبريطانيا

القضيبية - مجلس الشورى

اســتقبل رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح بمكتبــه أمــس )األحد( ســفير جمهورية باكســتان اإلســالمية لــدى مملكة البحريــن أفضال 
محمود.

وأشــاد رئيس مجلس الشــورى خــالل اللقاء 
بما تشــهده العالقات البحرينية الباكســتانية 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  كبيــر  تطــور  مــن 
ومــن بينهــا مجــال العمــل البرلمانــي، منّوًهــا 
بيــن  القائمــة  الوطيــدة  الصداقــة  بعالقــات 

البلديــن، والتــي بلغــت مســتويات متقدمــة 
مشــهودة من التعــاون والتنســيق على كافة 

المستويات.
مــن جانبــه أعــرب الســفير، عــن تقديــره لمــا 
يوليــه مجلــس الشــورى مــن اهتمــام تجــاه 

الباكســتانية،  البحرينيــة  العالقــات  تعميــق 
مشــيًدا بمــا تحقــق مــن تقــّدم ونمــو بفضــل 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  الكبيــر  التعــاون 
التقــدم  دوام  البحريــن  لمملكــة  متمّنًيــا 

والرخاء.

الباكســـتاني الســـفير  مســـتقبالً  الشـــورى  رئيـــس 

مستويات متقدمة من التنسيق بين البلدين
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اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بقصر ســموه بالرفاع أمس ســفير المملكة المغربية الشــقيقة المعتمد لدى مملكة 
البحريــن مصطفــى بنخيــي، وذلــك للســام علــى ســموه بمناســبة تعيينــه ســفيًرا 

جديدا لباده لدى المملكة.

وخــال اللقــاء، أعــرب صاحــب الســمو 
خالــص  عــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
تهانيــه لبنخيي بمناســبة تعيينه ســفيرا 
للمملكــة المغربيــة الشــقيقة لــدى مملكة 
البحريــن، متمنيــا لــه التوفيــق والنجاح 
فيمــا  المشــتركة،  التطلعــات  يلبــي  بمــا 
أســمى  عــن  المغربــي  الســفير  أعــرب 
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
اعتمــاد الجمعية العامــة لألمم المتحدة 
لمبــادرة ســموه بتســمية الخامــس مــن 
أبريــل مــن كل عــام يوما دوليــا للضمير، 
وقــال “إننــا كعــرب نفتخر بهــذا اإلنجاز، 
ونعتــز بتلــك المبــادرة التــي جــاءت في 
إليهــا،  يكــون  مــا  أحــوج  العالــم  وقــت 
البحريــن  مملكــة  أن  علــى  يــدل  وهــذا 
أصبحــت فاعلــة فــي المجتمــع الدولــي 
بفضــل رؤيــة ســموه الداعمــة للواقعيــة 
أن  وتؤكــد  والمســؤولية،  والوضــوح 
البحريــن لديهــا قــراءة لألحــداث تعــزز 
من جهود المجتمع الدولي تجاه السام 

واالستقرار”.
ومن ناحيته، أكد صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء أن العاقــات البحرينية 
التاريخــي  ببعدهــا  تتســم  المغربيــة  ـ 
ترتكــز  والتــي  الوطيــدة،  ووشــائجها 
علــى دعائم قوية وراســخة من التفاهم 
قيادتــي  بيــن  تجمــع  التــي  والمحبــة 

وشعبي البلدين الشقيقين.
مملكــة  اهتمــام  إلــى  ســموه  وأشــار 
التعــاون  أواصــر  بتوثيــق  البحريــن 
الثنائــي مــع المملكــة المغربية الشــقيقة 
مــا  كل  فــي  المجــاالت  مختلــف  فــي 
ويســهم  المشــتركة  المصالــح  يخــدم 
إلــى  التعــاون  بمجــاالت  الوصــول  فــي 
المســتويات التــي تعــود بالخيــر والنفــع 

على البلدين والشعبين الشقيقين.
ونــوه ســموه بالجهــود التــي تقــوم بهــا 
بقيــادة  الشــقيقة  المغربيــة  المملكــة 
صاحــب الجالة الملك محمد الســادس 
المشــترك،  العربــي  العمــل  تعزيــز  فــي 

المغربيــة  للمملكــة  ســموه  متمنيــا 
وقيادتها وشــعبها الشــقيق دوام الرفعة 

والتقدم واالزدهار.
من جانبه، تقدم سفير المملكة المغربية 
وتقديــره  شــكره  بخالــص  الشــقيقة 
لصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
مــا  لــكل  ســموه  ومســاندة  دعــم  علــى 
المتميــزة  التعــاون  بعاقــات  يرتقــي 
عــن  معربــا  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن 

الــذي  ســعادته بالتشــرف بلقــاء ســموه 
يعــد شــخصية عربيــة ودوليــة متميــزة 
مشــهود لهــا بالحكمــة، مؤكــدا أن بــاده 
حريصة على تعزيز التضامن والتشــاور 
عــرى  وتوطيــد  البحريــن  مملكــة  مــع 
التعــاون فــي شــتى القطاعــات، الســيما 
االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية، 
مشــيدا بما تشــهده مملكــة البحرين من 

نهضة وتطور في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

العالقات البحرينية المغربية تتسم ببعدها التاريخي ووشائجها الوطيدة
ســمو رئيس الــوزراء ينوه بجهــود محمد الســادس في تعزيــز العمل العربي المشــترك

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار رقم )19( لسنة 2019 بإنشاء 
اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.

وجاء في المادة األولى من القرار:
تنشــأ لجنــة تســمى “اللجنــة الوطنية 
للمعلومــات والســكان”، ويشــار إليهــا 
“اللجنــة”،  بكلمــة  القــرار  هــذا  فــي 
وتشــكل برئاسة وزير شئون مجلس 
عــن  ممثليــن  وعضويــة  الــوزراء، 
صاحــب  ديــوان  اآلتيــة:  الجهــات 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
ومكتب النائب األول لرئيس مجلس 
لمجلــس  العامــة  واألمانــة  الــوزراء 
الــوزراء ووزارة الماليــة واالقتصــاد 
ووزارة  الخارجيــة  ووزارة  الوطنــي 

الداخلية.
ووزارة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
اإلســكان،  ووزارة  الصحــة  ووزارة 
البلديــات  األشــغال وشــئون  ووزارة 
والتخطيــط العمراني، ووزارة العدل 
واألوقــاف،  اإلســامية  والشــئون 
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 

واالتصــاالت،  المواصــات  ووزارة 
والرياضــة،  الشــباب  شــئون  ووزارة 
والغــاز،  للنفــط  الوطنيــة  والهيئــة 
ومجلــس  والمــاء  الكهربــاء  وهيئــة 
ومصــرف  االقتصاديــة،  التنميــة 
البحرين المركــزي وهيئة المعلومات 
والمجلــس  اإللكترونيــة  والحكومــة 
األعلــى  والمجلــس  للمــرأة  األعلــى 
المدنيــة  الخدمــة  وديــوان  للبيئــة 
وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ويصدر بتســمية أعضاء اللجنة قرار 
الــوزراء،  مــن وزيــر شــئون مجلــس 
بنــاء علــى ترشــيح كل جهــة، علــى 
أال يقــل مســتوى التمثيــل عــن درجة 

وكيل مساعد.
ويكــون للجنــة مقــرر ألعمالهــا، يقوم 
وتحريــر  الجتماعاتهــا،  بالتحضيــر 
تنفيــذ  محاضرهــا، ويتولــى متابعــة 

قراراتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار:

تكــون مــدة عضويــة اللجنــة ســنتين 
قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان 
أي عضــو من أعضائها ألي ســبب من 
األســباب يحل محلــه ممثل عن ذات 
الجهــة بنــاء علــى ترشــيحها، ويكمل 

العضو الجديد مدة سلفه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار:

تتولــى اللجنــة مهمــة متابعــة تنفيــذ 
 2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولها 
فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا القيــام 

بالمهام اآلتية:
الوطنيــة  السياســات  اقتــراح   1-

للسكان
-2 ضمان تحديث وصحة المعلومات 
والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات 
وأهــداف  الوطنيــة  والمعلومــات 
التنميــة المســتدامة ومؤشــراتها، بما 
فــي ذلك البرامج المتعلقة بالســكان، 

ووضع اآلليات الكفيلة بذلك.

-3 اعتماد كافة المعلومات والتقارير 
الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد 
الجهــات المســئولة عــن إنتاجهــا قبل 

تزويد المنظمات الدولية بها.
-4 ضمــان التزام الجهــات الحكومية 
المعلومــات  كافــة  بتحديــث 
المتعلقــة  الوطنيــة  واإلحصائيــات 
المســتدامة  التنميــة  بأهــداف 
أخــرى  مؤشــرات  وأيــة  ومؤشــراتها 
المعلوماتيــة  بالقاعــدة  عاقــة  ذات 
والحوكمــة  المعلومــات  بهيئــة 

اإللكترونية.
المناســبة  اإلجــراءات  وضــع   5-

بيــن  المعلومــات  تبــادل  لتنظيــم 
الجهات الحكومية.

القاعــدة  أداء  وتقييــم  مراجعــة   6-
جــودة  لتحســين  المعلوماتيــة 

المعلومات الواردة فيها.
-7 التعــاون مــع الهيئــات والمنظمات 
اإلقليميــة والدوليــة المختصــة فــي 
أهداف التنمية المستدامة والمسائل 

السكانية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار:

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا مــرة علــى 
األقــل كل ثاثــة أشــهر بدعــوة مــن 
رئيســها فــي الزمــان والمــكان الــذي 
يحــدده، ويكــون اجتماعهــا صحيًحا 

بحضور أغلبية أعضائها.
وتصــدر اللجنة قراراتهــا وتوصياتها 
بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، 
يرّجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد 

الجانب الذي فيه رئيس االجتماع.
وجاء في المادة الخامسة من القرار:

للجنــة أن تشــكل لجاًنــا فرعيــة مــن 
بيــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم وذلــك 
لمتابعــة ودراســة مواضيــع محــددة 

متعلقة بنشاطها.
ويجــوز للجنــة االســتعانة بمــن تــرى 
وأن  والمختصيــن  الخبــراء  مــن 
اجتماعاتهــا  لحضــور  تدعوهــم 
الفرعيــة  اللجــان  اجتماعــات  أو 
أو  آلرائهــم  واالســتماع  لمناقشــتهم 
الفرعيــة  اللجــان  أو  اللجنــة  لتزويــد 
ضروريــة  تراهــا  التــي  بالمعلومــات 
يكــون  وال  اختصاصاتهــا،  لمباشــرة 
لمــن يســتعان بهم في أعمــال اللجنة 

حق التصويت.
وجاء في المادة السادسة من القرار:

 2006 لســنة   )1( رقــم  القــرار  يلغــى 
الوطنيــة  اللجنــة  وتشــكيل  بإنشــاء 
للســكان، كمــا يلغــى القرار رقــم )21( 
لســنة 2015 بإنشــاء اللجنة الوطنية 

للمعلومات.
وجاء في المادة السابعة من القرار:

أنه على وزير شئون مجلس الوزراء 
كل   - المعنيــة  والجهــات  والــوزراء 
هــذا  أحــكام  تنفيــذ   - يخصــه  فيمــا 
القــرار، ويعمــل بــه مــن اليــوم التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يصدر قراًرا بإنشاء “الوطنية للمعلومات والسكان”

بفضل رؤية 
سموه الداعمة 
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أشــاد نواب وشــوريون وفعاليات وطنية بجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، 
مؤكدين أن الجائزة تعكس الصورة الحضارية لمملكة البحرين، وتسهم في زيادة الوعي في المجتمع بأهمية التطوع 
كأحــد مظاهــر التقــدم الــذي تتميــز بــه دول العالــم المتحضر فــي الوقت الراهــن، ونوهوا برعاية ســموه لهــذه المبادرة 
خــال الســنوات الماضيــة، معتبريــن أن إقامة الجائــزة هو بمثابة عرس اجتماعــي للمعنين بالعمــل التطوعي. وأكدوا 
أن التطوع هو أحد األدوات المطلوبة لتحقيق التنمية المســتدامة الشــاملة، ويعزز من دور منظمات المجتمع المدني 
فــي الوصــول إلــى جميع فئات المجتمع، ويســاعد فــي رفع القدرات وتنمية المهارات بين المتطوعين أنفســهم، كما أن 

التطوع ينشر أجواء االستقرار االجتماعي.

صورة إيجابية للمجتمع

الشــورى  مجلــس  عضــو  أشــادت 
ســبيكة الفضالة عاليا بجائزة سمو 
للعمــل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ 
التطوعــي، وتوجهــت بالشــكر إلــى 
ســموه علــى إطالقــه هــذه الجائزة 
التــي تمثل تقديرا لكل شــخص أو 
جمعيــة بذلــوا الجهــد لفعــل الخيــر 
التطوعيــة،  األعمــال  خــالل  مــن 
مؤكــدة أن الجائــزة تعكــس صورة 
إيجابيــة للمجتمــع البحرينــي أمام 
العالــم العربــي والمجتمــع الدولــي 
عمومــا، وتؤكــد مــا توليــه قيادتنــا 
البــالد  عاهــل  بقيــادة  الحكميــة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة مــن دعــم لــكل 
فــي  العاملــة  والجمعيــات  األفــراد 
هــذا المجــال كما تســهم في حثهم 
علــى اســتمرارية العمــل التطوعي 

لخدمة المجتمع.
الجائــزة  أن  الفضالــة  وأضافــت 
أجــواء مــن المنافســة الرائعــة بين 
الوصــول  أجــل  مــن  المتطوعيــن 
إلــى التميــز واإلبــداع فــي األعمال 
التطوعيــة، لنيــل التقديــر المالئــم 
هــذا  فــي  المبذولــة  لجهودهــم 

المجال.
وأشــارت إلــى الجائزة تســهم أيضا 
في نشر ثقافة العمل التطوعي بين 
أفــراد المجتمــع وتوعيــة المجتمــع 
بأهميــة األعمــال التطوعية ســواء 
كانــت فرديــة أو جماعيــة، والتــي 
تهــدف في األســاس لكســب األجر 
مــن خــالل مســاعدة اآلخريــن مــن 
أن  علــى  مشــددة  مقابــل،  دون 
العمــل التطوعي هو واجب وطني 

مواطــن  كل  جعــل  فــي  يســاهم 
شريك في بناء وتطوير المجتمع.

ودعت كل شــخص إلى المســاهمة 
فــي األعمــال التطوعيــة بمجاالتها 
مســاعدة  فــي  العمــل  ألن  كافــة؛ 
اآلخريــن يخلــق شــعورا بالســعادة 

والرضا.
واختتمت عضو الشورى تصريحها 
قائلة “شــكرا ســمو الشــيخ عيســى 
بن علي آل خليفة على رعاية هذه 

الجائزة المهمة”.

تطوير المفاهيم 
التطوعية

إبراهيــم  النائــب  أكــد  مــن جانبــه، 
النفيعي أهمية إســهام جائزة سمو 
الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة 
تطويــر  فــي  التطوعــي،  للعمــل 
اإلنســاني  القطــاع  هــذا  مياديــن 
المهــم، معتبــرا أنهــا ســاعدت فــي 
تطويــر مفاهيــم العمــل التطوعــي 

البحريني ونقله إلى العالمية.
ونوه بحرص ســمو الشــيخ عيسى 
خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن 
الجائــزة  تطويــر  علــى  المســتمر 
مجــاالت  وتوســعة  وتحســينها 
المشــاركة بها، مشــيرا إلــى أن ذلك 
مصراعيهــا  علــى  األبــواب  فتــح 
والمقيميــن  الجاليــات  لمشــاركة 
بشــكل  بدورهــم  ليعبــروا  أخيــًرا؛ 
محبتهــم  عــن  ومؤثــر  عميــق 
ســاحات  خــالل  ومــن  للبحريــن، 

العمل التطوعي.
وبيــن أن الــدور المحــوري للجائزة 
خــالل الســنوات الفائتــة، كان لهــم 
كــوادر  تطويــر  فــي  األثــر  عظيــم 

والفــرق  الجمعيــات 
وتحســين  البحرينيــة،  التطوعيــة 
تحفيزهــا  عبــر  عملهــا  مخرجــات 
الــواردة  الحديثــة  المعاييــر  ألخــذ 
المشــاركين  ومســاعدة  بالجائــزة، 
على تحسين مخرجات عملهم في 

ميادين التطوع وعمل الخير.
الجائــزة  أن  النفيعــي  وأوضــح 
تعكس إيمان سموه الكريم بخدمة 
تأهيــل  عبــر  والمواطــن،  الوطــن 
وتطوير مهارات وقدرات الشــباب 
البحرينــي، وفتــح أبــواب التطــوع 
والخيــر لهــم، ليكونــوا عامــل تأثير 

وتغيير بناء في حياة اآلخرين.
وقــال “نشــيد عالًيا بهذه المســاعي 
نقــل  فــي  أســهمت  التــي  الكبــرى 
العمــل التطوعــي البحريني ليكون 
مدرســة كبرى يتعلم منها اآلخرون 
فــي  واالهتمــام  األوطــان  محبــة 
اآلخرين، وهو نهج كريم أسسه آل 
خليفة الكرام منذ التأســيس األول 
للدولــة، يســير عليــه ســمو الشــيخ 
عيســى بن علــي، ونقــف كلنا خلفه 
والمســاندة  بالدعــم  واحــًدا  صًفــا 

والمشاركة”.

المبادرات الشبابية

بــدوره، أكــد مديــر إدارة االتصــال 

والتســويق بوزارة شــؤون الشباب 
والرياضة نوار المطوع أن الجائزة 
ســاهمت فــي تشــجيع العديــد مــن 
المبــادرات الشــبابية علــى مواصلة 
العمــل التطوعــي، وهــو مــا يؤكــد 
بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  حــرص 
علــي آل خليفــة علــى التواصل مع 
هــذه الفئــة المهمــة الذيــن يمثلــون 
المجتمــع،  مــن  كبيــرة  شــريحة 
والذيــن يجب أن يشــاركوا بفعالية 

في صناعة المستقبل.
وأضــاف أن الجائــزة ميــزت مكانة 
البحرين إقليمًيا وعالمًيا في مجال 
مســاندة توجهــات األمــم المتحدة 
هــذا  فــي  العاملــة  والمنظمــات 
المجــال، من خالل تســليط الضوء 
على النمــاذج األهلية المتميزة في 

مجال العمل التطوعي.
الجائــزة  أن  إلــى  المطــوع  وأشــار 
غرســت في نفــوس األجيــال مدى 
التطوعــي  العمــل  ومكانــة  أهميــة 
في النهــوض بالمجتمعات، والعمل 
التطوعــي في مجتمعنــا البحريني 
أثــره  فــي  متصاعــد  الحمــد  وللــه 
النبيــل المســتمد من تعاليــم الدين 
قيــم  ومــن  الحنيــف  اإلســالمي 
وعــادات اجتماعيــة توارثهــا أبنــاء 

البحرين منذ القدم.

ونوه إلى استمرارية الجائزة للعام 
التاســع علــى التوالي وهو ما يؤكد 
وصلــت  التــي  المتميــزة  المكانــة 
إليها هذه الجائزة بين المشــاركين، 
داعيا الشباب البحريني ومنتسبي 
مراكــز الشــباب للمشــاركة في هذه 
الجائــزة بمــا يملكونــه مــن قــدرات 
إبداعيــة عاليــة تعكس قيــم البذل 

والعطاء المتوارثة في المملكة.
جمعيــة  بجهــود  المطــوع  وأشــاد 
العربــي  واالتحــاد  الطيبــة  الكلمــة 
للتطوع فــي إنجاح الجائزة، وثمن 
جهود القائمين على الجائزة، وعبر 
عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح 

في النسخ المقبلة.

تحضر المجتمعات

مــن جانبهــا، أكــدت رئيســة جمعية 
عهديــة  البحرينيــة  الصحفييــن 
أحمد أن جائزة سمو الشيخ عيسى 
دليــل  التطوعــي  للعمــل  علــي  بــن 
علــى تحضــر المجتمــع البحرينــي؛ 
وتقدمــه  التطوعــي  العمــل  ألن 
ترصــد  التــي  المعاييــر  أحــد  هــو 
مــدى تطــور البلــدان، خصوصــا أن 
التطــوع هــو أحــد القيــم المطلوبــة 
الحديثــة،  المجتمعــات  بنــاء  فــي 
كمــا أشــارت إلــى أهميــة مثــل هذه 
الجوائــز فــي ترســيخ هــذه القيــم 
فــي نفوس األجيــال الجديــدة من 
خالل تسليط الضوء على النماذج 

الناجحة منها.
كبيــر  دور  هنــاك  أن  وأضافــت 
للصحافــة واإلعــالم للترويــج إلــى 
العمــل التطوعــي وكيفيــة التطوع 
العالميــة  المناســبات  خــالل  مــن 
وذوي  المســنين  بيــوم  المعنيــة 
التفاعــل  إلــى  إضافــة  اإلعاقــة، 
الوطنيــة  باألعيــاد  احتفاالتنــا  مــع 
وغيرها من المناســبات التي يلعب 
من خاللهــا المتطوعيــن دورا مهما 
في إبراز الوجه الحضاري للمملكة.

مــن  البــد  أن  إلــى  أحمــد  ولفتــت 
نشــر الوعــي فــي المجتمــع بأهمية 
األهــداف  أحــد  وهــو  التطــوع 
الرئيسة التي تقوم بها الجائزة من 

أجل توجيه الطاقات الشبابية في 
ظل عصر تنامى فيه تأثير وســائل 
وأصبحنــا  االجتماعــي  التواصــل 
لهــذه  مشــاهير  وجــود  نرصــد 
الوســائل يروجون لقيــم ومحتوى 
لــذا  مجتمعاتنــا،  مــع  يتناســب  ال 
فإننــا البد أن نشــيد بالقائمين على 
علــى  يحرصــون  الذيــن  الجائــزة 
إبــراز جهــود المبــادرات التطوعية 
المجــاالت،  شــتى  فــي  اإليجابيــة 
علــى  الجائــزة  إقامــة  أن  معتبــرة 
أصبــح  الماضيــة  الســنوات  مــدار 
بمثابــة عــرس اجتماعــي للمهتمين 

بالعمل التطوعي.
وأشارت رئيسة جمعية الصحفيين 
إلــى أن الجائــزة ســاهمت فــي رفع 
المســتوى  علــى  المملكــة  مكانــة 
العربــي والدولي من خــالل تكريم 
رواد العمــل التطوعي في المنطقة 
مــن  لألشــقاء  تؤكــد  مبــادرة  فــي 
الــدول العربيــة مــدى التقــدم الذي 
هــذا  فــي  المملكــة  إليــه  وصلــت 

المجال الحيوي.

المسؤولية المجتمعية

كمــا قالــت ســامية حســين رئيــس 
باللجنــة  واإلعــالم  التســويق 
الشــيخ  ســمو  لجائــزة  المنظمــة 
عيســى بــن علــي آل خليفــة للعمــل 
التطوعــي إن الجائــزة منذ نشــأتها 
فــي  التطــوع  دور  لتعــزز  جــاءت 
مشــاركته  وتأكيــد  المجتمــع  بنــاء 
الفعالة في خطط التنمية الشــاملة 
التــي تقــوم بهــا المملكــة، لــذا فقــد 
عملت على تطوير أداء الجمعيات 
والمتطوعيــن  التطوعيــة  والفــرق 
من خالل إقامة ورش العمل وعقد 
اللقاءات التفاعلية بين المشاركين 
في جائزة أفضل مشــروع تطوعي 
لجنــة  أعضــاء  مــع  البحريــن  فــي 
خبــرات  تضــم  التــي  التحكيــم 

متنوعة في هذا المجال.
التــي  النجاحــات  أن  وأضافــت 
حققتهــا الجائــزة على المســتويين 
شــجعت  واإلقليمــي  المحلــي 
القطــاع الخــاص علــى التعــاون مع 
لنشــر  للجائــزة؛  المنظمــة  اللجنــة 
المجتمعيــة  المســؤولية  مفاهيــم 
وتفعيــل  الخاصــة  للمؤسســات 
دورهــا مــع المجتمــع المحيــط بهــا، 
الفتــة إلــى أن الجائزة نالت تقديرا 
مــن  العربــي  الوطــن  فــي  واســعا 
خالل التعاون اإليجابي مع األمانة 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة 
“قطــاع الشــؤون االجتماعيــة” في 
ظــل الرؤيــة القائمــة على تشــجيع 
العمل األهلي في المنطقة العربية.
تكريــم  أن  إلــى  حســين  وأشــارت 
العربــي  التطوعــي  العمــل  رواد 
أســهم أيضــا فــي تحقيــق إضافــة 
التطوعــي  للعمــل  أخــرى  نوعيــة 
بالمملكة من خالل تبادل الخبرات 
والتجــارب مع هــؤالء الرواد الذين 
بمشــروعات  مجتمعاتهــم  أثــروا 
متميــزة امتــد تأثيرها إلى مختلف 

دول المنطقة.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

المنامة - بنا

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي عرس اجتماعي
فعاليــات وطنيــة: تعكــس مظاهــر التقــدم الــذي تتميــز بــه دول العالــم المتحضــر

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلف، أهمية التنســيق المســتمر مع المجالــس البلدية، بما 
يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها. 

جــاء ذلــك أثنــاء لقــاء خلــف برئيــس مجلس 
وأعضــاء  المرباطــي  غــازي  المحــرق  بلــدي 
لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  بحضــور  المجلــس، 
البلديــات الشــيخ محمد بن أحمــد آل خليفة، 
باإلنابــة  األشــغال  لشــؤون  الــوزارة  ووكيــل 
الشــيخ مشــعل بن محمد آل خليفة، والوكيل 
المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة وائــل 
المحــرق  لبلديــة  العــام  والمديــر  المبــارك، 
مشــاريع  إدارة  ومديــر  الجــودر،  إبراهيــم 
والقائــم  علــوي،  بــدر  ســيد  الطــرق  وصيانــة 
بأعمــال إدارة التخطيــط وشــؤون المجالــس 
مســؤولي  مــن  وعــدد  الشــيباني  محمــود 

الوزارة.
برئيــس  الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
مشــيًدا  واألعضــاء،  المحــرق  بلــدي  مجلــس 

بدور المجلس في متابعة مشاريع الوزارة.
وأكد خالل بحثه عدد من المشاريع الخدمية 
واحتياجــات أهالــي منطقــة المحــرق أهميــة 
البلديــة،  المجالــس  مــع  المســتمر  التنســيق 
المشــروعات  ســير  ضمــان  فــي  يســهم  بمــا 

والخدمات وفق الخطط المقررة لها. 
وأشــاد خلــف بالجهــود التــي يبذلهــا رؤســاء 
وأعضــاء المجالــس البلدية؛ مــن أجل متابعة 
المرتبطــة  األهالــي  ومقترحــات  طلبــات 
بخدمــات الطــرق والصرف الصحي وشــؤون 
البلديــات، منوًهــا بالتواصــل والتكامــل بيــن 
وزارة األشــغال والبلديات والمجالس البلدية 

بما يحقق المصلحة العامة.
وأكــد الوزيــر أن التنســيق مســتمر في عرض 
محافظــة  فــي  االســتراتيجية  المشــاريع 

المحــرق على المجلس البلدي في اجتماعات 
هــذه  ســير  علــى  االطــالع  بهــدف  مقبلــة؛ 

المشاريع. 
كمــا ناقــش خلف مع أعضــاء المجلس البلدي 
عــدًدا من المشــاريع الخدمية فــي المحافظة 
المتعلقــة بتطويــر الطــرق والصــرف الصحــي 
والحدائق وتعزيز آلية التواصل والتعاون مع 
المجلــس البلــدي موجها كافــة القطاعات في 
الوزارة العمل بشكل مشترك إلنجاز المشاريع 

والخدمات. 
وأكــد أن الوزارة تســعى دائمــا لتقديم أفضل 
الحلــول فيمــا يتعلق بموضوع االســتمالكات 
للمنفعــة العامــة لحاجة جميــع الدوائر لتوفير 
مواقــف الســيارات ومرافــق عامــة، فــي ظــل 
المجلــس  اقتــرح  إذ  الماليــة،  التحديــات 

بــأن  منوهــا  العقــارات  مــن  عــدد  اســتمالك 
األولوية التي تراها الوزارة خالل هذه الفترة 
هــو تنفيــذ مواقــف الســيارات فــي األراضــي 

التي تم استمالكها فعليا. 
وكشــف خلــف خــالل اللقــاء عــن أن الــوزارة 
تقــوم حاليا بالعمل علــى تعميم تجربة بلدية 
صــرف  أجهــزة  بتوفيــر  الجنوبيــة  المنطقــة 
األكيــاس علــى جميع المحافظــات وذلك بعد 

أن حققت التجربة النجاح من خالل تســهيل 
تقديــم هــذه الخدمة على المنتفعين” مشــيرا 
إلــى أنه وخالل الفترة القريبة المقبلة ســيتم 

توفير أكياس قمامة صديقة للبيئة.
البلديــات  ميزانيــة  بموضــوع  يتعلــق  وفيمــا 
البلديــات  ببقيــة  المحــرق  بلديــة  ومســاواة 
الميزانيــة  زيــادة  وراء  الســبب  “إن  أوضــح 
المتكــررة للبلديات )أمانة العاصمة، الشــمالية 

والجنوبيــة( هــو زيــادة الرقعــة الجغرافية لها 
المنطقــة الوســطى  إلغــاء بلديــة  مــن خــالل 
وتوزيــع مجمعاتهــا الســكنية علــى البلديــات 
الثــالث المذكــورة، والــذي نتــج عنــه ضــرورة 

زيادة في المصروفات التشغيلية”.
مداخــل  بعمــل  اإلســراع  مناقشــة  تــم  كمــا 
ومخــارج المنطقــة الخدميــة بعراد مــع إعادة 
رصــف جميــع الطرق ومتابعــة تجديد العقود 
حيــث قــال خلف “يتــم حاليا إعــادة تخطيط 
الطــرق والمداخــل للمنطقــة الخدميــة بعــراد، 
كما أن الوزارة ماضية قدما في تجديد عقود 

اإليجار في ضل قانون إيجار العقارات”. 
وبشــأن مقتــرح مجلــس بلــدي المحــرق هدم 
أكــد  للســقوط،  اآليلــة  المهجــورة  العقــارات 
خلــف أنــه ال مانــع لــدى الــوزارة مــن هدمهــا 
إذا لــم يمانــع أصحابهــا وعلى أال تكــون بيوتا 
تراثيــة، وأن يســتفيد أهالــي المنطقــة منهــا 

كمواقف مؤقتة للسيارات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عرض المشاريع االستراتيجية في المحرق على المجلس البلدي

خالل اللقاء

سبيكة الفضالة: 
الجائزة تعكس 
صورة إيجابية 

للمجتمع البحريني

النائب النفيعي: دور 
محوري في تطوير 

كوادر الجمعيات 
والفرق التطوعية

نوار المطوع: الجائزة 
أسهمت في 

استمرار المبادرات 
الشبابية التطوعية

رئيسة جمعية 
الصحفيين: التطوع 

أحد معايير تحضر 
الدول المتقدمة

سامية حسين: 
تكريم رواد العمل 
التطوعي العربي 
حقق إضافة نوعية
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قــال النائــب حمــد الكوهجــي إن رد وزارة التربيــة والتعليــم بشــأن توظيــف معلمين وإســناد 
مــواد دراســية مختلفــة عــن تخصصاتهم هو اعتــراف واضح بهذه المشــكلة، مؤكــًدا أن هذا 
االعتراف هو البداية لتصحيح هذه المشكلة التي قامت بها الوزارة منذ حوالي 3 سنوات. 

وأضاف: “نشكر الوزارة على صراحتها وعدم 
نفيهــا للمشــكلة وإقرارها بهذا النظام واآللية 

الخطأ التي قامت بها وعدم إنكارها”.
القضيــة  أن  الكوهجــي  النائــب حمــد  وذكــر 
ليســت وليدة العــام الدراســي الحالي، حيث 
إن العديــد مــن الحــاالت صــار لها أكثــر من 3 
ســنوات إذ يتــم إســناد وظيفــة معلــم فصــل 
مثــاً لخريــج إدارة أعمــال للقيــام بتدريــس 

المواد األساسية. 
ليســت  “القضيــة  الكوهجــي:  النائــب  وتابــع 
وليــدة التقاعــد االختيــاري وإنمــا منــذ عــدة 
أن  األمــر  فــي  والغريــب  ماضيــة،  ســنوات 
التربيــة تقــوم بتقييــم المعلــم علــى أســاس 
المادة الدراســية التي يدرســها وهم يعلمون 

أنها ليست على تخصصه”. 
ردهــا  فــي  التربيــة  أن  الكوهجــي  وأضــاف 
قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص 
المعلــم وضربت مثاالً على إســناد مادة اللغة 
العربية إلى خريج اإلســاميات في الفصول 
الدراسية األولى، لكن الحاالت والتي وصلت 

لي هي توظيف معلمين وإســناد تخصصات 

بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها. 
القرابــة  هــي  “أيــن  الكوهجــي:  وتســاءل   
والعاقــة بيــن خريــج إدارة األعمــال بمعلــم 
للقواعــد  يؤســس  والــذي  الفصــل  نظــام 
األساســية فــي كل المــواد الدراســية، وأيــن 

بمــادة  الماليــة  اإلدارة  بيــن خريــج  العاقــة 
التاريخ”. 

وأضــاف الكوهجــي أن اآلليــة التــي قامــت 
التربيــة بتطبيقهــا واعترفت بها هي خاطئة، 
فــا المعلــم يســتطيع إيصــال المــادة العملية 

وبعدهــا ال يحصــل علــى التقييــم المناســب، 
أما الطاب والجيل القادم فهم الضحية، فا 
يمكــن أن نخلــق جياً متعلًما بشــكل صحيح 

والمعلمين على غير تخصصاتهم. 
 وكان الكوهجي قد صّرح بأن وزارة التربية 

جــدد  معلميــن  بتوظيــف  قامــت  والتعليــم 
تختلف تخصصاتهم األكاديمية وشــهاداتهم 
عــن المــواد الدراســية التــي تم إســنادها لهم 
للقيام بتدريســها بوظيفة “معلــم”، مؤكًدا أن 
لديه ما يثبت ذلك من الحاالت التي وصلت 

إليه من معلمين جدد.
 وأشــار إلــى أن هناك اســتياًء كبيــًرا من قبل 
أوليــاء األمــور أيًضــا حيــث إن المعلمين غير 
ملميــن بالمادة العلمية التي يدرســونها وهذا 
مــا يجعــل تحصيل الطــاب دون المســتوى، 
إلــى  المعلميــن  إجبــار  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
دراسة الدبلوم في التربية كي يتم ترقيتهم.

تــم  المعلميــن  “عقــود  الكوهجــي:  وأضــاف 
صياغتهــا بطريقة غريبة حيث ســيتم رفض 
كل شــخص ال يريد أن يقوم بتدريس المادة 

التي أسندت له وال يلتزم بورش العمل”.

رسالة الدعوة لحضور البرنامج التدريبي لدعم التدريس بالمدارس استطالع دعم التدريس في المدارس

المحرق - مكتب النائب حمد الكوهجي

الكوهجي: معلمون يدّرسون مقررات “بعيدة” عن تخصصاتهم
فصــل معلــم  يصبــح  “بزنــس”  وخريــج  التاريــخ..  ُيــدرِّس  ماليــة  إدارة  خريــج 

طالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية 
النفيعــي  إبراهيــم  الوظائــف  ببحرنــة 
والتنميــة  العمــل  وزارة  “البــاد”  عبــر 
إجــراءات  باتخــاذ  االجتماعيــة 
صارمة ضــد منظمي معرض توظيف 
الجاليات األجنبية الذي جرى تنظيمه 

بالنادي الهندي بالمنامة.
 وقــال إنــه يتعّين على الــوزارة اتخاذ 
إجــراءات فوريــة ضــد هــذا المعــرض 
ووضــع ضوابــط قانونية لمنــع تنظيم 
مــن  االســتفزازي  النــوع  هــذا  مثــل 

المعارض بالمرات المقبلة.
 وأشــار إلــى أن تنظيم هــذا النوع من 
المعــارض فــي وقت يتحــرك البرلمان 
لتوطيــن الوظائــف يضــع الكثيــر مــن 

عامات االستفهام.
الدســتورية  أدواتــه  بتفعيــل  ولــّوح 
دور  افتتــاح  مــع  الــوزارة  لمســاءلة 
أكتوبــر  بشــهر  الجديــد  االنعقــاد 
المقبــل في حــال تراخت عــن معاقبة 

التــي  الضوابــط  ووضــع  المنظميــن 
تحول دون تكرار مثل هذه المعارض 

ا. ا وشعبيًّ المرفوضة برلمانيًّ
ورأى النفيعي أن تنظيم هذا المعرض 
جاء من نتائج اســتمرار تطبيق نظام 

“الفيزا المرنة”.
ودعــا لضــرورة الــرد الحكومــي علــى 
توصيــات المجلس التي رفعها بشــأن 
موضوع “الفيزا المرنة” وتأثيرها على 

سوق العمل.

قرب اعتماد تصنيفات لعقارات في توبلي والنبيه صالحمعرض الجاليات من نتائج “الفيزا المرنة”
ــال ــمـ ــب رشـــاقـــة جـــــدول األعـ ــب ــس ــســة ســريــعــة ب ــجــل تـــوقـــعـــات ب

يستأنف مجلس أمانة العاصمة عقد اجتماعاته بدور االنعقاد الجديد في يوم األربعاء 
الموافق 11 سبتمبر.

بــدور  األولــى  الجلســة  تكــون  أن  ويتوقــع 
االنعقاد الجديد سريعة بسبب رشاقة جدول 

األعمال.
ومــن بيــن ردود الوزيــر عصــام خلــف علــى 
المجلــس، والتي حصلت “الباد” على نســخة 

منها، رسالتين مختصر مضمونهما كاآلتي:
- بالنســبة لقــرار المجلــس تعديل حدود عقار 
في منطقة توبلي )مجمع 750( لتشمل العقار 
بالكامل بحسب وثيقة الملكية ضمن تصنيف 
مناطق السكن الخاص )RB(، فقد قّرر الوزير 
والتطويــر  التخطيــط  لهيئــة  القــرار  إحالــة 
العمرانــي التخــاذ اإلجــراءات الازمــة لرفــع 
الموضــوع للجنــة العليــا للتخطيــط العمراني 
تصنيــف  إلعــادة  المتبعــة  اآلليــة  حســب 

العقــارات واتخــاذ مــا تــراه مناســًبا فــي هــذا 
الخصوص. علًما أن هذا القرار جاء في ضوء 

اقتراح من الهيئة.
تصنيــف  تغييــر  المجلــس  لقــرار  بالنســبة   -
عقاريــن بمنطقــة النبيــه صالــح )مجمــع 380( 
الطبيعــة  ذات  المشــروعات  تصنيــف  إلــى 
الخاصــة )SP(، فقــد قــرر الوزيــر إحالــة قــرار 
المجلس لهيئة التخطيط والتطوير العمراني 
التخــاذ اإلجــراءات الازمــة لرفــع الموضــوع 
إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني حســب 
العقــارات  تصنيــف  إلعــادة  المتبعــة  اآلليــة 
واتخــاذ مــا تراه مناســًبا في هــذا الخصوص. 
علًما أن هذا القرار جاء في ضوء اقتراح من 

الهيئة.

صالح طرادة وأمين سر المجلس بصورة ارشيفية

مصادر “^”: جناحي مديرة جديدة بالمعهد السياسي قريًبا
أول امرأة تتسنم هرم إدارته بعد مغادرة الوكالة المساعدة بوزارة الشباب

علمــت “البــاد” عــن قــرب تعيين إيمــان فيصل 
ــا لمعهد البحرين للتنمية  جناحــي مديًرا تنفيذيًّ

السياسية.
ســتغادر  جناحــي  إن  “البــاد”  مصــادر  وقالــت 
الشــباب  شــؤون  بــوزارة  الحالــي  موقعهــا 

والرياضة للمعهد.
وتشــغل جناحي مركز الوكيل المســاعد لتنمية 

الشــباب وفــق الهيــكل الســابق للــوزارة، وصدر 
مرســوم بذلــك فــي مايــو 2017. ومــع صــدور 
فبرايــر  فــي  الــوزارة  هيكلــة  بإعــادة  مرســوم 
2019، حملــت جناحــي حقيبــة القائــم بأعمــال 

الوكيل المساعد للدعم والمبادرات.
الوزيــر  بيــن  العاقــة  أن  المصــادر  وذكــرت 
أيمــن المؤيــد وجناحــي شــهدت توتًرا باألشــهر 
للتحقيــق  طلًبــا  الوزيــر  وقــّدم  الماضيــة. 
جناحــي  ورّدت  متعــددة،  بموضوعــات  معهــا 

بالدفوعات القانونية المناسبة.

ــا  حاليًّ تشــغل  جناحــي  أن  المصــادر  وبّينــت 
عضوية مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، 
يســتدعي  التنفيــذي  المديــر  لمركــز  وتوليهــا 
تخليهــا عــن عضويــة مجلــس األمنــاء، وجــاٍر 

اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لذلك.
وكان يشــغل أنــور أحمــد مهمــة القائــم بأعمــال 

المدير التنفيذي للمعهد.
الجديــد  المركــز  جناحــي  شــغل  حــال  وفــي 
فســتكون أول امــرأة بحرينيــة تتســّنم اإلدارة 

إيمان جناحيالتنفيذية للمعهد.

االثنين
9 سبتمبر 2019 
10 محرم 1441

راشد الغائب

المرتقبــة  التنفيذيــة  المديــرة  أن  إلــى  يشــار 
للمعهــد جناحــي توّلــت عــدة مراكــز قياديــة 

بوزارة الشباب.
التحقــت بالعمــل بالمؤسســة العامــة للشــباب 
فــي  وتدّرجــت   ،2001 بالعــام  والرياضــة 
المناصــب اإلدارية حتى تبوأت منصب مدير 

إدارة شــئون الشــباب بــإدارة شــئون األنديــة 
والشباب ثم وكيلة مساعدة.

الشــبابية لألمانــة  اللجنــة  وشــغلت عضويــة 
العامة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية. 
وتحمــل درجة الماجســتير في إدارة األعمال 

أدب  وبكالوريــوس  نيويــورك،  جامعــة  مــن 
إنجليزي ودبلوم تربية من جامعة البحرين.

وحصلــت علــى وســام الكفــاءة بالعــام 2013 
لجهودهــا  تقديــًرا  الملــك  جالــة  قبــل  مــن 

الوطنية.
وتحظــى بعضويــة العديــد مــن اللجــان، منها 

لجنة المجلس األعلى للمرأة لجائزة الشــيخة 
للتربيــة  الوطنيــة  البحريــن  ولجنــة  حّصــة، 
والعلــوم والثقافــة )وزارة التربيــة والتعليــم(، 
واللجنة الوطنية لحقوق الطفل )وزارة العمل 
الوطنيــة  واللجنــة  االجتماعيــة(،  والتنميــة 

لمسابقة المهارات )وزارة التربية والتعليم(.

بروفايل

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النفيعي

محرر الشؤون المحلية

-التصديق على محضر االجتماع السابق.
- استعراض الردود الواردة من وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

على قرارات المجلس.
- كشف بالموضوعات التي تمت الموافقة عليها بين دور االنعقاد السابق والجديد.

- توزيع اللجان المتخصصة لدور االنعقاد الثاني.

جدول أعمال مجلس أمانة العاصمة

حمد الكوهجي

عقد العمل 
الجديد ينص على 

إقالة المعلم 
الذي ال يدرس 
المطلوب منه

“التربية” ترد: تكليف معلمين لتدريس مقررات “مقاربة” لتخصصاتهم

اختيار معلم التربية اإلسالمية لتدريس اللغة العربية باالبتدائي “مؤقت”

العامــة  العاقــات  إدارة  مديــر  صــّرح 
فــواز  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  واإلعــام 
أحمــد الشــروقي، تعقيًبــا على مــا أثاره حمد 
أن  مــن  النــواب،  الكوهجــي عضــو مجلــس 
الــوزارة أســندت لعــدد مــن المعلميــن الجدد 
عــن  تختلــف  تخصصــات  تدريــس  مهمــة 
قــد  الــوزارة  بــأن  تخصصاتهــم األكاديميــة، 
عكفــت علــى وضــع خطــة متكاملــة لتغطية 

عــدة  خــال  مــن  المعلميــن  مــن  االحتيــاج 
محاور، أهمهــا توظيف العديد من المعلمين 
المســتجدين،  البحرينييــن  والمعلمــات 
واالستفادة من الكوادر التعليمية المتوافرة 
في الميدان والمصنفة ضمن كادر المعلمين، 
من أجل توفير المعلمين المؤهلين لتشــغيل 
اليــوم الدراســي وعــدم تــرك الفصــول مــن 
دون معلميــن، حيث قامــت الوزارة بالتركيز 
علــى االســتغال األمثــل لمهــارات المعلمين 
فــي المجاالت التي تتناســب مــع مؤهاتهم 

وخبراتهــم الميدانيــة، أو مــا يحملونــه مــن 
دورات وبرامــج تدريبيــة تؤهلهــم لتدريــس 

التخصص.
 وأضــاف مديــر العاقات العامــة أن الوزارة 
قد وضعت في الحسبان العديد من المعايير 
التي تساعد المعلم على أداء مهامه بالشكل 
بحســب  المعلــم  اختيــار  ومنهــا  المطلــوب، 
تقــارب تخصصــه األساســي مــن التخصص 
اإلضافــي الــذي ُيدعــى إلــى تغطيتــه وفًقــا 
للحاجــة، فعلــى ســبيل المثــال يتــم اختيــار 

معلم التربية اإلسامية لتدريس مادة اللغة 
العربية في المرحلة االبتدائية مؤقًتا، بحكم 
أن أصحاب هــذا التخصص لديهم المهارات 
والقــدرات اللغوية التي تمّكنهم من تدريس 
أو  األوائــل  المعلميــن  أن  كمــا  المــادة،  هــذه 
منســقي المواد يتولون تقديــم الدعم الفني 
اإلدارات  توجيــه  جانــب  إلــى  للمعلميــن، 
المدرســية بمختلــف مســتوياتها إلــى تقديم 
الصفــوف،  فــي  المعلميــن  ومتابعــة  الدعــم 
إضافــًة إلــى البرامج التدريبيــة التي أعدتها 

إدارة التدريــب والتطويــر المهنــي لارتقــاء 
بمهــارات المعلميــن بوجــه عــام، وخصوًصــا 

الذين يحتاجون إلى تعزيز مهاراتهم.
وأشــار مدير العاقات العامة إلى أن تكليف 
المعلمين لتدريس تخصصات أخرى مقاربة 
لتخصصاتهــم ال يعنــي بالضــرورة تعيينهــم 
بشــكل دائــم علــى هــذه التخصصــات، علًمــا 
بــأن التوجهات الحديثة فــي التعليم لم تعد 
تحصر تدريس المرحلة االبتدائية في معلم 
نظــام الفصــل، وإنمــا بــات المعمــول بــه اآلن 

يتجــه نحــو إعــداد معلميــن يكونــون بمثابة 
مجمــع خبــرات معرفية ومهارات تدريســية 
األولــى  الحلقتيــن  فــي  الطلبــة  لتدريــس 
والثانية من المرحلة االبتدائية، وأن الوزارة 

قد عملت وما زالت تعمل بهذا النظام.
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“التربية” تبحث أولويات العمل في العام الدراسي الجديد
قطـــاع التعليـــم يلتقـــي مديـــري المـــدارس اســـتعداًدا الســـتقبال الطلبـــة األربعـــاء

نظم قطاع التعليم العام والفني بوزارة التربية 
الـــــدوري األول مـــع مــديــري  ــلــقــاء  ال والــتــعــلــيــم 
ومديرات جميع المدارس الحكومية، استعداًدا 
 11 الــمــوافــق  األربــعــاء  يــوم  الطلبة  الستقبال 
سبتمبر الجاري، مع بدء العام الدراسي الجديد 
ــوزارة  ــ ال وكــيــل  بــحــضــور  ــك  وذلـ  ،2019/2020
للموارد، رئيس لجنة الوكالء والخدمات محمد 
جمعة، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج 
العام  للتعليم  المساعد  والوكيل  الجودر،  فوزي 
الوكالء  مــن  وعــدد  البونوظة،  لطيفة  والفني 
التعليمية  اإلدارات  ومـــديـــري  الــمــســاعــديــن، 

وغيرها من اإلدارات المعنية.
المديرين  جمعة  هنأ  اللقاء،  خالل  كلمته  وفي 
ــدء الـــعـــام الـــدراســـي  ــ ــرات بــمــنــاســبــة ب ــديـ ــمـ والـ
ثم  للجميع  والنجاح،  التوفيق  متمنًيا  الجديد، 
تطرق إلى جملة من النقاط الجوهرية المتعلقة 
االســتــغــالل  مــثــل  الــمــدرســي،  ــدوام  ــ الـ بتسيير 
ــمــوارد الــبــشــريــة والــلــوجــســتــيــة في  ــل األمـــثـــل ل

في  المستجدين  المعلمين  وإشــراك  الــمــدارس، 
ــقــاشــات تــربــويــة مــن أجــل  ورش تــدريــبــيــة ون
الدراسي،  اليوم  إدارة  وحسن  مهاراتهم،  صقل 
باإلضافة إلى حث المعلمين على بحث وتطبيق 
أفضل  وتطبيق  والتعلم  التعليم  نظريات  آخر 
الممارسات التربوية داخل الفصل الدراسي. كما 
تحيات  والخدمات  للموارد  الــوزارة  وكيل  نقل 

للقيادات  النعيمي  التربية والتعليم ماجد  وزير 
موفق.  دراســي  بعام  لهم  وتمنياته  المدرسية، 
الــقــيــادات  فيها  دعــا  كلمًة  الــجــودر  ألــقــى  فيما 
المدرسية إلى مواصلة العمل الدءوب لتحقيق 
النجاح والتميز في أداء المؤسسات المدرسية، 
التميز  على  المحفزة  التعليمية  البيئة  وتوفير 
ــحــرص عــلــى االرتـــقـــاء المستمر  الـــدراســـي، وال

بمستوى الخدمات التعليمية، مؤكًدا أن الوزارة 
للميدان  ــداعــم والــمــســانــد  ال ــا  ســتــواصــل دورهــ
الطلبة.  األبناء  على  بالنفع  يعود  بما  التربوي، 
ــويــات الــعــام الــدراســي  ونــاقــش الــلــقــاء أهــم أول
الالزمة؛  اإلجــراءات  اتخاذ  بينها  ومن  الجديد، 
المطلوبة،  بــالــصــورة  الطلبة  استقبال  لضمان 
والتنفيذية  اإلســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــط  وتــوفــيــر 
والتشغيلية الدقيقة والواضحة، ووضع معايير 
واضحة للحوافز والمكافآت الخاصة بالهيئتين 
العملية  على  التركيز  مع  والتعليمية،  اإلداريــة 
التعليمية التعلمية داخل الصف، ومراعاة خلق 
الــمــدرســة،  منتسبي  بين  اإليــجــابــيــة  الــعــالقــات 
البشرية،  الـــكـــوادر  مــن  الــقــصــوى  واالســتــفــادة 
التقييم  نتائج  متابعة  على  التركيز  جانب  إلى 
الذاتي وآلية تطبيقها واالستفادة منها، إضافة 
األكاديمي  اإلنجاز  دراسة مؤشرات قياس  إلى 
للمواد األساسية، كما تم توزيع أقراص مدمجة 
المهمة  واإلرشــــــادات  التعاميم  عــلــى  تــحــتــوي 

للمدارس لبداية عام دراسي موفق.
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني
وزارة الكهرباء والماء

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  ــر  وزيـ أكــد 
أن  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ 
مملكة  بين  الوثيقة  الثنائية  الــعــالقــات 
في  أسهمت  الهند  وجمهورية  البحرين 
تــنــمــيــة مـــجـــاالت الــتــعــاون االقــتــصــادي 
لها دور في  وكــان  األصــعــدة،  كافة  على 
التجاري  التبادل  فرص  من  مزيد  توفير 
البلدين  مصالح  يعّزز  بما  واالستثماري 
عليهما  ــعــود  وي الــصــديــقــيــن  والــشــعــبــيــن 

بالنماء واالزدهار.
المالية  وزيــر  استقبال  لــدى  ذلــك،  جــاء   
واالقتصاد الوطني امس سفير جمهورية 
كومار  ــوك  أل البحرين  مملكة  لــدى  الهند 
سينها، حيث أشاد بالعالقات الثنائية التي 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  تجمع 

الهند الصديقة في شتى المجاالت خاصة 
منّوًها  والمصرفي،  المالي  القطاع  فــي 
المضي  مــواصــلــة  على  الــحــرص  بأهمية 
بما  للتعاون  أرحــب  مجاالت  لفتح  قدًما 

يحقق تطلعات البلدين.
كــومــار سينها عن  ــرب  أعــ مــن جــانــبــه،   

واالقتصاد  المالية  لوزير  تقديره  خالص 
الــوطــنــي عــلــى جـــهـــوده واهــتــمــامــه في 
في  ُيسهم  بما  المشترك  التعاون  تعزيز 
تنمية العالقات الثنائية بينهما على كافة 
دوام  البحرين  لمملكة  متمّنًيا  الصعد، 

التقدم والتطور.

عبدالحسين  والــمــاء  الكهرباء  وزيــر  استقبل 
المستوى من شركة  بمكتبه وفًدا رفيع  ميرزا 
الرئيس  يتقدمهم  للتكنولوجيا   JLANKA
  Jayantha Jayamanna للعمليات  التنفيذي 

وعدد من المسؤولين.
وفــي بــدايــة الــلــقــاء، رحــب الــوزيــر بالحضور 
العريقة  الــشــركــة وخــبــرتــهــا  بــنــشــاط  مــشــيــًدا 
تشهد  الــتــي  الشمسية  الــطــاقــة  مــجــاالت  فــي 
بــهــا مــشــاريــعــهــم فــي تــركــيــب أنــظــمــة الطاقة 
الشمسية فــي عــدد مــن بــلــدان الــعــالــم، وقــال 
مع  القائم  المشترك  التعاون  بتعزيز  “نــرحــب 
من  الشمسية  الــطــاقــة  فــي   JLANKA شــركــة 
خالل اعتمادها من ضمن المقاولين المؤهلين 
في  الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب  لمشاريع 
الــمــنــازل والــمــنــشــآت فــي الــبــحــريــن”، وأضــاف 

ميرزا أن تأهيل االستشاريين والمقاولين في 
اإلستراتيجيات  ضمن  من  يأتي  المجال  هذا 
اســتــخــدامــات  وتشجيع  بتنفيذ  تعنى  الــتــي 
من  انــطــالًقــا  المملكة  فــي  المتجددة  الطاقة 
اهتمامات الحكومة في سبيل تحقيق التنمية 
المستدامة، وهي ضمن الخطوات التي تسعى 
الوطنية  األهـــداف  تحقيق  إلــى  البحرين  بها 

المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
شكرهم  عن   JLANKA وفد  عبر  جانبهم،  من 

وتقديرهم للوزير ميرزا على حسن االستقبال 
والحفاوة وسعيه الدائم لتعزيز أواصر التعاون 
الوطنية  األهــداف  تحقيق  أجل  من  المشترك 
في مجاالت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يذكر أن شركة JLANKA قدمت سابًقا ورشة 
والماء  الكهرباء  وزارة  تنظيم  مــن  تدريبية 
ومركز الطاقة المستدامة لتأهيل االستشاريين 
والمقاولين للحصول على شهادة معتمدة في 

تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وزير المالية سفير الهند لدى البحرين

وزير المالية: عالقاتنا أسهمت بتنمية التعاون االقتصادي ميرزا يرحب بالتعاون مع “JLANKA” بمجاالت الطاقة الشمسية
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ــل وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
والــتــعــلــيــم مـــاجـــد الــنــعــيــمــي، 
بــمــكــتــبــه بــــديــــوان الـــــــوزارة 
ــى، الـــنـــائـــب  ــسـ ــيـ بـــمـــديـــنـــة عـ

تــم  إذ  الـــــدوســـــري،  ــبـــدهللا  عـ
خالل المقابلة بحث الخدمات 
التعليمية التي تقدمها الوزارة 

في دائرته االنتخابية.

النعيمي يستقبل النائب الدوسري

06local@albiladpress.comإعادة بناء جامع المهزع وإبراز أبعاده التاريخية ومالمحه األصيلة
“األعلى للشــؤون اإلســامية” و“الثقافة واآلثار” يبحثان ســبل تعزيز التعاون

استقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن 
بــن محمــد بــن راشــد آل خليفــة فــي مكتبه صبــاح أمس رئيســة هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة يرافقها 

وفد رفيع من مسؤولي الهيئة.

وأشــــار رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
والتعاون  التكامل  مــبــدأ  أن  إلــى 
ــاء هــو الــمــبــدأ األســـاس الــذي  الــبــنَّ
اســتــمــراره  عــلــى  الــحــرص  ينبغي 
وتكريسه في العمل بين مختلف 
ــات الـــرســـمـــيـــة فــــي ضـــوء  ــهـ ــجـ الـ
ــة الــســامــيــة لــعــاهــل الــبــالد  ــرؤيـ الـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
من  وانطالًقا  خليفة،  آل  عيسى 
ــة الــبــحــريــن اإلســتــراتــيــجــيــة  ــ رؤي
السياق  هــذا  فــي  مــؤكــًدا   ،2030
للشؤون  األعلى  المجلس  اعتزاز 
والتنسيق  بــالــتــعــاون  اإلســالمــيــة 
مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
في خدمة بيوت هللا تعالى ذات 
دورهــا  يعزز  بما  التراثية  القيمة 

ويحفظ  واالجــتــمــاعــي،  الــديــنــي 
وجهها الحضاري، ويعكس قيمتها 
ــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، مــشــيــدا  ــ ــري ــ األث
بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة 
الوطنية  اآلثــار  على  الحفاظ  في 
والـــهـــويـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــمــمــلــكــة 
بسجلها  واالحـــتـــفـــاء  ــبــحــريــن،  ال
على  والعمل  الــعــريــق،  الــحــضــاري 
مما  العالم،  مستوى  على  ــرازه  إبـ
أسهم في إعالن المحرق عاصمًة 

للثقافة اإلسالمية للعام 2018.
ــا، أشــــــادت الــشــيــخــة  ــه ــب مـــن جــان
بــدور  خليفة  آل  محمد  بنت  مــي 
ــي رعـــايـــة  ــى فــ ــ ــل الـــمـــجـــلـــس األعــ
البحرين،  التاريخية في  الجوامع 
بمساعي  الصدد  هــذا  في  منوهة 

الشيخ  الــمــجــلــس إلعـــمـــار جــامــع 
وإحيائه  بالمنامة  المهزع  قاسم 
جامًعا  الوظيفي  دوره  الستعادة 
مؤكدة  القديمة،  السوق  لمنطقة 
حـــرص الــهــيــئــة عــلــى تــعــزيــز أطــر 
يحقق  بما  المجلس  مع  الشراكة 
خدمة  فــي  المشتركة  أهــدافــهــمــا 

الدين والوطن.
وعقد الجانبان اجتماع عمل بحثا 

فيه سبل تعزيز التعاون في إعمار 
مملكة  فــي  التاريخية  الــجــوامــع 
البحرين ومنها جامع الشيخ قاسم 
القديمة،  المنامة  بسوق  المهزع 
وأكدا حرصهما على سرعة إعادة 
وفق  التاريخي  الجامع  هذا  بناء 
رؤية معمارية مميزة تبرز أبعاده 
الــتــاريــخــيــة ومــالمــحــه األصــيــلــة، 

وتنسجم مع محيطه المباشر.

خالل االستقبال

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

االثنين
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Û  فوضــى معــارض التوظيــف األجنبيــة، تطــرح التســاؤل مجــدًدا عــن الــدور
الرســمي )الغائب( لوزارة العمل والشــئون االجتماعية، وبقية الجهات األخرى 
ذات العالقــة، فــي مواجهــة هــذا العبــث )الُمعلــن(، حمايــة لحقــوق المواطــن 

البحريني من التضييق، والمزاحمة في اكتساب الوظيفة العادلة.
Û  هــذه المعــارض )المســتفزة( تضفــي بواقعها المــر، المزيد من األجــواء الكئيبة

والمسمومة التي تحيط بالمواطن البحريني، وتخنقه، بضرر يطوله ويوجعه 
ويوجع أبناءه، فمن سيتصدى لها؟ ومن سيوقفها؟

Û  قبــل عــدة أيــام، كتــب أحــد الزمــالء فــي عمــوده الصحفــي األســبوعي، عــن
وجــود أخبــار مفرحــة قادمــة فــي شــهر أكتوبــر، وبالرغــم مــن أن الجملــة لــم 
تتخط الســطرين ونصف فقط إال أنها أثارت انتباًها، وزوبعة من التســاؤالت 

لمواطنين يبحثون عن بريق األمل.
Û  األخبار المســمومة والمستشــرية في حياة الناس، هي نتيجة بعض القرارات

االقتصاديــة الخاطئــة وغيــر المدروســة، والتــي أدخلــت الجميع بنفــق مظلم 
ومجهول، ال ُيعرف له من نهاية.

Û  ،ا، يتطلــب قرارات حاســمة ا، والمرهــق جــدًّ هــذا الحــال اليومــي المتعــب جــدًّ
وجذريــة، يتطلــب محاســبة لمــن هــم دون األهليــة ألن يكونــوا بمناصبهــم، 
المواطــن، وهمســه، وتذمــره، وتوصياتــه،  ويتطلــب كذلــك إدخــال حديــث 
ومطالباته، في السياسات العامة للدولة، لتكون بوصلة مسار لها، اآلن، وبعد.

المواطن و“األخبار 
المسمومة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

دعا محافظ الشمالية علي العصفور 
إلى أن يكون موسم عاشوراء فرصة 
ــمــبــادئ والــقــيــم الــســامــيــة،  لــتــعــزيــز ال
بالتعاليم  وااللتزام  باالنضباط  وذلك 
التي  الممارسات  عن  بعيدا  الدينية 
قد تسيء إلى روحانية المناسبة أو 
استغاللها فيما يخل باألمن والنظام 

العام.
جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــــارة الــمــحــافــظ 
الهملة،  فــي  ــزهــراء  وال صــدد  مأتمي 
ــد ضـــــرورة الـــحـــرص على  حــيــث أكــ
الوحدة  ونهج  االجتماعية  الــروابــط 
مسؤولية  ــن  األمـ فحفظ  الــوطــنــيــة، 

منبعه  الـــوطـــن  حـــب  وأن  الــجــمــيــع، 
أهمية  موضحا  السمحاء،  الشريعة 
ــح  ــرائـ ــل مــــع مــخــتــلــف شـ ــواصــ ــ ــت ــ ال
الشراكة  تعزيز  أجــل  مــن  المجتمع؛ 
الــمــجــتــمــعــيــة، حــيــث نــقــل تــحــيــات 
راشد  الشيخ  الداخلية  وزير  وتقدير 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة وتــمــنــيــاتــه  بـ

بالتوفيق للجميع.
أهمية  إلى  الشمالية  محافظ  وأشــار 
إحياء  نحو  الديني  الخطاب  توجيه 
على  والمحافظة  الدينية  المناسبات 
شعار  تحقيق  يكفل  بــمــا  قدسيتها 

“عاشوراء نسمو”

رؤى جاللة الملك جسدت قيم التعايش بين المذاهبالعصفور: نسمو بحب الوطن في عاشوراء
ــوراء” ــاشـ ــم بــمــنــاســبــة “عـ ــآت ــم ــزور عــــدًدا مــن ال ــ ــش” ي ــاي ــع ــس “ت ــي رئ

للتسامح  الــبــحــريــنــيــة  الــجــمــعــيــة  رئــيــس  ــد  أكــ
“إن  بوزبون  )تعايش( يوسف  األديــان  وتعايش 
بالدنا  تعيشها  الــتــي  واالســتــقــرار  األمـــن  حــالــة 
العزيزة تّعد مفخرة في وطن يتسم بالتسامح 
لعاهل  الحكيمة  ــرؤى  ــ ال ظــل  فــي  والــتــعــايــش، 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
آل خــلــيــفــة، الــتــي جــســدت الــقــيــم اإلنــســانــيــة 
المذاهب  مختلف  بين  السلمي  التعايش  فــي 
في  العبادة  حرية  للجميع  يكفل  بما  والعقائد 

أجواء تسودها األمن والطمأنينة”.
البحريني  المجتمع  “أن  إلـــى  ــون  ــوزب ب ــار  وأشــ
وتمسكه  وتالحمه  بترابطه  ُعــرف  الــدوام  على 
الرب  شرعها  التي  السماوية  وبالقيم  بالوطنية 
عز وجل للعيش المشترك في حب وتوادد، عاى 

رغم االختالفات الدينية والمذهبية والثقافية، 
وقد استمد من تعاليم اإلسالم السمحة أسمى 
جعل  مما  والتعاضد  والمحبة  التسامح  معاني 
من التنوع مرتكزًا للوسطية ومصدر قوة وتميز 
في المجتمع البحريني، خالفا لكل البالد األخرى 
المذهبية ال  االخــتــالفــات  أن  يؤكد  ــذي  ال األمــر 
العبارة  صحيح  في  تعني  بل  التعارض  تعنى 
الجميلة”.  صــوره  كل  في  والتسامح  التعايش 

إحياء  بمناسبة  المآتم  لعدد من  زيارته  وخالل 
“أن  الجمعية  “عــاشــوراء” أوضــح رئيس  ذكــرى 
مملكتنا العزيزة هي الدولة الوحيدة في العالم 
من  والعاشر  التاسع  يومي  تمنح  التي  العربي 
ــام عــطــلــة رســمــيــة للعاملين  مــحــرم مــن كــل عـ
والمسلمين  واألجانب،  منهم  البحرينيين  كافة، 
وفي  والخاص،  العام  القطاعين  في  وغيرهم، 
باقي مرافق الخدمات األخرى”. وقال “الثوابت 

الــتــوجــه  ــذا  هـ فــي مجملها  الــوطــنــيــة جــســدت 
عليه،  تسير  نهجًا  والتسامح  الوسطية  لتكون 
ــداد مــن قيم  مــواصــلــًة لما غــرســه اآلبـــاء واألجــ
المجتمع  في  االنسجام  على  حافظت  ومبادئ 
الــذي  للتنوع  والتقدير  واالحــتــرام  البحريني 
يميزه”، مشيدا باهتمام وحرص وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
ودعمه وحرصه المتواصل وتوجيهاته لمتابعة 
معربا  الحسينية،  والمواكب  المآتم  احتياجات 
فــي ذات الــوقــت عــن شــكــره وتــقــديــره لجهود 
رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، ولكافة 
بوزبون  توجه  كما  البحرين،  الشرطة في  قادة 
بالشكر والتقدير إلى رؤساء المآتم على حسن 
في  المقدرة  وجهودهم  وتعاونهم  استقبالهم 
تنظيم احياء ذكرى “عاشوراء” على هذا النحو 

المتميز.

جمعية “تعايش”



يستغفل سائقي التاكسي ويحاسب بعملة “مزورة”
ــاري ــ ــجـ ــ الـ ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ  15 الـــقـــضـــيـــة  فـــــي  ــم  ــ ــك ــ ــح ــ ال

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى قضية تزوير وترويج عملة فئة 500 ريال ســعودي داخــل المملكة، تضم متهما واحدا كان قــدم العملة المزورة 
إلى سائق سيارة أجرة، وبعدما علم األخير أنها مزورة تمكن من القبض على المتهم بمساعدة من زميله بالمهنة ونقاله لمركز الشرطة، حيث حاول هناك 
الهرب منهما، إال أن شرطيا بالمركز تمكن من القبض عليه في مواقف المركز عقب تعثره وسقوطه أرضا؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة 15 سبتمبر 

الجاري؛ نظرا إلعالنه مرتين بالحضور وعدم امتثاله كون أن النيابة العامة قد أفرجت عنه في وقت سابق.

وتشــير التفاصيل حســبما وردت في 
بالغ المجني عليه ســائق “التاكســي” 
أنــه فــي يــوم 14 فبرايــر 2019 عنــد 
الســاعة 7:30 مســاء وأثنــاء مزاولته 
عملــه فــي منطقــة الجفيــر، حضــر لــه 
شــاب والــذي طلب منــه توصيله إلى 
شــارع المعارض وبعد توصيله ترتب 
علــى األخيــر مبلــغ 5 دنانيــر، والــذي 
قدم له ورقة فئة 500 ريال ســعودي 
مما اضطره إلى إعادة مبلغ 45 دينارا 

إليه.
وأضــاف أنــه فــي فجــر اليــوم التالي، 
توجــه إلــى محطــة التــزود بالوقــود 
لتعبئة ســيارته بالبنزين، وعندما دفع 
تلك الورقة النقدية التي تســلمها من 
الشــاب تفاجــأ بالعامــل فــي المحطــة 

يبلغه أنها مزيفة.
كمــا أفاد أنــه بتاريخ 2 مــارس 2019 
وأثنــاء تواجــده مســاء فــي محطــة 
تــزود أخــرى بمنطقــة الجفيــر شــاهد 
المشــكو فــي حقــه، وعليــه طلــب من 
صديقــه وهــو ســائق “تاكســي” أيضــا 
وبرفقتــه المتهــم، أن يقــوم بتوصيــل 
المذكــور وجلبــه إلــى مركز الشــرطة، 
زميلــه وبحوزتــه  إذ توجــه مباشــرة 

المتهــم إلــى مركــز الشــرطة، وهنــاك 
حــاول المشــكو فــي حقــه الهــرب، إال 
أنه تم القبض عليه من قبل شرطي.

الثالثينــي  المتهــم  أنكــر  جهتــه  مــن 
حضــر  بأنــه  وقــرر  إليــه،  نســب  مــا 
غضــون  فــي  البحريــن  مملكــة  إلــى 
بواســطة  الماضــي  فبرايــر  شــهر 
شــخص  يقودهــا  خاصــة  ســيارة 
بحرينــي والــذي ركــب معــه ســيارته 
بالمملكــة  الســيارات  مواقــف  مــن 
علــى  عــرض  إذ  الســعودية،  العربيــة 

البحرينــي مبلــغ 150 ريــاال ســعوديا 
مقابــل توصيلــه إلى شــارع المعارض 
إلــى  أخــذه  والــذي  البحريــن،  فــي 
مكتــب لتأجيــر الســيارات في شــارع 
اســتئجار  مــن  تمكــن  إذ  المعــارض، 
ســيارة وأخذ يتجول بها في المملكة 
لمدة 3 أيام بعدما اســتأجر شــقة في 
مبنــى بالجفيــر، مشــيرا إلــى أنــه لــم 
يركب أي ســيارة أجــرة في البحرين؛ 
ألن لديــه ســيارة مســتأجرة بمبلغ 13 

دينارا لليوم الواحد.

وأوضــح انــه حضــر مجــددا للمملكــة 
بتاريــخ 27 فبرايــر وبــذات الطريقــة، 
ســيارة،  أخــرى  مــرة  اســتأجر  كمــا 
وبعد انتهاء مدة إقامته أعاد ســيارة 
األجــرة للمكتــب، واســتوقف ســيارة 
أجــرة يقودهــا بحرينــي، فســأله عــن 
مواقف الســيارات التي تقــوم بالنقل 
لخــارج البحريــن، فأخــذه إلى شــارع 
المعارض، وفي الطريق تلقى السائق 
اتصــاال ودار بينــه والمتصــل حديث، 
إذ أبلغه السائق أنه قدم عملة مزورة 
المبلِّــغ”،  “التاكســي”  ســائق  لصديقــه 
وتفاجأ به يأخذه إلى مواقف بالقرب 

من مركز الشرطة.
ســائق  بــه  أمســك  توقفهمــا  وبعــد 
األجــرة مــن يــده مــا بث الخــوف في 
نفسه وقام بالهرب، إال أنه وقع أرضا، 
فحضــر إليــه شــرطي، والــذي قــرر له 
بعــدم الخــوف، فتوجــه برفقتــه إلــى 
مركــز الشــرطة، وهنــاك حضــر ســائق 
ســيارة أجــرة آخــر، والــذي ادعــى لــه 
أنــه منــذ 15 يوما ســّلمه ورقة مزيفة 
مــن فئــة 500 ريــال ســعودي، فأنكــر 
عالقتــه بــه إذ إنه ال يعرفــه ولم يلتق 

به من قبل حسبما أفاد.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة شــابين في واقعة شــروعهما بتفجير قنبلة 
محليــة الصنــع، والتــي تم ضبطهــا مدفونة بالقرب مــن دوار الفخار في منطقــة عالي، حتى 
جلسة 12 سبتمبر الجاري؛ وذلك لسماع شهود النفي مع التصريح بصورة من أقوال شهود 
اإلثبــات، وأمــرت باســتمرار حبــس المتهــم األول المقبــوض عليه، في حيــن أن الثاني هارب 

خارج البالد بطريقة غير مشروعة.

وتتحصــل واقعــة القضية فيمــا ورد من بالغ 
للنيابــة العامــة، تضمــن وجــود جســم غريــب 
بالقــرب مــن منطقــة دوار الفخــار فــي عالــي، 
والــذي عندمــا اتجــه أفــراد الشــرطة للمنطقة 
مدفــون  الجســم  أن  تبيــن  تأمينهــا،  وبعــد 
تحــت األرض، وأنــه عبارة عن عبــوة معدنية 

متفجرة محلية الصنع.
علــى إثــر ذلك تم التعامــل مع القنبلة من قبل 
فرقــة التدخل الســريع، وتم رفعها وتحريزها 

من قبل طاقم مسرح الجريمة.
وجــاء فــي تقرير مســرح الجريمــة أن العينة 

عبــارة عــن عبــوة أنبوبيــة معدنيــة متفجــرة 
محليــة الصنــع تم حشــوها بخليط من المواد 
المتفجــرة وقابلــة لالنفجار عن بعد بواســطة 

هاتف نقال.
العينــات  فحــص  خــالل  مــن  يثبــت  ولــم 
المرفوعــة منهــا أنهــا تحتــوي على أيــة خاليا 
بشرية، وأن البصمة المرفوعة لم تتطابق مع 

أي بصمة في قاعدة البيانات.
فمــع االســتعانة بالمصادر الســرية الســتكمال 
التحريــات والوصــول لمرتكبــي الجريمــة، إذ 
تمكــن رجال التحري مــن القبض على المتهم 

األول، والذي اعترف بالتحقيقات، إذ قرر أنه 
وآخــر -توفــي في وقت ســابق- التقيا المتهم 
الثانــي )الهــارب( بالقــرب مــن أحــد المخــازن 
بمنطقة شهركان، والذي يستخدم كمستودع 

لتخزين اإلطارات والزجاجات الحارقة.
وأضاف أن الثاني أنزل من ســيارته “خيشــة” 
العبــوة  علــى  تحتــوي  كانــت  اللــون  زرقــاء 
منــه  وطلــب  للمتوفــى،  وســلمها  المتفجــرة، 
وضعها عند إحدة الشجرات بمقبرة شهركان، 
وأن دوره كان مراقبــة المــكان؛ إلتمــام عملية 
إلــى  عــادوا  االنتهــاء  وبعــد  العبــوة،  زراعــة 

المخزن، وأحضر المتهم الثاني علبة كرتونية 
بها هاتف نقال متصل بالعبوة المتفجرة.

 12 بتاريــخ  الثانــي  والمتهــم  أنــه  إال  وتابــع، 
يونيــو 2016 تجمعــا بمنطقــة عالــي وتوجهــا 
الشــيخ زايــد بمنطقــة  إلــى شــارع  وآخــرون 
عالــي، بعدمــا زرعــوا مجــددا العبــوة في ذلك 

فــي  الرعــب  بــث  بذلــك  قاصديــن  الشــارع، 
وتعريــض  والمقيميــن  المواطنيــن  نفــوس 
حياتهــم للخطر وإشــعال الفوضــى في البالد 
وتعطيــل الحركــة المرورية؛ تنفيــذا ألغراض 

إرهابية.
وبعد أخذ بصمة المتهم األول ثبت بتقرير 

البصمــة  “التكميلــي” أن  البصمــات  شــعبة 
الخلفــي  الغطــاء  عــن  مســبقا  المرفوعــة 
للهاتــف النقال المتصــل بالعبوة، تبين أنها 
تتطابق مع بصمات يد المتهم األول بأكثر 

من 12 عالمة مميزة.
وبتكثيــف التحريــات حــول موقــع تواجد 
المتهــم الثانــي والمطلوب أمنيــا منذ مدة، 
تبيــن أنــه هرب خــارج البــالد بطريقة غير 
مشــروعة، كمــا أن الشــخص اآلخــر الــذي 
قــام بوضــع العبــوة فــي مقبــرة شــهركان، 
والــذي كان برفقتــه المتهــم األول متوفى 

منذ 21 يونيو 2016.
فأســندت النيابــة العامــة للمتهميــن تهمــة 
أنهمــا حــازا وآخرون مجهولــون مفرقعات 
وجهاز هاتف نقاال يســتخدم في صناعتها 
الجهــات  مــن  ترخيــص  دون  وتفجيرهــا 
يخــل  بنشــاط  واســتخدامها  المختصــة، 

باألمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.

تأجيـل الحكـم بقضيـة شابيـن لسمـاع شهـود نفـي

25 سبتمبر للقبض على سيدة بدعوى احتيال نقابي عليها
تــعــب دون  ثـــابـــتـــة  ــب  ــ ــ رواتـ عـــلـــى  مـــنـــه  ــن  ســيــحــصــل بـــأنـــهـــن  ــاه  ــايـ ــحـ ضـ ــم  ــ ــ أوه

تنظــر المحكمــة فــي اســتئنافين للنقابي المعــروف، المدان باالحتيال فــي قضيتين جديدتين، إذ تمكن مــن اإليقاع بعدد 
429 ســيدة وفتــاة فــي أعمالــه غير القانونية في اإلتجار بالذهب واإلدعاء بأنهن ســيحصلن منــه على رواتب ثابتة دون 
تعب، مدعيا لهن أنهن سيعملن في بيع الذهب واستثماره، إال أنه استغفل المشار إليهن، فوقعوا ضحايا ألفعاله المجرمة 
مــن خــالل اســتغالله ســيدة وزوجهــا إلجبارهــن على توقيع ســندات مديونية تصل إلــى 5000 دينار لــكل ضحية، مدعيا 
أنهــا لحفــظ حقــه، فتحصــل بواســطة تلــك الســندات على أحــكام بالدفــع لصالحــه بمبالغ تصل إلــى 2 مليــون و145 ألف 
دينار، وقضت محكمة أول درجة بحبس النقابي المعروف لمدة سنتين في قضية و3 سنوات في الثانية، فيما حبست 
المتهمان بالقضية الثانية -الزوج وزوجته- لمدة ســنة واحدة، وبحبس 4 متهمين -آخرين موظفين لديه- لمدة 6 أشــهر 

في القضية األولى.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وقــررت 
الثانيــة )بصفتهــا االســتئنافية( تأجيــل 
الطعنيــن لجلســة 25 ســبتمبر الجــاري؛ 
وذلــك للمرافعــة الختاميــة فــي واحدة 
منهما، وفــي الثانية للقبض على إحدى 
المجنــي عليهــن، والتــي لــم تمثــل أمام 
المحكمة رغم إعالنها مرتين بالحضور.

وتتمثــل تفاصيــل القضيــة األولــى في 
تمــت  موظفيــن  مــن  و4  النقابــي  أن 
إدانتهم في تزوير مســتندات مديونية 
لزبائــن محليــن يملكهمــا، إذ تمكنوا من 
خــالل عمليــات التزويــر من اســتصدار 
أحــكام ملزمــة بدفــع الزبائــن المجنــي 
عليهــم لمبالــغ خياليــة علــى أجهــزة لــم 
ســددوا  أو  أصــال  بعضهــم  يشــتريها 
قيمتها منذ فترة طويلة، مثل الهواتف 
النقالة والحاســب اآللي المحمول “الب 
توب”، والتي قد سددوا قيمة أقساطها 
الشهرية كاملة رغم أنها بمبلغ مضاعفة 
عــن الحقيقيــة، ومــن تلــك الوقائــع أن 
هاتــف  اشــترى  عليهــم  المجنــي  أحــد 
نقــال ال يتجــاوز ســعره 60 دينــارا عــن 

طريق التقســيط الشهري، إال أنه تفاجأ 
بعــد مــدة بصــدور حكــم بالقبــض عليه 
إللزامــه بدفع مبلــغ 3600 دينار لصالح 
النقابي المحتال كقيمة لهاتفين نقالين 

لم يشتريهما أصال.
وتشــير تفاصيــل القضيــة الثانيــة إلــى 
ورود 12 بالغا إلدارة مكافحة الجرائم 
وفتيــات،  ســيدات  مــن  االقتصاديــة 
أشرن في بالغاتهن أنهن وقعن ضحية 
متهميــن  واحتيــال،  نصــب  لجريمــة 
النقابي المعروف، والذي أوقع بهن عن 
طريق سيدة -المتهمة الثالثة- وزوجها 
-المتهــم الثانــي-، بعدما علــم المتهمين 
أنهن بحاجة ماسة لألموال، إذ استغلوا 
تلــك الحاجة مــن خالل الثالثــة، والتي 
كانــت تتواصــل مــع الضحيــة وتبلغهــا 
بأنهــا ســتحصل علــى راتــب ثابــت إن 

وافقت بالعمل معها.
أنــه  أبلغتهــن  المتهمــة  أن  وتابعــن، 
بيــع  خــالل  مــن  اســتثماري  مشــروع 
ســبائك الذهــب والمجوهــرات، بحيــث 
تكون مهمة كل منهن بيع تلك السبائك 

علــى المحالت؛ حتى ال يتم الشــك في 
المتهــم األول، كونــه يملــك الكثيــر مــن 
تلــك الســبائك، إال أنــه غيــر قــادر علــى 
بيعها دفعة واحدة باســمه حتى ال يتم 
الشــك بأمره، لذا فإنــه البد من الحاجة 
لهن حتى تتم العملية دون شك، وأنهن 
ثابــت  شــهري  دخــل  علــى  ســيحصلن 

مقداره 300 دينار.
قبــل  مــن  التواصــل  عمليــة  وبــدأت 
وعــرض  بالضحايــا  الثالثــة  المتهمــة 
إحــدى  طريــق  عــن  عليهــن  المشــروع 
الفتيــات، والتي كانــت بحاجة لألموال 
لتســيير أمــور حياتهــا، فعرضــت عليها 
الفكــرة، والتــي وافقــت علــى ذلــك، إذ 
بهــا  تلتقــي  أن  المتهمــة  منهــا  طلبــت 
التأمينــات  مجمــع  بجانــب  يــوم  ذات 
االجتماعيــة، وعندمــا حضرت تفاجأت 
بهــا تطلــب منهــا توقيــع ســند مديونية 
المتهــم  باســم  التوثيــق  مكتــب  لــدى 
األول بقيمــة 5000 دينــار، لبــدء العمل 
معه، مدعية أنها ستســتلم منه ســبائك 
ذهبية وأن السند ضمانا لحق األخير ال 

أكثــر من ذلك، وأنه لن يتم اســتخدامه 
ضدها، وبالفعل وقعت على السند.

وعقــب توقيــع ذلك الســند توجهت مع 
المتهمة الثالثة إلى محل المتهم األول، 
وســلمتهم سند المديونية، وعلى الفور 
وهنــاك  المتهمــة،  منــزل  إلــى  توجهتــا 
األخيــرة،  زوج  الثانــي  المتهــم  التقــت 
الذهــب  ســبيكة  منهــا  اســتلم  والــذي 
وأبلغها أنه ســيبيعها إلى أحد المحالت 
باســمها، وبعــد فتــرة عاد إليها وســلمها 

مبلغ 300 دينار الموعودة باستالمها.
وبناء على هذه الواقعة طلبت المتهمة 
من الفتاة إحضار أكبر قدر من الفتيات 
مــن معارفهــا ممن يرغبــن بالعمل معهم 
فــي هذا المجال، والحصول على راتب 
شهري من دون عناء، وهو ما حصل، إال 

أنهــن بعد فترة اكتشــفوا وجــود أحكام 
مدنيــة ضدهم تطالبهم بدفع قيمة تلك 

المديونيات لصالح المتهم األول.
وعندمــا حاولــت مجموعة مــن المجني 
عليهــن التواصل مــع النقابي المعروف، 
للتوســل بأن يتنازل على تلك الدعاوى 
ضدهن، ادعى لهن بأن المتهمان الثاني 
والثالثة ليسا سوى نصابين ومحتالين.
أن  إلــى  الشــرطة  تحريــات  وتوصلــت 
المتهميــن الثالثــة تمكنوا من الحصول 
علــى ســندات مديونيــة مــن عــدد 429 
األول  المتهــم  باســم  كلهــا  ضحيــة، 
أي  منهــا،  لــكل  دينــار   5000 وبقيمــة 
بإجمالي يصل إلى مليونين و145 ألف 

دينار.
وكانت أحالــت النيابة العامة المتهمين 

الخمســة في القضيــة األولى للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنهــم فــي غضــون الفتــرة 
تزويــرا  ارتكبــوا  و2017،   2010 بيــن 
فــي محــررات خاصــة واشــتركوا فــي 

استعمالها.
علــى  الثانيــة  القضيــة  فــي  وأحالتهــم 
اعتبار أن النقابي والزوج وزوجته في 
غضون العام 2017، أوال: المتهم األول: 
توصــل إلــى االســتيالء علــى ســندات 
المديونيــة وعلــى توقيــع الضحايــا الـــ 
وذلــك  وأخريــات  عليهــن  المجنــي   12

باالستعانة بطرق احتيالية.
ثانيا: المتهمان الثاني والثالثة: اشتركا 
بطريقي االتفاق والمساعدة مع المتهم 
ارتــكاب جريمــة االحتيــال  األول فــي 

المذكورة.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســتقبلت رئيــس المؤسســة الوطنيــة 
لحقوق اإلنســان ماريــا خوري، انجلي 
لــو وهــي ســكرتير أول بســفارة كنــدا 
المعتمــدة لــدى المملكــة فــي الرياض، 
حيــث رحبــت بهــا وقدمــت لهــا نبــذة 
عــن المؤسســة الوطنية والــدور الذي 
تضطلــع بــه في نشــر وحمايــة حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.
 وتــم خــالل اللقــاء الذي حضــره عدد 
المفوضيــن  مجلــس  أعضــاء  مــن 

الوطنيــة،  للمؤسســة  العــام  واألميــن 
االهتمــام  ذات  المواضيــع  مناقشــة 
المشــترك، وســبل تعزيز التعــاون بين 

الجانبين.
من جهتها، أعربت الســيدة لو عن بالغ 
المؤسســة  وأعضــاء  لرئيــس  شــكرها 
االســتقبال،  حســن  علــى  الوطنيــة 
مثمنــة مــا تقوم به المؤسســة من دور 
كبير يســهم في تطور مستوى حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.

مناقشة التعاون بين البحرين وكندا بالمجال الحقوقي
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المنامة - الينابة العامة

حســين  المــرور  نيابــة  رئيــس  صــرح 
الصيرفــي بــأن النيابــة العامــة قد باشــرت 
التحقيــق في واقعة انتشــار مقطع فيديو 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يظهــر 
فيــه شــاحنة تقــاد بســرعة تفــوق ســرعة 
خــط  مــن  الخاطــئ  والتجــاوز  الشــارع 

الطوارئ والقيادة بطريقة تعرض األرواح 
حققــت  فقــد  وعليــه  للخطــر،  واألمــوال 
النيابــة العامــة مــع المتهــم واعتــرف بمــا 
نســب إليــه من تهم ســالفة البيــان وأمرت 
بحبســه ســبعة أيــام علــى ذمــة التحقيــق 

تمهيًدا إلحالته إلى المحكمة المختصة.

حبس سائق الشاحنة المتهور على ذمة التحقيق

عباس إبراهيم

االثنين
9 سبتمبر 2019 
10 محرم 1441

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

زرعا قنبلة محلية 
 الصنع بالقرب 

من دوار الفخار
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المطابخ األهلية تعتمد على الشراء من تجار المواشي وغيرهم

“عاشوراء” يرفع الطلب على اللحوم 50 %

انتعشــت ســوقا اللحــوم والدواجــن وزاد الطلب بنســب بيــن 50 % و200 % مع 
ذكرى موسم عاشوراء مقارنة باأليام العادية، وشهدت األسواق المحلية إقباالً 
متفاوًتــا علــى شــراء لحــوم األبقــار واألغنــام فيمــا كانــت الحركة الشــرائية عند 

الدواجن أكبر.

 وقــال تاجــر اللحوم في ســوق المنامة 
إن  الحليبــي،  ناصــر  ســيد  المركــزي، 
الطلــب على اللحــوم ضعيف خالل هذا 
العام حيث إن أغلبية المآتم والمجالس 
الحســينية تعتمــد علــى شــراء الوجبــة 

من المطابخ األهلية.
 وأوضــح أن المطابــخ األهليــة تعتمــد 
علــى شــراء لحومهــا بنفســها مــن تجار 
علــى  تعتمــد  وال  وغيرهــا  المواشــي 
الطلــب  أن  مبيًنــا  الســوق،  قصابــي 
خفيــف بشــكل عــام فــي الســوق والذي 
زاد حوالــي 50 % فــي أيــام الخميــس 
الماضييــن مقارنــة  والجمعــة والســبت 

باأليام العادية.
 وأكــد أن األســعار على حالهــا لم تتغير 
مــن بعــد أن تــم رفــع الدعــم الحكومــي 

مــن  األبقــار  لحــوم  كيلــو  ويتــراوح 
دينارين إلى 2.200 دينار، فيما تتراوح 
أســعار األغنــام مــن 2.600 دينــار إلى 3 
دنانيــر ويعتمــد ذلك على نوع الماشــية 
إن كانت سودانية أو أسترالية وغيرها 

من المواشي المستوردة.
وأشــار إلــى أن أكثــر الطلــب يكون على 
لحوم األبقار كونه أقل ســعًرا من لحوم 
األغنام والبلد المستورد منه كباكستان 
وإثيوبيــا وهــي البلــدان التــي يفضلهــا 

المواطنون.
الدواجــن  الطلــب علــى  إلــى ذلــك، زاد 
تاجــر  قــول  بحســب   %  200 بنســبة 
المنامــة  بســوق  والبيــض  الدواجــن 
أكــد  الــذي  ســلمان،  صــادق  المركــزي، 
انخفاض نسبة إنتاج الدواجن المحلية 

المتوفرة في األسواق المحلية.
 وقــال إن الطلــب أكبــر مــن المعــروض 
الــذي ال يغطــي نصــف الكميــات حيــث 
طرحت يوم أمس األول ما يقارب 500 
حبة بأحجــام بين 800 و1100 و1200 
كيلوغرام، وإضافة إلى قلة اإلنتاج فإن 
الشــركة قــد أغلقــت منــذ أمــس )األحد( 
وســتعود فــي يــوم الســبت المقبــل 14 
ســبتمبر، وبهــذا ســيكون المنتج البديل 

هو الدجاج السعودي.
 وأضاف ســلمان أن اإلقبال على شــراء 

ا خالل هذه الفترة  الدواجــن مرتفع جدًّ
فــي  المواســم  إنهــا تعتبــر أحــد  حيــث 
الســوق إال أن اإلنتــاج المحلــي ضعيــف 
ا إذ انخفضــت الكميــات المطروحة  جــدًّ

هذه الفترة مقارنة باأليام السابقة.
الدجــاج  هــو  البديــل  أن  وأوضــح 
إن  حيــث  الســعودية  مــن  المســتورد 
يطلبــه  مــا  حســب  الطــرح  كميــات 
يريدهــا،  التــي  وباألحجــام  تاجــر  كل 
واألســعار باقيــة علــى مــا هــي عليــه إذ 

يبلغ سعر الكيلو 1.200 دينار.

العجز التجاري لمصر 
يتراجع لـ 3.38 مليار دوالر

للتعبئــة  المصــري  المركــزي  الجهــاز  قــال 
التجــاري  العجــز  إن  واإلحصــاء  العامــة 
دوالر  مليــار   3.38 إلــى   %  21.9 تراجــع 
فــي يونيــو مــع صعــود الصــادرات 4.3 % 
وهبــوط الــواردات 13 %. وأضــاف جهــاز 
اإلحصــاء فــي بيــان أن الصــادرات زادت 
إلى 2.30 مليار دوالر في فبراير من 2.20 

مليار قبل عام.
مليــار   5.68 إلــى  الــواردات  وانخفضــت 
6.53 مليــار دوالر  دوالر فــي فبرايــر مــن 
قبل ســنة، بفعــل تراجع واردات المنتجات 
النفطية 36.4 % والحديد والصلب بنسبة 

.% 37.3
ويأتــي تراجع واردات مصر من المنتجات 

البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

القاهرة - أريبيان بزنس

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس األحــد عنــد مســتوى 1,548.78 
بانخفاض وقدره 2.29 نقطة مـقارنـة بإقفالـه الخميس الماضي، في 
حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي عند مستوى 746.20 محافًظا 

على إقفالـه السابق.

 1.61 الـمستثـــمرون  وتــداول 
إجـمـــالية  بقيـــمة  ســهم،  مليــون 
ديـنـــار،  ألــف   443.33 قدرهــا 
 64 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تـــم 
صفقــة، حيث ركز الـمستثـــمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتـــهم 
بلغــت  والتــي  التجاريــة  البنــوك 
قيـــمة أسهمه الـمتداولـة 198.43 
ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 44.76 
اإلجـمـــالية  القيـــمة  مــن   %
للتداول وبكـــمية قدرها 718.03 
ألف سهم، تـــم تنفيذها من خالل 

20 صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحد في 
قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول  الـمركـــز 
أســهمه الـمتداولـــة 131.36 ألــف 
ديـنـار أي ما نسبته 29.63 % من 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 

ألــف   368.41 قدرهــا  وبكـــمية 
ســهم، تـــم تنفيذهــا من خـــالل 6 

صفقات.
أمـــا الـمركـز الـثـانـي فكـان لـشركة 
)بتلكــو(  لالتصــاالت  البحريــن 
بقيـــمة قدرها 73.62 ألف ديـنـــار 
مــن   %  16.61 نســبته  مــا  أي 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
ألــف   190.00 قدرهــا  وبكـــمية 
ســهم، تـــم تنفيذها مـــن خـــالل 5 

صفقات.
ثـــم جــاءت إي بــي إم تيرمينالــز 
 59.66 قدرهـــا  بقيـــمة  البحريــن 
ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 13.46 
% مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـة وبكـمية قدرها 60.26 
ألف سهم، تـــم تنفيذها من خالل 

8 صفقات.

تداول 1.6 مليون سهم 
ببورصة البحرين

الكويت - مباشر

قيمــة  ارتفــاع  لـ”مباشــر”  مســح  كشــف 
االحتياطــي األجنبي لــدول مجلس التعاون 
بنهايــة يونيــو 2019 بنســبة 4.33 % علــى 
أســاس ســنوي، واســتحواذ المملكــة العربية 
الســعودية على نسبة 70.46 % من إجمالي 
االحتياطــات األجنبية لدول الخليج.وبلغت 
االحتياطيات لدى مصرف البحرين المركزي 
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري )حتى 
يونيو( 3.39 مليار دوالر، مقارنة بنحو 2.18 
مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

بنسبة زيادة بلغت 55.6 %.
 واســتند المســح إلى أحــدث بيانــات للبنوك 
االحتياطــي  وســجل  الخليجيــة.  المركزيــة 
األجنبي بختام شهر يونيو السابق 728.644 
مليــار دوالر، مقارنة بـــ698.402 مليار دوالر 

في الشهر نفسه من 2018.
بيانــات  فــي  اعتمــد  المســح  أن  إلــى  ُيشــار 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى شــهر مايو 

الماضي، نظًرا لعدم صدور بيانات يونيو.

الخليـــج دول  مســـتوى  علـــى  مليـــار   728.6 بلغـــت 
االحتياطي األجنبي للبحرين بنهاية يونيو 3.39

981.6

دوالر مليار 

مليـــــــــــون دوالر

المحرر االقتصادي
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دبي - أف ب

تبحــث الــدول المنتجــة للنفــط في أبوظبي هذا األســبوع خفًضا جديًدا في إنتاجها، وذلك بهدف رفع األســعار المتراجعة 
علــى خلفيــة الحــرب التجاريــة بين الواليات المتحــدة والصين، إال أن محللين يشــّككون في إمكانية نجــاح هذه الخطوة 
ا  بوقف االنحدار. وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحدًيا رئيسيًّ
يتمثل في تحقيق توازن في ســوق النفط حيث تواصل األســعار تراجعها، رغم خفض اإلنتاج والعقوبات األميركية على 

قطاع النفط في إيران وفنزويال.

وكانت هــذه الدول اتفقت في بداية 2019 
مليــون   1,2 بمعــدل  اإلنتــاج  خفــض  علــى 

برميل يوميا.
الخيــارات  تبــدو  المحّلليــن،  وبحســب 
محــدودة أمام الدول المنتجــة في اجتماع 
لجنتهــا المتخّصصــة بتطبيــق اتفاق خفض 

اإلنتاج في أبوظبي الخميس المقبل.

اقتــراح  هــي  المتوقعــة  الخطــوة  أّن  ومــع 
خفــض جديــد فــي اإلنتــاج، مــا قــد يســاعد 
علــى رفــع األســعار مؤقتا، إال أّن هــذا القرار 
سيتســبب بتقليــص أكبــر فــي حصــص كل 
مــن الدول المنتجة في عملية إنتاج النفط، 

األمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة. 
 وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة 

المالــي  المركــز  فــي  المنشــورة  األبحــاث 
ا، لجأت أوبك  الكويتي، أم. آر. راغو “تقليديًّ
إلى خفض اإلنتاج بهدف رفع األســعار، لكن 
هذا األمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق 
النفط العالمي من مســتوى 35 % القياســي 

في 2012 إلى 30 % في يوليو 2019”.
فــي  اإلنتــاج  خفــض  اتفاقــات  وســاعدت 

الســابق علــى زيــادة األســعار، لكــن االتفــاق 
األخيــر بدايــة هذا العام لم يــؤد إلى نتائجه 
المرجــوة، حيث واصلت األســعار انحدارها 
على الرغم من الموافقة على تمديد خفض 
مــن  بــدًءا  إضافيــة  أشــهر  لتســعة  اإلنتــاج 

يونيو الماضي.
 وعشــية انطالق المؤتمــر، أّكد وزير الطاقة 
مؤتمــر  فــي  المزروعــي  ســهيل  اإلماراتــي 
صحافــي فــي أبوظبــي أن الــدول المنتجــة 
ضــروري”  هــو  مــا  “بــكل  ســتقوم  للنفــط 
لتحقيــق التــوازن، لكنــه أضــاف أن خفــض 
ــا  اإلنتــاج بشــكل أكبــر ممــا هــو عليــه حاليًّ

“ليس قراًرا يمكن أن نّتخذه بسهولة”.

المقبـــل الخميـــس  أبوظبـــي  فـــي  المعنيـــة  للجنـــة  اجتمـــاع 
منتجــــو النفـــط يدرســــون خفًضــا جديــًدا

دبي - مباشر

أعلنــت مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة، عــن 
تفاصيــل عمليــات صنع الســوق التــي تمت من 
قبــل صانــع الســوق للمجموعــة “ســيكو” خالل 
بورصــة  مــن  كل  فــي   2019 أغســطس  شــهر 

البحرين، وسوق دبي المالي.
 وأوضحــت المجموعة بحســب بيان صحافي، 
أمــس األحــد، أن مجموع عــدد األوراق المالية 
المشــتراة بلــغ نحــو 11.89 مليــون ســهم، فيما 
بلــغ عدد األوراق المالية المبيعة 20.19 مليون 

ورقة بسوق دبي المالي.
 وأضاف البيان أن المبالغ المدفوعة بلغت نحو 
10.71 مليــون درهــم، فــي حيــن بلــغ إجمالــي 
مجمــوع المبالــغ المتســلَّمة نحــو 18.06 مليون 
درهــم، ليصل رصيد األوراق المالية 87 مليون 
ورقة مالية، فيما وصل الرصيد النقدي 25.26 

مليون درهم.
 أمــا فــي بورصــة البحريــن، فبلغ مجمــوع عدد 
3.04 مليــون  المشــتراة نحــو  الماليــة  األوراق 
ســهم، فيمــا بلــغ عــدد األوراق الماليــة المبيعــة 

8.92 مليون ورقة.
بلغــت  المدفوعــة  المبالــغ  أن  البيــان  وأضــاف 
نحــو 737.27 ألــف دوالر، في حين بلغ إجمالي 
ألــف   2.15 نحــو  المتســلَّمة  المبالــغ  مجمــوع 
 76.42 الماليــة  األوراق  رصيــد  ليصــل  دوالر، 
مليــون ورقة، فيما وصل الرصيد النقدي 5.08 

مليون دوالر.
الماليــة”  إتــش  إف  “جــي  مجموعــة  وكانــت   
قــد أعلنــت فــي شــهر مايو مــن العــام الماضي، 

تعييــن ســيكو كموفــر ســيولة –صانــع  إعــادة 
سوق- ألسهمها في سوق دبي المالي وبورصة 
البحريــن، حتــى 29 نوفمبــر 2019، الفتــة إلــى 
أن أي تمديد إضافي ســيكون خاضًعا لموافقة 
مسبقة من مصرف البحرين المركزي. ونّوهت 
بأنــه يمكــن لســيكو بموجــب هــذا التعييــن أن 
تحتفــظ بأســهم الخزينة بنســبة إجمالية تصل 
إلــى 3 % فقــط مــن إجمالــي أســهم المجموعة 

المصدرة.

ـــي ـــن ودب ـــي البحري ـــن بورصت ـــي كل م ـــطس ف ـــال أغس خ
“جي إف إتش” تعلن تفاصيل توفير السيولة ألسهمها

دبي- العربية.نت

الكويتيــة  المــال  أســواق  هيئــة  قــّررت 
طــرح حصتهــا البالغة 50 % في بورصة 
األول  فــي  العــام  لالكتتــاب  الكويــت 
فتــرة  وستســتمر  المقبــل.  أكتوبــر  مــن 
االكتتــاب من مطلع أكتوبر وحتى األول 
مــن ديســمبر المقبــل، علًما أنه ســيقتصر 
وبهــذه  الكويتييــن.  المواطنيــن  علــى 
أســواق  هيئــة  خطــة  تكتمــل  الخطــوة 
البورصــة،  الكويتيــة لخصخصــة  المــال 
 % الـــ50  حصــة  طــرح  تــم  أن  بعــد 
المتبقيــة للمســتثمرين مــن المؤسســات 
العــام الماضــي، والتــي فاز فيهــا تحالف 
مجموعتــي الخرافــي والبحــر بالتعــاون 

مع بورصة أثينا.
األجيــال  فــي  العــام  المديــر  يقــول   
القادمة لالستشــارات عيد الشــهري، في 
مقابلــة مــع “العربيــة”، “هــي عبــارة عــن 

فيهــا  حصًصــا  باعــوا  حكوميــة  أصــول 
أمــا  للشــركات،  المشــغلين  للمســتثمرين 
الحصــص اإلضافيــة المتبقيــة فســتباع 
للمواطنين”. وأشار الشهري إلى أن الحد 
األقصــى لالكتتاب هو مليون ســهم لكل 

مواطن.
 وكانــت هيئــة أســواق المــال الكويتيــة 

قــد ذكرت في فبرايــر الماضي، أن طرح 
نســبة 50 % من أســهم بورصة الكويت 
لالكتتــاب العام للمواطنين ســتكون بين 
الربعيــن األخيــر مــن 2019 واألول مــن 
عــام 2020. وأضافــت أن الطــرح ســيتم 
إصــدار  عــالوة  أو  رســوم  أي  دون  مــن 

وبسعر أساسي للسهم 100 فلس.

خال أكتوبر المقبل والحد األقصى مليون سهم لكل مواطن

طرح 50 % من بورصة الكويت لالكتتاب العام

بلغــت قيمــة االســتثمارات البحرينيــة فــي 
بورصــة عّمــان )األردن( فــي النصــف األول 
مــن العــام الجــاري، حوالــي 981.6 مليــون 
دوالر،  محتلــة المرتبــة الثالثــة مــن حيــث 
قائمــة أعلــى االســتثمارات األجنبيــة فــي 

السوق بعد السعوديين والكويتيين.
 وبلغت اســتثمارات السعوديون في سوق 
مليــار   1.41 مــن  أكثــر  األردنيــة  األســهم 
خــالل  مــن  أردنــي(،  دينــار  )مليــار  دوالر، 

ملكيتهم لنحو 385 مليون ورقة مالية.
بقيمــة  الكويتيــون  بعدهــم  وجــاء   
بلغــت نحــو1.2 مليــار دوالر،  اســتثمارات 

)875 مليون دينار(. 
الــدول األجنبيــة  بأعلــى  وبحســب قائمــة 
األوراق  إيــداع  مركــز  وضعهــا  اســتثماًرا، 
المســتثمرين  عــدد  بلــغ  األردنــي،  الماليــة 

الســعوديين 972 مســتثمًرا يملكــون 196 
بقيــة  كانــت  فيمــا  ماليــة،  ورقــة  مليــون 
االســتثمارات لمســتثمرين اعتبارييــن بلــغ 
عددهــم 27 مســتثمًرا، يملكــون نحــو 188 
الكويتيــون  تالهــم  ماليــة.  ورقــة  مليــون 
ثــم البحرينيــون باســتثمارات بلغــت 696 
كايمــان  جــزر  فمواطنــو  دينــار،  مليــون 

واللبنانيــون  دينــار.  مليــون   627 بنحــو 
مالييــن   410 بقيمــة  تقــدر  باســتثمارات 

دينار. 
علــى  الخليجيــة  االســتثمارات  وتوّزعــت 
أربعــة قطاعــات رئيســة، تصدرهــا قطــاع 
البنــوك، يليــه قطــاع الصناعــة ثــم قطــاع 

الخدمات، وقطاع التأمين.

محتلـــة المرتبـــة الثالثـــة بعـــد الســـعودية والكويتيـــة

استثمارات بحرينية ببورصة األردن
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انخفــض إجمالــي الديــن العــام بالبحريــن فــي نهاية شــهر يوليو الماضي على أســاس ســنوي 
207.6 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 %.

الشــهرية  اإلحصائيــة  النشــرة  وأظهــرت 
الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي أن 
إجمالــي الرصيــد القائــم ألدوات الديــن العــام 
فــي نهاية شــهر يوليــو الماضــي، وهي أحدث 
ســندات  يشــمل  )الــذي  متوافــرة  إحصــاءات 
التنميــة الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك 
التأجير اإلسالمية وصكوك السلم اإلسالمية( 
بلــغ 11.293 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 11.501 
مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018. 
وجــاء تراجــع الديــن العــام فــي شــهر يوليــو 
علــى أســاس ســنوي نتيجــة لتراجــع الرصيــد 
القائم على األدوات اإلســالمية 257.6 مليون 
دينــار، مــا نســبته 10.4 %، مــن 2.477 مليــار 
دينار ليصل إلى 2.219 مليار دينار في يوليو 
األدوات  علــى  القائــم  الرصيــد  وبلــغ   .2019

التقليدية 9.073 مليار دينار.

ويأتــي هــذا التحســن فــي حجــم الديــن العام 
فــي إطــار برنامــج التــوازن المالــي الــذي تــم 
تحقيــق  بهــدف   2018 أكتوبــر  فــي  إطالقــه 
نقطــة التــوازن بيــن المصروفــات واإليرادات 
الحكوميــة بحلــول العــام 2022، وهو برنامج 
يتضمــن دعم مالي خليجــي يبلغ 10 مليارات 
دوالر للبحريــن مــن األشــقاء: المملكة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية المتحدة ودولة 

الكويت.
 وكان وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة بدولــة 
الماليــة  ووزيــر  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
واالقتصــاد  الماليــة  ووزيــر  الكويــت  بدولــة 
الماليــة  وزيــر  ومســاعد  بالبحريــن  الوطنــي 
نيابــًة  الماليــة  والسياســات  الدوليــة  للماليــة 
عــن وزير المالية بالمملكة العربية الســعودية، 
اجتمعــوا يــوم الخميــس الماضــي، فــي إطــار 

مبــادرات  تنفيــذ  لنتائــج  الدوريــة  المتابعــة 
برنامــج التــوازن المالــي الذي تــم إطالقه في 
أكتوبــر 2018 بهــدف تحقيــق نقطــة التــوازن 
الحكوميــة  واإليــرادات  المصروفــات  بيــن 
باإلنجــازات  وأشــادوا   ،2022 العــام  بحلــول 
تنفيــذ  أجــل  مــن  البحريــن  بهــا  قامــت  التــي 
الجــدول  وفــق  التــوازن  برنامــج  مبــادرات 
تــم  بمــا  أشــادوا  كمــا  لهــا،  المحــدد  الزمنــي 
تحقيقــه مــن نتائــج وأصــداء إيجابيــة منــذ 
انطــالق البرنامــج في أكتوبــر الماضي وحتى 
اليوم والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى 
القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن 
لكافة مبادراته.  ونّوه الوزراء بنتائج التقييم 
النقــد العربــي لســير  بــه صنــدوق  الــذي قــام 
تنفيــذ برنامــج التــوازن المالــي والــذي خلص 
إلــى وجــود تقــدم كبيــر فــي تنفيــذ مبــادرات 
البرنامــج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق 
الهــدف المنشــود للوصول إلى نقطــة التوازن 

بحلــول العام 2022. وأشــاروا إلــى أن النتائج 
اإليجابيــة التي حققها تنفيــذ البرنامج والذي 
أدى إلــى انخفــاض العجز الفعلــي في النصف 
األول من العام 2019 بنســبة 37.8 % مقارنة 
بنفــس الفتــرة من العــام الماضــي، إضافة إلى 
زيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 47 % 
خــالل نفس الفترة. وأبــدى الوزراء ارتياحهم 
برنامــج  أهــداف  تحقــق  التــي  النتائــج  مــن 

بالــدور  منوهيــن  المنشــودة  المالــي  التــوازن 
المتميز للجهات التنفيذية في البحرين.

مستقر للشهر الثالث

إلــى ذلــك، اســتقّر الديــن العــام بنهايــة شــهر 
يوليــو عند 11.293 مليار دينار للشــهر الثالث 

على التوالي.

ويشــمل إجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين 
العــام فــي شــهر يوليــو، مــا بيــن 6.963 مليــار 
دينــار ســندات التنميــة الحكوميــة )منها 300 
مليــون إصــدار جديــد و300 مليــون ســندات 
تنمية مســتحقة(، و2.11 مليــار دينار أذونات 
الخزانة )منها 380 مليوًنا إصدار جديد وذات 
مليــار  و2.09  المســتحق(،  لإلصــدار  المبلــغ 
دينــار صكــوك التأجيــر اإلســالمية )منهــا 26 
مليوًنــا إصــدار جديــد وذات المبلــغ لإلصــدار 
المســتحق(، و129 مليون دينار صكوك السلم 
جديــد  إصــدار  مليوًنــا   43 )منهــا  اإلســالمية 

وذات المبلغ لإلصدار المستحق(.
وتراجع الدين العام في نهاية الربع الثاني من 
العــام الجــاري 163.6 مليون دينار، ما نســبته 
1.4 % قياًســا بالربــع األول من العام الجاري، 
كمــا انخفــض الديــن العــام بالربــع الثاني على 
أســاس ســنوي 207.6 مليون دينار، ما نسبته 

.% 1.8

1.8 % انخفاض الدين العام للبحرين في يوليو
ســـنـــوي أســـــــاس  ــى  ــلـ عـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ـــون  ـــي ــل مـ  207.6 ــع  ــ ــواقـ ــ بـ ــع  ــ ــراجـ ــ تـ

تتجه السعودية إلدخال تعديالت جديدة على نظام التأشيرات بما يتوقع أن يتسبب 
بقفزة في أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة، ويؤدي تبًعا لذلك إلى إنعاش القطاع 

السياحي الذي سيصبح حينها أحد الموارد المالية واالقتصادية المهمة للسعوديين.

 وكشــفت وكالــة “بلومبيــرغ” المتخصصة 
باألخبــار االقتصاديــة أن “لــدى الســعودية 
خطة لتســهيل منح تأشيرات الزيارة أمام 
مواطنــي خمســين بلًدا فــي العالم”، وذلك 
مــن أجــل تنشــيط الســياحة ورفــع أعــداد 
األجانب الذين يقصدون المملكة من أجل 

قضاء عطالتهم أو إجازاتهم السنوية.

 ونقلــت الوكالــة فــي تقريرهــا عــن ثالثــة 
أن  تأكيدهــا  مطلعــة  ســعودية  مصــادر 
أجــل  مــن  مفتوًحــا  ســيكون  “البــاب 
الحصــول علــى تأشــيرات زيــارة بســهولة 
لمواطنــي هــذه الــدول الخمســين، وذلــك 
اعتبــاًرا مــن نهاية ســبتمبر الحالــي”، فيما 
ــا  أشــار أحــد المصــادر إلــى أنــه يتــم حاليًّ

التــي ستســتفيد  الــدول  مراجعــة قائمــة 
من هذه التســهيالت السعودية، الفًتا إلى 

أنــه لــم يتم حتــى اآلن االنتهــاء من وضع 
القائمة بشكل نهائي.

جريــدة  إن  األميركيــة  الوكالــة  وتقــول 
“عــكاظ” الســعودية كانت أول من كشــف 
علــى  تعمــل  الريــاض  فــي  الســلطات  أن 
الزيــارة،  لتأشــيرات  جديــد  نظــام  وضــع 
الــدول  هــذه  مواطنــي  أن  إلــى  ولفتــت 
دخــول  علــى  بالقــدرة  يتمتعــون  ســوف 
أو  الزيــارة  بغــرض  المملكــة  أراضــي 
الســياحة بموجــب تأشــيرات دخــول يتم 
التقــدم لهــا علــى اإلنترنــت )أون اليــن( أو 
يتــم الحصول عليها بشــكل فوري بمجرد 
الوصول إلى أي من المطارات السعودية.

نظــــــام جديـــد للتأشيـــرات سُينعــش السياحــــة في السعوديـــة

5.23 % ارتفــاع الميزانيــة الموحـدة للجهـاز المصرفـي
يـــــولـــــيــــــــــــــــــــو فـــــــي  دوالر  ــار  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي مــل  200.8 إلـــــى  ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل وص

ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بالبحرين الذي يشمل مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة في 
شــهر يوليــو علــى أســاس ســنوي 5.23 %، مــن 190.8 مليار دوالر في شــهر يوليو مــن العام الماضي، بزيــادة 10 مليارات 

دوالر، لتصل إلى 200.8 مليار دوالر.

وأظهــرت النشــرة اإلحصائية الشــهرية 
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي 
أن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 
بنهايــة يوليــو تراجعت نحــو 2.6 مليار 
دوالر، مــا نســبته 1.3 %، مقابــل قرابة 
203.4 مليار دوالر في يونيو الماضي.

وتجــاوزت الميزانيــة الموحــدة للجهاز 
العــام  مــن  الثانــي  بالربــع  المصرفــي 
بتراجــع  دوالر،  مليــار   203.4 الجــاري 
 ،%  1.9 نســبته  مــا  دوالر،  مليــار   3.9
قياًســا بنحو 207.3 مليــار دوالر بالربع 

األول.
للجهــاز  الموحــدة  الميزانيــة  وشــكلت 

المصرفــي 537 % مــن الناتــج المحلي 
اإلجمالــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
الجاري، و547.4 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي في الربع األول.
واتضح من البيانات أن عدد المصارف 
والمؤسســات الماليــة بلــغ 383 بنهايــة 
الثانــي عبــر إصــدار ترخيصيــن  الربــع 
صناديــق  عــدد  بلــغ  كمــا  جديديــن، 
االســتثمار 2136 صندوًقا مع تســجيل 
5 صناديــق جديــدة، ووصــل إجمالــي 
صناديــق  فــي  المســتثمرة  المبالــغ 

االستثمار إلى 7.53 مليار دوالر.
وبلغــت الميزانيــة الموحــدة لمصــارف 

قطاع التجزئة في شهر يوليو الماضي 
مليــار   20( دينــار  مليــار   34.7 نحــو 
المحليــة،  للموجــودات  تقريًبــا  دينــار 
ونحــو 14.7 مليــار دينــار للموجــودات 
األجنبيــة(، بزيــادة 2.7 مليــار دينــار، ما 
نسبته 8.6 %، قياًسا بنحو 31.9 مليار 

دينار في يوليو 2018. 
غيــر  مــن  المحليــة  الودائــع  وارتفعــت 
المصارف بالعمالت المحلية واألجنبية 
أكثر من مليار دينار، ما نسبته 8.9 %، 
مــن 11.8 مليار دينــار في يوليو 2018 
ليصــل إلى 12.8 مليار دينار في يوليو 

الماضي.

كما بلغــت الميزانية الموحدة لمصارف 
قطــاع الجملة نحــو 108.5 مليار دوالر 
)14.4 مليــار دوالر تقريًبــا للموجــودات 
دوالر  مليــار   94.2 ونحــو  المحليــة، 
 2.7 بزيــادة  األجنبيــة(،  للموجــودات 
مليــار دوالر، مــا نســبته 2.6 %، مقابــل 
الفتــرة  فــي  دوالر  مليــار   105.8 نحــو 

ذاتها من العام الماضي.
الموحــدة  الميزانيــة  بلغــت  وكذلــك 
للمصــارف اإلســالمية نحــو 30.5 مليار 
موجــودات  دوالر  مليــار   22.3( دوالر 
محليــة، و8.2 مليــار دوالر للموجودات 
األجنبيــة(، بزيــادة 3.4 مليــار دوالر، ما 
 27.1 بنحــو  قياًســا   ،%  12.5 نســبته 
مليار دوالر في الفترة نفســها من العام 

الماضي.

ارتفعت القروض الشخصية في البحرين خالل يوليو الماضي بنسبة 0.6 % قياًسا بشهر يونيو الماضي، و9.3 % على 
أساس سنوي )يوليو 2018(.

وتجــاوزت القروض الشــخصية 4.33 
مليار دينار في يوليو الماضي، بزيادة 
25.1 مليــون دينــار، قياًســا بنحــو 4.3 
مليــار دينــار فــي يونيــو الماضــي، كما 
ارتفعــت 368.7 مليــون دينــار مقابــل 
يوليــو  فــي  دينــار   مليــارات   4 نحــو 

.2018
وأظهرت النشــرة اإلحصائية الشهرية 
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي 
والتســهيالت  القــروض  إجمالــي  أن 
االئتمانيــة القائمــة المقدمــة مــن قبــل 
تجــاوزت  التجزئــة  قطــاع  مصــارف 
9.82 مليــار دينار فــي يوليو الماضي، 
بزيــادة 6.7 % قياًســا بنحو 9.2 مليار 

دينــار في يوليو 2018، إال أن إجمالي 
القــروض والتســهيالت االئتمانية في 
شــهر يوليــو الماضــي تراجعت بنســبة 
9.89 مليــار  0.72 % مقابــل  طفيفــة 

دينار في يونيو الماضي.
ويشمل إجمالي القروض والتسهيالت 
االئتمانيــة القائمة كال من: 5.17 مليار 
والتســهيالت  القــروض  قيمــة  دينــار 
قطــاع  لمؤسســات  المقدمــة  القائمــة 
األعمــال )4.91 مليــار دينــار في يوليو 
قيمــة  دينــار  مليــار  و4.33   ،)2018
القروض والتسهيالت القائمة المقدمة 
لقطــاع األشــخاص )4 مليــارات دينــار 
و315.7   ،)2018 يوليــو  فــي  تقريًبــا 

مليون دينار لقطاع الحكومة.
مــا  الشــخصية   القــروض  وشــكلت 
نســبته 44.1 % مــن إجمالي القروض 
القائمــة  االئتمانيــة  والتســهيالت 
قطــاع  مصــارف  قبــل  مــن  المقدمــة 

التجزئة.
وتوزعت قروض األشــخاص كالتالي: 
1.9 مليــار دينــار تقريًبا بضمان العقار، 
الراتــب،  بضمــان  دينــار  مليــار  و1.4 
و95.2 مليون دينار بضمان المركبات، 
وقرابــة 178.5 مليــون دينــار بضمــان 
الودائــع، و76 مليــون  دينــار ببطاقات 
دينــار  مليــون  و737.7  االئتمــان، 

أدرجت تحت بند أخرى.

القـــــروض الشخصيـــــة في يوليـــــو

نيويورك - بلومبيرغ

وبحسب “عكاظ” فإن رسوم الحصول  «
على تأشيرة الزيارة سوف تبلغ 440 ريااًل 

ا )117 دوالًرا تقريًبا(، على أن العمل  سعوديًّ
بهذا النظام سيبدأ اعتباًرا من يوم السابع 

والعشرين من سبتمبر الحالي.  لكن متحدًثا 
باسم “الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني” قال في وقت الحق إن المعلومات 
التي نشرتها “عكاظ” ليست دقيقة، إال أنه 
أشار إلى أنه “يجري دراسة األمر ولم يتم 

اتخاذ القرار النهائي بشأنه”.

رسوم 117 دوالًرا

واتضح من ذات البيانات المنشورة أن إجمالي الموجودات المحلية  «
للجهاز المصرفي بنهاية شهر يوليو بلغت نحو 67.4 مليار دوالر، بزيادة 

7.6 مليار دوالر، ما نسبته 12.8 %، مقابل نحو 59.8 مليار دوالر في 
الفترة ذاتها من العام الماضي. 

أما إجمالي المطلوبات األجنبية للجهاز المصرفي، فإنها قدرت بنحو  «
139.9 مليار دوالر، بتراجع ملياري دوالر تقريًبا، ما نسبته 1.4 %، مقابل 

نحو 141.9 مليار دوالر في شهر يونيو الماضي.

إلى ذلك، كشفت البيانات الخاصة بالنشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة  «
عن “المركزي” عن تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية عموما في 

شهر يوليو الماضي. فقد ارتفعت السيولة النقدية )ن3( بشكل ملحوظ، 
حيث بلغت نحو 13.363 مليار دينار في نهاية شهر يوليو الماضي 

مقابل 12.314 مليار دينار في نهاية شهر يوليو من العام المنصرم، أي 
بزيادة قدرها 8.5 %.

1.4 % تراجع المطلوبات األجنبية

واتضح من البيانات أن قروض مؤسسات قطاع األعمال شكلت ما نسبته 52.7 % من إجمالي القروض والتسهيالت  «
االئتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة.

وتوزعت قروض مؤسسات قطاع األعمال، كالتالي: نحو 1.8 مليار دينار لإلنشاء والتعمير، يليه نحو 1.12 مليار دينار  «
للتجارة، ثم 1.1 مليار دينار تقريًبا للصناعة، فالقطاع المالي )غير المصارف( بنحو 239.4 مليون دينار، و145 مليون 

دينار للمطاعم والفنادق، و124.5 مليون دينار للنقل واالتصاالت، و52.9 مليون دينار لقطاع المناجم والمحاجر، و5.1 
مليون دينار للزراعة وصيد األسماك واأللبان، وأدرجت 842.3 مليون دينار تحت بند قطاعات أخرى.

52.7 % قروض قطاع األعمال

تشكل 44.1 
% من إجمالي 

التمويالت 
والتسهيالت 

االئتمانية

أمل الحامد

أمل الحامد

أمل الحامد

4.33
دينــار مليــار 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة باث وي القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٦٨٣٣١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة وداد للتسويق ش.ش.و لمالكتها وداد الفيزي

تجاري رقم ١٢٠٨٧٢

بناء على قرار الشركاء في شركة باث وي القابضة ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم ٦٨٣٣١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســادة/  عبدالعلي 

عبدالنبي جعفر شمس مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس

رقم الموبايل: ٣٩٦٢٢٨٥٢ )973+(
shams@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
والمســجلة  الفيــزي  وداد  لمالكتهــا  للتســويق ش.ش.و  وداد  شــركة  إليهــا 
بموجــب القيــد رقــم ١٢٠٨٧٢، بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 

وتعيين السيد وداد الفيزي كمصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: وداد الفيزي

رقم الموبايل: ٣٩٧٧٥٣٥١ )973+(
atcbahrain1@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-116507( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١٥٨٩٣

تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١١٧٨٢٨
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا ورثــة عباس محمد زايــر علي بطلب تحويــل المحل التجاري 

التالي: إلى زهراء عبدالرسول علي رستم  

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا السادة عبدعلي مهدي علي خلف الرقم الشخصي ٤٩٠١٠٣٦٠٠ 
بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلى الســادة : احمد عبدعلــي مهدي خلف 

الرقم الشخصي ٧٣١٢٠٨٤٥٥  
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه: حســن احمــد مكي القــاف بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد علي احمد علي فردان  

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
٣٨٧-١

رقم القيد
٤٨٨٤

الفرع
١٥

رقم القيد
٢-٧٦٧١٧
٤-٧٦٧١٧
٧-٧٦٧١٧
٨-٧٦٧١٧

االسم التجاري
عباس محمد زاير علي

االسم التجاري
االستمرار لمواد البناء

االسم التجاري
كفتيريا الفلة

بوابة الفلة للخضروات والفواكه
مطعم القرهود
الفلة للتوصيل

 تاريخ: 9/201٩/٣

 تاريخ: 9/201٩/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-115007( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بدرية خليل ابراهيم مرهون

االسم التجاري الحالي: هوول فودز ماركت
االسم التجاري الجديد: أغذية العائلة للتجارة العامة

قيد رقم: ١-١١٣٦٧٤
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تجدد القصف اإلسرائيلي 
على مناطق في غزة

جدد الطيران اإلسرائيلي قصف مناطق 
متفرقة بقطاع غزة ما تسبب في أضرر 
مادية. وقالت وكالة األنباء الفلسطينية 

الرسمية )وفا( إن المقاتالت الحربية 
اإلسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ 

موقعا قرب مخيم النصيرات وسط 
القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها 
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فيما تم 
استهداف موقع آخر في بلدة بيت الهيا 

شمال القطاع إلى جانب استهداف موقع 
ثالث جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن زوارق االحتالل 
أطلقت قنابل مضيئة في عرض بحر 

غزة؛ تزامنا مع استمرار التحليق المكثف 
لمقاتالت االحتالل في أجواء غزة.

ترحيب سعودي إماراتي باستجابة الشرعية واالنتقالي بالدعوة للحوار

امتنان أممي لجهود الرياض في تهدئة جنوب اليمن

عّبــر المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى اليمن، مارتن غريفثس، عن امتنانه لجهود المملكة العربية الســعودية التي تبذلها في جنــوب اليمن. وقال غريفثس على 
تويتر: “عقدت اجتماعا إيجابيا جدا مع الوزير عادل الجبير في جدة أمس. وناقشنا السبل للمضي قدما في العملية السياسية باليمن”.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ورحبــت 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة في 
بيــان مشــترك صــدر أمــس، باســتجابة 
الحكومــة الشــرعية اليمنيــة والمجلس 
للحــوار،  المملكــة  لدعــوة  االنتقالــي 
كامــل  بشــكل  التوقــف  أهميــة  وأكدتــا 
عــن القيــام بــأي تحــركات أو نشــاطات 
عســكرية أو القيــام بــأي ممارســات أو 

انتهاكات ضد المكونات األخرى.
وجــاء فــي البيــان الــذي نشــرته وكالــة 
“انطالقــا  )واس(:  الســعودية  األنبــاء 
مــن حــرص حكومتــي المملكــة العربية 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
بمســؤولياتهما  القيــام  علــى  المتحــدة 
فــي تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن 
التــي عبرتــا عنها فــي بيانهما المشــترك 
الصــادر فــي 26 أغســطس 2019 حول 
التطــورات  ومســتجدات  مجريــات 
السياســية والعســكرية، عقب األحداث 

المؤقتــة  العاصمــة  فــي  وقعــت  التــي 
للجمهوريــة اليمنيــة عــدن، وما تال ذلك 
مــن أحداث، والترحيب بدعوة المملكة 
للحوار في جدة، وتأكيدا على استمرار 
كافــة جهودهما السياســية والعســكرية 
عملــت  فقــد  األحــداث،  تلــك  الحتــواء 
الدولتــان وبتنســيق وثيــق مــع مختلف 
األطــراف على متابعة االلتزام بالتهدئة 
ووقف اطــالق النــار، والتهيئة النطالق 
الحــوار بشــكل بنــاء يســاهم فــي إنهاء 

الخالف ومعالجة آثار األزمة”.
وأضــاف البيــان: “وإذ تعــرب الدولتــان 
الحكومــة  باســتجابة  ترحيبهمــا  عــن 
الشــرعية والمجلــس االنتقالــي لدعــوة 
تشــددان  فإنهمــا  للحــوار،  المملكــة 
علــى ضــرورة اســتمرار هــذه األجــواء 
اإليجابيــة والتحلــي بروح األخوة ونبذ 
الفرقة واالنقسام، لما يمثله ذلك من خطوة 
األحــداث  أزمــة  إلنهــاء  وإيجابيــة  رئيســة 

وأبيــن  عــدن  محافظــات  فــي  األخيــرة 
وشبوة”. وتابع: “كما تؤكدان أهمية التوقف 
بشــكل كامــل عــن القيــام بــأي تحــركات أو 
نشــاطات عســكرية أو القيام بأي ممارسات 
أو  األخــرى  المكونــات  ضــد  انتهــاكات  أو 
الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية 
مــن  شــكلت  التــي  المشــتركة  اللجنــة  مــع 
واألطــراف  واإلمــارات(  )المملكــة  التحالــف 
التي نشــبت بينهمــا الفتنة؛ لمراقبة وتثبيت 
وقــف األعمــال والنشــاطات العســكرية وأي 

نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة”.
كمــا دعت الدولتان، خالل البيان إلى “وقف 
الفتنــة  يذكــي  الــذي  اإلعالمــي  التصعيــد 
ويؤجــج الخالف بجميع أشــكاله ووســائله، 
والتعاطــي بمســؤولية كاملــة لتجــاوز هــذه 
األزمــة وآثارهــا، وتغليــب مصلحــة الشــعب 
واالســتقرار  األمــن  ينشــد  الــذي  اليمنــي 
وتوحيــد الصــف”. واختتــم البيــان بتأكيــد 
الحكومــة  دعــم  اســتمرار  “علــى  الدولتيــن 

الشــرعية فــي جهودهــا الراميــة للمحافظــة 
وهزيمــة  اليمنيــة  الدولــة  مقومــات  علــى 
المشــروع اإليراني ودحر المليشيا الحوثية 
وفــي  اليمــن،  فــي  اإلرهابيــة  والتنظيمــات 
ســبيل ذلــك تعلن حكومتا البلدين اســتمرار 
للشــعب  اإلنســانية  المســاعدات  تقديــم 

اليمني”.

وضع ال ُيطاق

انتقــد وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان 
بشــدة  األحــد  أمــس  لودريــان  إيــف 
اســتهداف  الحوثييــن  محــاوالت 

مطارات السعودية.

وقال لودريان في مقابلة صحفية  «
مع محطة “أوروبا 1”: “السعودية 

ضحية إلطالق الحوثيين طائرات 
مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا 

وضع ال ُيطاق”.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ وفا

من مسيرة الوفاء المليونية لشكر السعودية واإلمارات في مدينة عدن. )أ ف ب/ارشيفية(

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةكابول ـ وكاالتباريس ـ أ ف ب

كشــف وزيــر الخارجيــة الفرنســي، أمــس األحد، أنه لــن يكون هنــاك تأجيل آخر 
لخطط بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي في الظروف الحالية.

وقال وزير الخارجية الفرنســي جان إيف 
لودريــان، إنه في ظل الظروف الحالية “ال 

تأجيل للبريكست.
ونقلــت وكالــة فرانــس برس عــن لودريان 
تصريحــه لبرنامــج “لــو غــران رانديفو” إن 
الجــواب فــي ظــل الظــروف الحاليــة “هــو 
فــي  بالبحــث  أشــهر”   3 كل  نقــوم  لــن  ال! 
تأجيل موعد خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.
وأوضح قائال “كما هي الحال، فإن االتحاد 
األوروبــي لــن يمنــح بريطانيــا تمديدا إلى 
ما بعد 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها 

“ألمــر  أنــه  إلــى  مشــيرا  الكتلــة”،  مــن 
مقلــق للغاية. يجب علــى البريطانيين 

إخبارنا بما يفعلون”، بحسب ما 
ذكرت رويترز.

الفرنســي  الوزيــر  وقــال 

مســؤولية  البريطانيــون  “فليتحمــل 
مــاذا  لنــا  يقولــوا  أن  يجــب  وضعهــم.. 
يريــدون”، مضيفا “فــي الجوهر هناك نوع 
مــن تضــارب الشــرعية بيــن الشــعب الذي 
قــال مــن خــالل اســتفتاء “أريــد الخروج” 
والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي 

ال يعرف السبيل للخروج”.
ســيفعلون  مــاذا  نجهــل  “حاليــا  وتابــع 
بمــا أنــه ليــس هنــاك إجمــاع علــى أي مــن 
الخيــارات”، وأردف قائــال إن “هنــاك اليوم 
طريقــا مســدودا يترجــم بمخاطــر تحــدق 
ببريطانيــا بمــا أن اســكتلندا تلــوح بإمكان 

االستقالل”.
طلــب  أي  يحصــل  أن  وينبغــي 
إلرجــاء جديد بموافقة كل الدول 
27 األعضــاء فــي االتحــاد  الـــ 

األوروبي.

أعلن المتحدث باســم الرئاســة األفغانية، صديق صديقي، أن طالبان تقتل الشعب 
األفغاني بأوامر من قطر، وفق ما أفادت “أفق نيوز” ووكاالت أنباء أفغانية أخرى.

موتمــرا  عقــد  الــذي  صديقــي،  وقــال 
صحافيــا، أمــس األحــد، فــي العاصمــة 
األفغانيــة علــى خلفيــة إلغــاء الرئيــس 
األميركــي، دونالد ترامب، المفاوضات 
مع طالبان؛ بسبب التفجيرات األخيرة 
فــي كابــول، إن “الشــعب األفغانــي لــن 
يقبــل أبــدا ســالما غامضــا وغيــر كامل 
لــن يــؤدي إلــى ختــم الحــرب وإحــالل 

السالم”.
كمــا وصــف وجــود قــادة طالبــان فــي 
قطر بأنه “شــهر عســل”، مؤكدا ضرورة 
“إنهــاء هــذه العمليــة )المفاوضــات في 

قطــر( التــي ُولــدت ناقصــة وعقيمة 
منذ البداية”.

عمليــة  “كانــت  وأضــاف: 
قطــر  فــي  التفــاوض 
غيــر  ونتائجهــا  خاطئــة، 

مكتملــة منــذ البداية، لهــذا أبدينا قلقنا 
لألميركيين منــذ بداية التفاوض وفي 
الجولــة الثانيــة مــن المحادثــات، كمــا 
شاركتنا الواليات المتحدة قلقنا بشأن 
هــذه العمليــة التــي كانت غيــر مكتملة 

منذ بدئها”.
كذلك شدد صديقي على أن “الحكومة 
األفغانيــة ملتزمة بالعمــل مع الواليات 
المتحــدة وحلفاء آخريــن في المنطقة 
فــي  وكريــم  دائــم  ســالم  لتأميــن 

المستقبل”.
أنــه  األحــد،  أعلــن،  قــد  ترامــب  وكان 
ألغى مفاوضات الســالم مع زعماء 
بشــن  اعترافهــم  بعــد  طالبــان 
هجــوم فــي كابــول، أســفر عــن 
قتــل جنــدي أميركــي و11 

شخصا آخرين.

أطلقت السلطات اإليرانية سراح النائب العام السابق لطهران سعيد مرتضوي، الذي سجن 
على خلفية وفاة شخص كان قيد االعتقال، حسب تقارير لإلعالم الحكومي، أمس األحد.

وُحكم على مرتضوي العام 2017 بالســجن 
وفــاة محســن روح  علــى خلفيــة  لعاميــن، 
األمينــي الــذي تــم اعتقاله خــالل تظاهرات 

العام 2009.
“نــادي الصحافييــن الشــباب”  وذكــر موقــع 
الرســمي  باإلعــالم  المرتبــط  الحكومــي 
اإلفــراج عــن مرتضــوي  تــم  أنــه  اإليرانــي، 
“قبل عدة ساعات”، بعدما قضى ثلثي فترة 

محكوميته.
لصحيفــة  الرقميــة  النســخة  وأوردت 
“اعتمــاد” أنه تم إطالق ســراحه قبل انتهاء 
فتــرة ســجنه لـ “حســن ســلوكه وبعدما بات 

مســتبعدا أن يرتكب الجريمة ذاتها مرة 
ثانية”.

وشــغل مرتضوي منصــب المدعي 
 7 مــدى  علــى  لطهــران  العــام 
ســنوات حتــى عزله فــي 2010، 

وتــم منعــه الحقــا مــن مزاولة القضــاء مدى 
الحياة.

إجراءاتــه  الســابق  المدعــي  عــن  وعــرف 
المتعسفة ضد الحريات العامة، مثل إصدار 
قرارات إغالق الصحف واعتقال الناشطين. 
 3 وفــاة  خلفيــة  علــى  مرتضــوي  وأقيــل 
متظاهرين على األقل في الســجن، شاركوا 
فــي االحتجاجات التــي خرجت في 2009. 
واتهــم بـ “المســاهمة في قتل” روح األميني 
وحكم عليه أوال بالسجن 5 سنوات، لكن تم 
تخفيض الحكم إلى عامين في االســتئناف 

“نظرا لتقديمه االعتذار أمام االدعاء”.
ومرتضــوي مشــمول بعقوبــات تفرضها 
الواليــات المتحدة واالتحاد األوروبي؛ 
“انتهــاكات  بارتــكاب  التهامــه 
خطيرة لحقوق اإلنسان” خالل 

االحتجاجات.

إيران تفرج عن نائب عام طهرانكابول: “طالبان” تقتل شعبنا بأوامر من قطرفرنسا تستبعد تأجيل البريكست
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بغداد ـ واع

دمشق ـ سانا

أعلنــت خلية اإلعــالم األمني العراقي، 
مــن  إرهابييــن   8 قتــل  األحــد،  أمــس 
تنظيم “داعش” بضربة جوية للتحالف 
الدولي في ناحية حمام العليل جنوب 
مدينة الموصل. وذكر بيان للخلية أنه 
“وفًقا لمعلومات استخبارية من قيادة 
عمليــات نينوى، وجه طيران التحالف 
الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي 
أصــالن فــي نهــر دجلــة ضمــن ناحيــة 
األنبــاء  وكالــة  وفــق  العليــل”،  حمــام 

العراقية “واع”. ولفت إلى أن “الضربة 
الجويــة للطيــران أســفرت عــن قتل 8 

إرهابيين من عصابات داعش”.
يشــار إلى أنه بعــد أن حررت الموصل 
العديــد  يــزال  ال   ،2017 يوليــو  فــي 
مــن األهالــي والعائــالت يبحثــون عن 
وأضحــى  تحلــل  بعضهــم  مفقوديــن، 
المنكوبــة  المدينــة  ركام  تحــت  بقايــا 
يعــد معظــم ســكانها حتــى  لــم  التــي 

اللحظة.

نــددت الحكومــة الســورية، أمس األحد، 
ببــدء الواليــات المتحــدة وتركيا تســيير 
دوريــات مشــتركة فــي شــمالي ســوريا، 
بيــن  اآلمنــة  المنطقــة  التفــاق  تنفيــذا 

البلدين.
ونقلــت وكالة األنباء الرســمية الســورية 
“ســانا” عن مصدر فــي وزارة الخارجية، 
قوله “تدين الجمهورية العربية السورية 
بأشــد العبــارات قيــام اإلدارة األميركيــة 

دوريــات  بتســيير  التركــي  والنظــام 
مشتركة في منطقة الجزيرة السورية”.

الدوريــات  تســيير  أن  المصــدر  واعتبــر 
“انتهــاك ســافر للقانون الدولي ولســيادة 
العربيــة  الجمهوريــة  أراضــي  ووحــدة 
الســورية”. وتابــع “تؤكــد ســوريا أن هذه 
بــكل  تمثــل عدوانــا موصوفــا  الخطــوة 
معنــى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة 

أمد األزمة في سوريا )...(”.

العراق.. مقتل 8 من “داعش” بغارة للتحالف

سوريا تندد بـ “انتهاك سيادتها” في المنطقة اآلمنة

الخرطوم ـ وكاالت طهران ـ وكاالت

أدت الحكومة االنتقالية في الســودان، أمس 
األحــد، اليمين الدســتورية، ومــن المنتظر أن 
تعقد أول اجتماعاتها برئاســة رئيس الوزراء 

عبدهللا حمدوك.
الســودانية  الحكومــة  فــي  الــوزراء  وأدى 
االنتقاليــة مســاء األحــد اليميــن الدســتورية 
عبدالفتــاح  برئاســة  الســيادة  مجلــس  أمــام 
البرهــان ورئيــس الــوزراء عبــدهللا حمــدوك، 

على أن تعقد أول اجتماع لها بعد ذلك.
وتعــد حكومة حمــدوك الحكومــة األولى بعد 
عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر 
أن تحكــم الســودان بموجــب اتفــاق لتقاســم 
الســلطة مدتــه 3 ســنوات، تــم التوصــل إليــه 
الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى 

الحرية والتغيير.
أعلــن  الســوداني  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الخميــس الماضــي تشــكيل أول حكومة منذ 
عــزل عمر البشــير، الــذي حكم الســودان على 

مدى 30 عاما، في أبريل الماضي.

وتتألف حكومة حمدوك من 18 وزيرا، بينهم 
4 نســاء منهــم أســماء عبدهللا التــي أصبحت 

أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.
وكان عضــو المجلس الســيادي في الســودان 
حكومــَة  أن  أعلــن  الكباشــي،  الديــن  شــمس 
بــالده ملتزمــة بإقــرار الســالم مــع الحــركات 

عضــو  شــدد  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  المســلحة. 
مجلس السيادة االنتقالي، الفريق أول محمد 
حمــدان دقلــو، علــى أهميــة الدعــم األميركي 
للســودان فــي الفتــرة المقبلــة؛ مــن أجــل بناء 
التنميــة االقتصاديــة، مؤكــدا أن العالقات مع 
الواليات المتحدة تعتبر ذات أولوية خاصة.

أن  األحــد،  أمــس  اإليرانــي،  التلفزيــون  ذكــر 
طهــران قد تفــرج قريبا عن الناقلــة البريطانية 
المحتجــزة وذلــك بعــد اســتكمال اإلجــراءات 

القانونية.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
عبــاس موســوي للتلفزيــون: “آمــل أن تكتمــل 
اإلجــراءات )القانونيــة( قريبا، وســيتم اإلفراج 

عن هذه الناقلة”.
النفــط  ناقلــة  احتجــزت  قــد  إيــران  وكانــت 
هرمــز  مضيــق  قــرب  يوليــو  فــي  البريطانيــة 
البحريــة،  المالحــة  قواعــد  انتهــاك  بدعــوى 
القــوات  احتجــاز  مــن  أســبوعين  بعــد  وذلــك 
البريطانيــة ناقلــة إيرانيــة قــرب جبــل طــارق 
متهمــة إياهــا بنقل نفط إلى ســوريا بما يخالف 
عقوبــات االتحاد األوروبــي. وُأفرج عن الناقلة 
اإليرانيــة، فــي وقت الحق، كمــا أفرجت إيران 
قبــل أيــام عــن 7 مــن أفــراد طاقم الناقلــة التي 
ترفــع علــم بريطانيــا وعددهــم 23 فــردا. وفــي 
وقــت ســابق أمــس، أفــاد التلفزيــون اإليرانــي 

نقــال عــن موســوي قولــه إن الناقلــة اإليرانيــة 
الــذي  النفــط  بيــع  إلــى وجهتهــا وتــم  وصلــت 
كانــت تحمله. وأشــار موســوي إلــى أن “الناقلة 
وصلــت إلــى وجهتها وتــم بيع النفــط” دون أن 
يفصح عما إذا كان قد تم تســليم النفط. وفي 

المقابل، ذكرت وكيلة وزارة الخزانة األميركية 
لشــؤون اإلرهــاب والمخابرات المالية، ســيغال 
مندلكــر، لوكالة “رويتــرز” أن الواليات المتحدة 
ســتواصل فرض عقوبات على كل من يشــتري 
النفط اإليراني أو يتعامل مع الحرس الثوري.

جانب من مظاهر الفرح في الشارع السوداني

الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا امبيرو

تتألف من 18 وزيرا بينهم 4 نساء تتولى إحداهن حقيبة الخارجية للمــرة الثانية.. طهران تعلن بيع نفــط الناقلة “المنبوذة”
السودان.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية إيران: سيتم اإلفراج عن الناقلة البريطانية قريبا
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نداء للحفاظ على 
المساحات الخضراء 

في البحرين
أطلقــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار نــداء مهمــا للحفاظ علــى التراث 
الزراعــي لمملكــة البحريــن، جاء فيــه “تواجه المناطق الزراعية الســاحلية 
الشــمالية والغربيــة لمملكــة البحريــن، وخصوصــا تلــك الممتــدة بالمــوازاة 
مــع موقــع قلعــة البحريــن المســجل علــى قائمــة التــراث العالمــي لمنظمــة 
اليونيســكو، خطــر االندثــار مع انتشــار عمليات التوّســع العمراني في تلك 
المناطق، حيث اختفت بشكل شبه كامل العديد من المزارع والمساحات 
الخضراء ما بين عامي 2012م و2019م. بناء على ذلك فإن هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار تؤكد أهمية حماية هذه المناطق والحفاظ عليها بالتعاون 
مــع كل المؤسســات الرســمية المعنيــة، كما توضح الهيئــة أن الحفاظ على 
الممارســات الزراعيــة التــي تعــود إلــى آالف الســنين مــن خــال تحديــد 
المناطــق الخضــراء يعد مهمًا لارتقاء بالبنية التحتية الثقافية البحرينية 

ويدعم استراتيجية هيئة الثقافة في صناعة التنمية المستدامة”.
نعرف أن التخطيط عملية موجهة نحو المستقبل، فنحن نتخذ قرارا اآلن 
حول شيء في المستقبل، لكن علينا االلتفات أيضا إلى ثرواتنا الطبيعية 
وأن نعطيهــا جانبــا كبيــرا مــن الدراســة، فالتوســع العمرانــي علــى حســاب 

المناطــق الزراعيــة ينــذر بأضرار بيئيــة كبيرة من تــآكل التربة وخصوبتها 
وتلــوث الهــواء وبالتالي تعرض الناس لألمراض ناهيك عن هجرة الطيور 
وموت الحيوانات وغيرها من األضرار التي نقرأ عنها كل يوم ونشاهدها.
إن اختفــاء العديــد مــن المــزارع والمســاحات الخضــراء مــا بيــن عامــي 
2012م و2019م بصــورة شــبه كاملــة كمــا بينــت الهيئة أمر خطيــر للغاية 
ويفتــرض إيجــاد معالجة فورية بتكاتف الجهود ومناقشــة القرارات التي 
تؤثر ســلبا على طريقة اســتعمال مســاحات األرض، وعلى الســادة النواب 
التحــرك علــى هــذا الملــف بمفــرده ووضع مشــروع شــامل للمحافظة على 
المســاحات الخضــراء وحمايــة البيئــة والتركيــز علــى هــذه القضيــة بــدل 

الشطحات والروايات الكاسيكية.

إن المساحات الخضراء تعد حال مهما لمشاكل االحتباس الحراري  «
وتغيرات المناخ، ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة قامت منذ 

سنوات عديدة ببحوث ترصد فيها دور أشجار النخيل في الحد من 
التلوث البيئي، وكل ما نخشاه فقد مساحات واسعة من المزارع.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ال يزال االرتباك - والتردد والتناقض - سيد الموقف فيما يتعلق بمستقبل 
االتفــاق النــووي بيــن إيران والــدول الكبرى ومحاوالت إنقــاذ هذا االتفاق 
التــي تتزعمهــا فرنســا فــي المرحلــة الراهنــة بإشــراف وضــوء أخضــر من 
واشــنطن دفعهــا لطــرح مبادرة تتضمن تعهــدا أوروبيا بتبنــي خط ائتمان 
نفطــي إليــران بقيمــة 15 مليــار دوالر حتــى نهايــة 2019م، مقابــل وقــف 
إيران سياسة خفض االلتزام ببنود االتفاق وااللتزام الكامل به، وتأمينها 

ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز.
ورغم أن فحوى ومضمون المبادرة قد يكون مغرًيا لكل األطراف للقبول 
بهــا إال أنهــا محاطــة بجملــة من التطــورات والخطــوات التصعيديــة التي 
تقلــل مــن فــرص نجاحهــا، ومــن بينهــا: فــرض أميــركا عقوبــات جديــدة 
علــى إيــران، تشــمل مجموعة كبيرة من األفراد والســفن والشــركات التي 
تديرهــا قــوات الحــرس الثوري اإليرانــي، وقامت بتزويد النظام الســوري 
بنفط بعشــرات المايين من الدوالرات، وإعان طهران خطوة تصعيدية 
أخــرى تتمثــل في تطوير أجهزة الطرد المركزي، ومنح األوروبيين فرصة 
لشــهرين إلنقاذ االتفــاق النووي، قبل مواصلة هــذه الخطوات التصعيدية 

بخفض التزاماتها باالتفاق النووي.
تضــاف إلــى ذلــك صعوبة قبول واشــنطن أية مبادرة كانت مــع إيران في 
ظل موقفها الراهن المتعنت إزاء عروض الرئيس ترامب المتكررة للحوار 
مــع إيــران وااللتقــاء بالرئيس اإليراني حســن روحاني الذي يشــترط رفع 
أو تجميــد العقوبــات األميركيــة قبل هذا الحوار، وهو األمر الذي سيفســر 
تلقائيــا بأنــه نصــر إليــران وهزيمة ألميــركا وتراجع كبير مــن قبلها بعد أن 
وصلــت العقوبــات ضــد طهران لمرحلة متقدمة مــن التأثير والضغط على 
إيــران والداخــل اإليراني، ما يجعل التخلي عن هذا المســار أمًرا صعًبا إال 

إذا كان البديل أكثر تأثيرا.

قبول واشنطن بطرح المبادرة الفرنسية مع استمرار سياستها  «
التصعيدية في معاقبة طهران ربما يعكس رغبتها في أن تصل 

إيران لمرحلة من الضعف واإلنهاك، ما يجعلها تقبل طوًعا أو كرًها 
بعد ذلك بما تجود به واشنطن من امتيازات مهما كانت ضئيلة 

طالما أنها ستبقي على النظام في إيران.

من ينقذ االتفاق النووي؟

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

حســنًا، من أين نبدأ حكايتنا لهذا اليوم؟ أعرُف جيدًا المكان والزمان 
الروايــة  عناصــُر  وهــي  والفكــرة،  والشــخصيات  والعقــدة  والــراوي 
األساســية، بالمختصر حكايتي ليســت وسوســة من الشيطان الرجيم 

اللعين.
كان االتصــال متكــررًا ولــم أكن قــادرًا على اإلجابة علــى مكالمته ذلك 
اليــوم النشــغالي بعــدة أمور فــي وقٍت واحد، فآثرُت عــدم الرد لكي ال 
يشعر بعجلتي وانشغالي عنه، فبعثت رسالة نصية أخبرتُه فيها أنني 
“سأعاوُد االتصال بك في أقرِب فرصة” وهو ما حصل بالفعل. التقينا 
فــي مــكاٍن عام وبعد الســؤاِل عن األحــوال واألخبار بادرتُه بالســؤال: 
كيــف هــو عملــك الحالــي؟ فرد علــي إن األمور ال تســير على مــا يرام، 

وهو أمٌر ليس جديدا.
ابُتلَي صاحبنا بمديٍر متعجرف، وفقير في األسلوِب والعلم واألخاق، 
فتــراُه يبــذُل ُقصــارى جهــده ليبيــن قــوة شــخصيته الخارقــة بطــرٍق 
َيعرفها الضالعون في علم النفس جيدًا وهي ما ســماها علماء النفس 
بالحيِل الدفاعية الاشعورية التي يسعى من خالها لتخفيف مشاعر 
اإلحبــاط والتوتــر النفســي المؤلــم، والمتولــدة داخليــًا نتيجــة جهلــه 

وضعفه.
منها على سبيل المثال ال الحصر: التكوين العكسي، وهي حيلة يبدي 
فيها الشخص أحاسيس مغايرة لمشاعره الحقيقية، قد نعرف شخصا 
ونعــرف أنــه يكرهنــا، لكن دائمًا يتصــرف وكأنه أحد أفضــل أصدقائنا، 
يقوُل صاحب قصة اليوم إن مسؤوله كان يتقن هذا النوع من الحيل 
ويصعــُب عليــك الشــك فــي ما يبديــه من محبــة تجاهك، لكنــُه يضمُر 
عكــس ما يظهر، وينجلي ذلــك في إقصائك عن الترقيات والمكافآت، 
بل األكثر من ذلك، كثيرًا ما ُيعرقل الفرص التي تساُق إليك ويبعدها.

السؤال هنا عزيزي القارئ، كم مسؤوال بهذا المستوى واجهت؟  «
ولماذا يستمر هؤالء في مناصبهم لمدٍة طويلة؟ وما هي آثار 

التجاوزات اإلدارية التي ُيمارسونها على المؤسسة والعباد؟.

إلى متى؟

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

تريند “الفضائح”
علــى مــدى أكثــر مــن ثاثــة أشــهر، منــذ ظهــور أول فضيحــة جنســية للمخرج 
الســينمائي الشــهير مع اثنتين من الممثات وتســريب فيديو يفضح عاقات 
جنســية غيــر مشــروعة بيــن هــذا المخــرج وبيــن هاتيــن الممثلتيــن، منــذ ذلك 
الحيــن ال يمــر يــوم إال وينشــر خبــر وفيديــو جديــد لفضيحة جديــدة وعاقة 
جنســية جديــدة بيــن نفس المخــرج وبين ممثلة جديــدة أو مذيعة جديدة أو 

سيدة أعمال جديدة.
وبالطبــع يتحــول خبــر الفيديــو الجديــد إلــى “ترينــد” يتابعــه الماييــن علــى 
مواقــع الصحــف ووســائل التواصــل االجتماعــي ويصبــح أكثــر الموضوعــات 
قــراءة ومشــاهدة وتــداوال بيــن النــاس، ألن هــذه هي طبيعة البشــر، تشــغلهم 
جــدا الفضائــح، ورغــم أنهــم ينتقدون مثل هذه الممارســات فــي العلن إال أنهم 
يبحثــون عنهــا باجتهاد مــن موقع إلى موقع وال يملون إذا خذلهم موقع معين 

على اإلنترنت فهناك غيره. 
الغريــب أن كل الســيدات الشــهيرات الاتــي نشــرت لهــن فضائــح جنســية مــع 
نفــس المخــرج أعلــن أثنــاء التحقيــق معهــن أو أمــام وســائل اإلعــام أنهن كن 
متزوجــات زواجــا عرفيــا من هذا المخرج! الســؤال هنا: من الخاســر من نشــر 

هذه الفضائح اليومية؟ 
فــي رأيــي المتواضــع الخاســر األول هو الفن الذي تنتمي إليــه الممثات وهذا 
المخــرج، فليــس مــن المعقــول أن يكون بيــن الفنانين والمخرجين هــذا العدد 
من المســتهترين الذين ال يفعلون شــيئا في حياتهم أكثر من هذه الممارســات 
الجنســية غيــر المشــروعة وتصويرهــا ونشــرها بيــن البشــر! إذا كان هــؤالء 
يخطئون شــأن غيرهم من مايين البشــر، فهذا شأنهم، لكن تصوير فضائحهم 
ونشــرها فــي كل أنحــاء الدنيا الشــيء المرفــوض ألنه يطعن الســينما ويطعن 

الفن بأنواعه في مقتل ويسيء إلى الفنانين المحترمين أصحاب الرسالة. 

ومن األشياء المؤلمة أيضا في هذا الشأن تهافت وسائل النشر على  «
مثل هذه الفضائح والمبالغة في نشرها واإلضافة إليها وإعادتها بنفس 

التفاصيل تحت عناوين مختلفة من وقت إلى آخر ضمن التسابق اإلعالمي 
الساعي للوصول إلى أكبر عدد من الناس دون مراعاة لألخالق. إلى متى 

سيستمر النشر وتستمر الفضائح التي تسيء للفن واإلعالم معا وتسيء إلى 
قيم المجتمع؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مناورات الماللي وحوارات 
“الصفقة” )2(

مــن يــدرك تعقيــدات اللعبة السياســية في إيران يتيقن مــن أن جنوح الرئيس 
روحانــي ووزيــر خارجيتــه إلــى التفــاوض من دون إرادة المرشــد مســألة غير 
واردة بالمــرة، فــي الســلطة المطلقــة التــي يتمتع بهــا خامنئي ضمن الدســتور 
اإليرانــي، وبالتالــي فالخــروج عــن الطاقة وتجــاوز الخطوط الحمــر غير وارد 

بالمرة وغير مقنع!
هنــاك معطــى آخــر مهــم يشــير إلــى أن األمــر ال يتعلق فقــط بزيــارة ظريف أو 
تصريح عابر للرئيس روحاني، فهناك تأكيدات وردت على لســان حاكم البنك 
المركزي اإليراني عبدالناصر همتي يشير فيها إلى أن المفاوضات مستمرة مع 
باريــس فــي مــا يتعلق بنية األخيــرة تقديم خط ائتمان بقيمــة 15 مليار دوالر 
مقابل رهن النفط اإليراني، وردا على ســؤال بشــأن الخطة الفرنســية لتقديم 
خــط ائتمــان مقابــل رهن النفط اإليرانــي في إطار آلية التجــارة األوروبية مع 
إيــران INSTEX، قــال همتــي إن “المفاوضات ال تزال جارية، وعلينا أن نرى ما 

سيحدث، وأن األموال ستقدم إليران كعملة شراء”.
والحديــث عــن مقتــرح خــط االئتمــان ورد على لســان الرئيس ترامــب وأبدى 

موافقــة ضمنيــة بشــأنه فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع الرئيــس ماكرون، ما 
يعنــي أن المقتــرح يجــري التفــاوض حوله منذ فترة وليــس وليد اجتماع قمة 
الســبع، ودخــول البنــك المركــزي اإليرانــي على خــط التفاوض بشــأن المقترح 
يعني أن األمر يتجاوز التحركات الدبلوماسية ويتطلب مشاورات وموافقات 

على مستويات عليا داخل نظام المالي.

الحقيقة أن هناك شيئا ما يحدث وراء كواليس األزمة اإليرانية ـ األميركية،  «
وهناك كثير من التطورات اإلقليمية التي لها صلة وثيقة بما يدور، ومن ذلك 
التسخين العسكري الدائر على الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية، بين ميلشيات 

حزب الله والجيش اإلسرائيلي، وإذا كان االتفاق النووي الموقع عام 2015 
بين النظام اإليراني ومجموعة “1+5”، لم يكن يحظى بدعم الحرس الثوري 
اإليراني، شكليًا أو ظاهريًا على األقل، فمن المتوقع أن تمضي األمور خالل 

الفترة المقبلة وفق نفس المعادلة، التي يعتقد النظام اإليراني أنها تجلب 
له الحد األقصى من المكاسب والتنازالت االستراتيجية. “إيالف”.
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أعــرب ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة عن عظيم شــكره وتقديره 
صاحــب  حضــرة  البــالد  عاهــل  مقــام  إلــى 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
بمناسبة حضور جاللته بطولة العالم للرجل 
الحديــدي التــي أقيمــت فــي مدينــة نيــس 
الفرنســية وتتويــج جاللتــه فريــق البحرين 
بتحقيقهــم  تاريخــي  إنجــاز  فــي  للتحمــل 

المركزين األول والثاني في البطولة. 
وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن حضــور جاللــة الملــك الفــدى تأكيد على 
دعــم واهتمــام جاللتــه بالقطاعين الشــبابي 
والرياضــي، وهو ما ســاهم بحصول الفريق 
علــى المركزيــن األول والثانــي فــي البطولة 
حضــور  أن  إلــى  ســموه  مشــيرا  العالميــة، 
والعزيمــة  اإلصــرار  مــن روح  رفــع  جاللتــه 
لــدى أعضاء الفريق والالعبيــن البحرينيين 
إلــى أن هــذه  فــي البطولــة، منوهــا ســموه 
التــي  الرعايــة  ظــل  فــي  تأتــي  اإلنجــازات 
تحظى بها الرياضة البحرينية من جاللته. 

حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  أشــاد  كمــا 
حققهــا  التــي  الطيبــة  بالنتائــج  خليفــة  آل 
البطولــة  فــي  البحرينيــون  المتســابقون 
تؤكــد  متقدمــة  مراكــز  علــى  وحصولهــم 
مملكــة  بهــا  تمتــاز  التــي  العاليــة  المكانــة 
الحديــدي،  الرجــل  بطــوالت  فــي  البحريــن 

متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح.
وأضــاف فريق البحرين للتحمــل 13 المزيد 
مــن اإلنجــازات لســجله الالمــع مــع تحقيــق 
تاريخــي  إنجــاز  رايــف  دانيــال  متســابقته 
بفوزهــا باللقــب الخامــس علــى التوالي في 
بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي 70.3 فــي 
زميلتهــا  واســتطاعت  كمــا  فرنســا.  نيــس، 
هولــي لورانــس وزميلهــا أليســتير براونلــي 
والرجــال  النســاء  ســباق  فضيــة  بتحقيــق 
مــا  كل  بــذال  بعــد  وذلــك  التوالــي  علــى 
بوسعهما بمواجهة مجموعة من ألمع نجوم 

الترايثلون. 
فــي أثناء ذلك، اســتطاع كل من فينشــينت 
األلقــاب  تعزيــز  باركــر  ولوريــن  لويــس 
التــي حصداهــا فــي سلســلة بطولــة العالــم 
للترايثلــون بتحقيقهمــا للميداليــة الذهبيــة 
فــي بطولة الترايثلــون والبارا ترايثلون في 

كأس العالم في بانيوليس.

بريق الذهب والفضة في نيس

مــن  انفــراد  علــى  النســاء  تســابق  ومــع 
غيــر مشــاركة الرجــال يــوم الســبت فــي 
 70.3 الحديــدي  للرجــل  العالــم  بطولــة 
فــي نيس، انصبــت العيــون جميعها على 
كانــت  ولكــن  لقبهــا.  عــن  للدفــاع  رايــف 
لورانس هي من المســت رجليها اليابسة 
كانــت  وقــد  الســباحة،  ســباق  بعــد  أواًل 
التــي  تشــارليز-باركلي  لوســي  تالحــق 
خرجــت مــن المــاء وهــي بالمركــز األول. 
نفســها ضمــن  ذلــك، وجــدت  أثنــاء  فــي 
مجموعــة مــن 10 عــداءات أنهين ســباق 
للحــاق  لدراجتهــن  واتجهــن  الســباحة 
بركــب المقدمــة. وبفضــل حنكتهــا علــى 
تتقــدم  أن  رايــف  اســتطاعت  الدراجــة، 
لألمــام متخطيــًة العديــد مــن منافســاتها 
مــن  المســتوية  المنطقــة  فــي  خصوًصــا 
المتســابقين  وصــول  ومــع  المدينــة. 
لمرحلــة المرتفعــات فــي الســباق بمنطقة 
كــول دي فينس، تأرجحــت الصدارة بين 
مــن كانــوا بالمقدمــة، فيمــا ظلــت رايــف 
مــع حرصهــا  قــرب  عــن  الوضــع  تراقــب 
علــى االكتفــاء بالبقــاء بينهــم. ولكن ذلك 
تغيــر بمرحلــة النــزول، حيث اســتطاعت 
قبضتهــا  وتحكــم  الصــدارة  تخطــف  أن 
لخبرتهــا  يعــود  بذلــك  والفضــل  عليهــا، 
التــدرب  مــن  اكتســبتها  التــي  الكبيــرة 
كان  وقــد  السويســرية.  الجبــال  علــى 
ذلــك كافًيــا لمنحهــا صــدارة قوامها 2:26 
ثانيــة مع دخولهــا المرحلة االنتقالية بين 
والجــري.  الهوائيــة  الدراجــات  ســباقي 

وقــد تبعتهــا كل مــن لورانــس واموغيــن 
أن  لورانــس  واســتطاعت  ســيموندس. 
وخطفــت  للخلــف،  ســيموندس  تزيــح 
أن  إال  رايــف.  مــن  للحظــات  الصــدارة 
األخيــرة، اســتعادتها مــرة أخــرى وأنهــت 
الســباق فــي المركــز األول بزمــن وقــدره 
4:23:04 جــزء من الثانية، متفوقًة بأربع 

دقائق عن لورانس. 
وقالت رايف بعد عبورها خط النهاية: “ال 
أعتقــد أنــه يهم عدد األلقــاب التي لديك. 
الســباقات مثــل اليــوم مهمــة. لقــد كانــت 
المنافســات يضغطــن بقوة. وفــي النهاية 
كنت ســعيدة إلحداث فجوة صغيرة في 
أســفل المنحدر. لقــد كانت هولي تمارس 
ضغطــا كبيرا وكنت أعلم أنه يتعين علّي 
أن أبــذل كل مــا بوســعي بســباق الجــري 
حتى أستطيع الفوز. لقد دفعني ذلك ألن 
أعطــي كل ما أســتطيعه وأفضل ما لدي. 
هذا ما يترتب عليه مثل هذه الســباقات، 
وأنا ســعيدة للغاية لتحقيقي الفوز”. وقد 
كانــت الميداليــة الفضيــة هــي المكافــأة 
المثاليــة للورانــس بعد مــا بذلته من عمل 
مضــٍن فــي ســبيل العــودة للتســابق بعــد 
تعرضها إلصابة هددت مســيرتها. وقالت 
بعــد الســباق: “لــو أخبرتنــي قبــل عــام أن 
هذا الســيناريو سيحدث عندما كنت في 
أســوأ مرحلة بحياتي مع قدم مكســورة، 
أنا ســعيدة للغاية. تمتلــك دانيال مهارات 

فائقــة. صحيح إنني فقدت بعض الوقت 
أفضــل  النهايــة  كانــت  ولكــن  لصالحهــا، 
ممــا كنــت أتخيل”. وأضافــت: “لقد كانت 
األميــال الثالثــة األخيــرة صعبــة للغايــة. 
أغلقــت عيني خاللهــا وحاولت أن أرخي 

نفسي”.
وبعــد حصوله على فضية العام الماضي، 
بيــن  مــن  وهــو  الســباق  براونلــي  دخــل 
المصنفيــن للفــوز به يــوم اإلثنين. وخرج 
براونلــي فــي مركز جيــد خلــف المتصدر 
الســباحة.  ســباق  مــن  أمبيرغــر  جــوش 
بيــن  الســباق  فــي  زمــالؤه  أيًضــا  وكان 
فــي  كانــوا  مــن  بيــن  كانوتيــه وخافييــر 
المقدمــة. واســتطاع براونلي أن يخطف 
ســباق  فــي  المنحــدر  فــي  الصــدارة 
الدراجــات الهوائيــة، إال أنــه فقدهــا فــي 
مرحلة الحقة، ولكنه استطاع أن يخطف 
الميداليــة الفضية. وقال بعد عبوره خط 
النهايــة: “لقــد شــعرت بأننــي علــى أفضل 
حــال فــي الكيلومتــرات األولــى، ولكنني 
ال أعــرف مــاذا حدث بعد ذلــك. قد يكون 
الســبب )فــي خســارة المركــز األول( إنني 
اســتهلكت الكثير من الطاقة على ســباق 
الدراجــة، أو بســبب الحــرارة. لقــد كنــت 
أتــدرب بشــكل جيــد، وأنــا حزيــن للغايــة 
مــن  باللقــب”.  للفــوز  اســتطاعتي  لعــدم 
جهتهمــا، فــاز غوميــز بالمركــز الـــ 7، فيمــا 

أنهى كانوتيه السباق بالمركز العاشر.

 

ناصر بن حمد يشــيد بالنتائج الطيبة في بطولة العالم للرجل الحديدي بفرنســا
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تواصل أندية دوري زين الدرجة األولى لكرة السلة رحلة اإلعداد لباقي الجوالت، 
مستغلة بذلك فترة التوقف المؤقتة بعد لقاءات اليوم األول من الجولة الخامسة 

من عمر الدور التمهيدي للمسابقة.

بعــد  الــدوري  منافســات  وتوقفــت   
اليــوم األول للجولــة الخامســة التــي 
أقيمــت مبارياتهــا يــوم األربعــاء مــن 

األسبوع الماضي.
يــوم  المنافســات  عجلــة  وســتعود 
الجمعــة المقبــل 13 ســبتمبر الجــاري، 
الخامســة  الجولــة  تســتكمل  حينمــا 
وســماهيج  عيســى  مدينــة  بلقــاءي 
والمحــرق واألهلــي، علــى أن تختتــم 
مباريــات الجولــة فــي اليومــي التالي 
بلقــاءي البحريــن والنجمــة والرفــاع 

واالتحاد.
 ويشير سّلم الترتيب العام إلى تصدر 

المنامــة بالعالمة الكاملة وبرصيد 10 
نقــاط مــن 5 لقــاءات، يتبعــه األهلــي 
فــي المرتبــة الثانيــة بـــ 8 نقــاط من 4 
لقاءات، ثم الحالة 8 من 4، المحرق 7 
نقاط، ســترة 7 نقاط، الرفاع 7 نقاط، 
النويــدرات 7 نقاط، البحرين 6 نقاط، 
مدينــة  نقــاط،   5 واالتحــاد  النجمــة 

عيسى وسماهيج 4 نقاط.
 وهذه هي فترة التوقف الثانية التي 
األول  التوقــف  بعــد  الــدوري  تطــال 
فــي نهايــة شــهر أغســطس الماضــي 
بســبب اســتضافة البحريــن للبطولــة 
لمنتخبــات  الســلة  لكــرة  الخليجيــة 

الشباب.
 وجــاءت فتــرة التوقــف الثانيــة فــي 
وقــت مثالــي أيًضــا، خاصــة لألنديــة 
التي مرت بمرحلة سلبية ولم يحالفها 
الحــظ فــي تحقيــق نتائــج إيجابيــة، 
الســيما أن الــدور التمهيــدي ســيلعب 
مــن دور واحــد، أي أن التعويــض في 
المرحلة المقبلة سيكون صعًبا للغاية.
إشــعال  فــي  التوقــف  وسيســاهم   
المنافســة بين جميــع األندية الباحثة 
جــدول  فــي  موقعهــا  تأميــن  عــن 
الترتيــب، وحصــد أكبــر عــدد ممكــن 
انتصــاف  قبــل  مبكــًرا،  النقــاط  مــن 
منافســات الدور التمهيدي؛ ألن نزيف 
النقــاط لــن يكــون فــي مصلحة بعض 
األنديــة عندمــا يقارب هــذا الدور من 
ا  الــدوري علــى نهايتــه ويبــدأ تدريجيًّ

اإلعالن عن هوية الفرق المتأهلة إلى 
الدور السداسي الذهبي.

توقــف  فتــرة  ســتكون  وبالتأكيــد، 
كبيــرة  فرصــة  الســالوي  الــدوري 
أمــام جميــع الفــرق لتجهيــز الالعبين 
المصابيــن، إذ تعانــي معظــم األنديــة 
فــي  المتفاوتــة  اإلصابــات  بعــض 

الخطورة.
 وتشــكل فتــرة التوقــف أيًضــا فرصة 
الفنيــة  األجهــزة  لجميــع  طيبــة 
بالفــرق؛ مــن أجــل مراجعــة األخطــاء 
إذ  األوراق،  وترتيــب  ومعالجتهــا 
أعــّد جميــع المدربين برامــج تدريبية 
المباريــات  بعــض  تتخللهــا  خاصــة 
الودية؛ مــن أجل الحفاظ على معدل 
اللياقــة لــدى الالعبيــن وإبقائهــم فــي 

أجواء المنافسات.

أندية السلة تستغل التوقف لتصحيح األخطاء

جانب من منافسات الدوري

لكــرة  األولمبــي  منتخبنــا  يخــوض 
اليــوم  مســاء  مــن   7 عنــد  القــدم 
)اإلثنيــن(، مبــاراة وديــة دوليــة أمام 
نظيــره العراقــي، وذلــك على اســتاد 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
 وتعتبــر المبــاراة هــي الثانيــة التــي 
يخوضها المنتخبان خالل فترة أيام 
)الفيفــا( الحاليــة، إذ ســبق للطرفيــن 
الجــاري،  6 ســبتمبر  يــوم  التقيــا  أن 

وفازت العراق بنتيجة )2-0(.
مرحلــة  ضمــن  اللقــاءان  يأتــي   
تحضيــرات الفريقين للمشــاركة في 

بطولــة آســيا تحــت 23 عاًمــا، والتي 
ســتقام فــي تايلنــد خــالل ينايــر من 

العام المقبل )2020(.
األولمبــي  منتخبنــا  واختتــم 
بخوضــه  للمبــاراة  تحضيراتــه 
المالعــب  علــى  أمــس  أخيــًرا  مراًنــا 
المــدرب  قيــادة  تحــت  الخارجيــة، 
شــمام  ســمير  للمنتخــب  التونســي 

والطاقم المعاون.
ويســعى منتخبنا األولمبــي لتحقيق 
نتيجــة إيجابية خالل مبــاراة اليوم 

وتعويض الخسارة الماضية.

ا األولمبي يعاود لقاء العراق وديًّ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أســند االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، مهمة تقييم طاقم تحكيــم مباراة فريقي “25 أبريل” الكوري الشــمالي، و”هانــوي” الفيتنامي 
ضمن إياب نهائي المناطق لكأس االتحاد اآلســيوي، إلى ُمقّيم الحكام اآلســيوي ورئيس قســم شــؤون الحكام باالتحاد البحريني 

لكرة القدم جاسم محمود. 

 وكلــف االتحــاد القــاري للعبــة مقيــم الحــكام 
اآلسيوي جاسم محمود لإلشراف على تقييم 
الطاقــم التحكيمــي للمباراة التي ســتقام يوم 

2 أكتوبر المقبل في كوريا الشمالية. 
 وسيدير اللقاء طاقم تحكيمي دولي، مكون 
مــن حكم الســاحة الســعودي تركــي الخضير، 
وخلــف  العبكــري  محمــد  مواطنــاه  ويعاونــه 
الشــمري، والحكــم الرابــع اإلماراتــي يعقــوب 

الحمادي. 
ويأتــي التكليــف اآلســيوي لجاســم محمــود، 
ضمــن إطــار المهــام المتعــددة التــي يســندها 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم إلــى ُمقّيمــي 
الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ ســبق 
لجاســم محمــود أن أشــرف علــى العديــد من 

األطقــم التحكيميــة خالل مباريــات بمختلف 
ا.  ا ودوليًّ البطوالت المنظمة قاريًّ

المتعــددة  للنجاحــات  ذلــك، اســتمراًرا  يأتــي 
عبــر  البحرينــي،  التحكيــم  يحققهــا  التــي 
تواجــد كوادره في مختلف البطوالت، وعلى 

جميــع األصعــدة، بمــا يعكس مكانــة التحكيم 
البحريني والثقــة المحلية والقارية والدولية 
بــه.  يذكــر أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، 
ومكتشــًفا  ُمقّيًمــا  محمــود  جاســم  اعتمــد 

آسيوًيا للحكام منذ العام 2010.

جاسم محمود

ــرة الـــقـــدم ــكـ ــأس االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لـ ــ ــي كـ ــ ف
محمود مقّيما لحكام نهائي المناطق

الطائــرة  للكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  حقــق 
التوالــي  علــى  الثانــي  انتصــاره  للناشــئين 
فــي البطولــة العربيــة الخامســة عشــرة التــي 
تحتضنهــا المملكــة األردنيــة الهاشــمية حتــى 
14 ســبتمبر الجــاري بعدمــا فــاز علــى نظيــره 
التــي  المبــاراة  فــي   3/2 بنتيجــة  الجزائــري 
أقيمــت بينهما مســاء أمس األحــد على صالة 
األميرة سمية ضمن منافسات الجولة الثانية 
المجموعــة  ولحســاب  التمهيــدي  الــدور  مــن 
الخمســة  اللقــاء  أشــواط  وانتهــت  األولــى. 
 ،25/12  ،22/25  ،21/25  ،25/23 بنتيجــة 
15/6 وأدار المواجهــة طاقــم الحــكام الدولي 
أميــن  ســامي  األول  الســعودي  مــن  المكــون 

واإلماراتي الثاني عبدهللا مسعود.
يرفــع  أن  منتخبنــا  اســتطاع  الفــوز  وبذلــك 
المجموعــة  ليتصــدر  نقــاط   5 إلــى  رصيــده 
األولى بكل جدارة تاركا المركز الثاني لصالح 
نقــاط   4 فــي رصيــده  الــذي حصــد  الجزائــر 

ليتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية.

يــوم  الثمانيــة  فــي دور  وســيلتقي منتخبنــا 
غــد الثالثــاء أمــام الكويــت ثانــي المجموعــة 
)ج( فيما ســيكون اليــوم االثنين راحة لجميع 
الوفود المشــاركة، ويسعى منتخبنا لإلطاحة 
بمنتخــب الكويت الشــقيق ليواصل مشــواره 
بــكل ثبات نحو المحافظة على اللقب العربي 
الــذي أحــرزه فــي النســخة األخيــرة رقــم 14 

التي أقيمت كذلك في األردن العام 2017.
ونجــح منتخبنــا فــي تقديــم مســتوى جيــد 
مقارنــة بالنتيجــة التــي حققهــا، إذ إنــه قلــب 
تخلفه بشــوطين مقابل شــوط إلى فوز ثمين 
أكــد مــن خالله نوايــاه البطولة في المنافســة 
بقــوة علــى المراكــز الثالثــة األولــى وتحديدا 

المركز األول.

فرحة منتخب الناشئين بالفوز على الجزائر

تصـــدر مجموعتـــه فـــي البطولـــة العربيـــة لناشـــئي الطائـــرة
منتخبنا يسقط الجزائر ويتأهل لدور الثمانية

9 سبتمبر 2019 االثنين
10 محرم 1441

تنظيمية 
السباحة

شــارك أمين ســر االتحاد البحريني 
للســباحة أحمــد محمــد عبدالغفــار 
فــي اجتماعــات اللجنــة التنظيمية 
الخليجيــة، علــى هامــش البطولــة 
لأللعــاب  والعشــرين  الســابعة 
لــدول  التعــاون  بمجلــس  المائيــة 
اختتمــت  التــي  العربيــة  الخليــج 
أمــس فــي دولــة  يــوم  منافســاتها 
الكويــت الشــقيقة، حيــث ناقشــت 
اللجنة عدًدا مــن المواضيع المهمة 
التي ستســاهم فــي تطوير رياضة 
الســباحة في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

محمد الدرازي

حسن علي



ضمــن منافســات البطولــة الســابعة والعشــرين لأللعــاب 
المائيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي 
الكويــت  دولــة  فــي  أمــس  يــوم  منافســاتها  اختتمــت 
الشــقيقة، حقــق يــوم أمــس منتخبنــا الوطنــي للســباحة 
خــال  برونزيــة  وميداليــة  فضيــات   6 ذهبيــات،  ثــاث 
منافســات الفتــرة الصباحية والمســائية، حيــث أحرز كاً 
من: الســباح عبدهللا عيســي أحمد لفئة الـ 15 - 17 ســنة 
فضية المركز الثاني في ســباق 50 مترا فراشــة، الســباح 
عبــدهللا خالــد جمــال لفئة الـ15 - 17 ســنة ذهبيــة المركز 
األول فــي ســباق 100 متــر صــدر، الســباح فــارس صالح 

لفئة 11 - 12 سنة برونزية المركز الثالث في سباق 100 
صــدر، الســباح عمر عبــدهللا الرويلة لفئة الـ15 - 17 ســنة 
فضية المركز الثاني، المنتخب البحريني لفئة الـ 15 - 17 
ســنة فضيــة المركــز الثانــي فــي ســباق 4X100 متر حرة 
تتابــع، الســباح فــارس صالــح لفئــة 11 - 12 ســنة فضيــة 
المركز الثاني في ســباق 100 حرة، الســباح سعود صاح 
محمــد لفئــة الـــ 15 - 17 ســنة ذهبيــة المركــز األول فــي 
ســباق 200 متــر صــدر، الســباح عبدهللا خالــد جمال لفئة 
الـ 15 - 17 سنة فضية المركز الثانى في سباق 200 متر 
صدر، الســباح عمر عبدهللا الرويلة لفئة الـ 15 - 17 ســنة 

فضيــة المركــز الثانــي فــي ســباق 50 متــرا ظهر، الســباح 
عبدهللا عيســي أحمد لفئة الـ 15 - 17 ســنة ذهبية المركز 

األول في سباق 200 متر فراشة.

10 ميداليات لمنتخبنا في خليجية السباحة

“األحمر” يختتم التحضيرات لمباراة كمبوديا
وصـــل أمـــس وخـــاض مرانـــه األول للجولـــة الثانيـــة مـــن التصفيـــات المزدوجـــة

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم )اإلثنين(، سلسلة تحضيراته للمباراة 
التــي ســتجمعه بمنتخــب كمبوديــا فــي كمبوديا غًدا علــى الملعب األولمبــي، ضمن إطار 
الجولــة الثانيــة للمجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.

مرانــه  الوطنــي  المنتخــب  وســيخوض   
األخيــر علــى ملعــب المبــاراة، فيما ســيعقد 
اليــوم االجتمــاع الفنــي التنســيق لتحديــد 
المنتخبيــن،  وألــوان  اإلداريــة  األمــور 
الــذي  الصحافــي  المؤتمــر  إلــى  باإلضافــة 
المــدرب  وســيحضره  المبــاراة  يســبق 
البرتغالــي للمنتخب هيليو ســوزا باإلضافة 

إلى أحد العبي “األحمر”.
وتعتبــر المبــاراة مهمــة بالنســبة لمنتخبنــا 
الوطنــي فــي ســبيل تحقيــق فــوزه األول، 
)1-1( مــع العــراق  خصوًصــا بعــد التعــادل 
فــي الجولــة األولى علــى االســتاد الوطني 

األسبوع الماضي.
 وكان وفــد منتخبنــا الوطنــي وصــل ظهــر 
إلــى  البحريــن(  بتوقيــت  )صباًحــا  أمــس 
إدارة  مجلــس  عضــو  برئاســة  كمبوديــا، 
صالــح  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 

الفتــرة  خــال  األحمــر  وخــاض  البلوشــي، 
المسائية مرانه األول.

قســم  رئيــس  عضويتــه  الوفــد  ويضــم   
الشــؤون الفنيــة باالتحــاد عابــد األنصــاري، 
مــدرب المنتخــب هيليــو ســوزا، المســاعد 
الثانــي  المســاعد  كارنيــرو،  جوزيــه  األول 
أحمد عيسى، مدرب اللياقة البدنية جوزيه 
هيركانــو، مــدرب الحــراس بيــدرو رومــا، 
الطبــي  الجهــاز  بوعــاي،  يحيــى  اإلداري 
فونســيكا”،  وماركــو  مورايــش  “أنطونيــو 
عبدالغفــار،  محمــد  اإلعامــي  المنســق 
المدلك “راجان”، عامل المهمات “جريش”.

المطــوع  عبــدهللا  المنتخــب  إداري  وكان 
ومصــور  كمــال  أحمــد  الفنــي  والمحلــل 
الوفــد  ســبقوا  الكوهجــي  جليــل  الفيديــو 
إلــى كمبوديــا؛ لبحــث الترتيبــات النهائيــة 
للمنتخب باإلضافة إلى رصد لقاء كمبوديا 

وهونج كونج في الجولة األولى، باإلضافة 
إلــى تواجــد الطبــاخ حمــد العلي مــع الوفد 

أيًضا.
واختــار المدرب هيليو ســوزا قائمة مكونة 
للمبــاراة، وهــم: ســيد شــبر  23 العًبــا  مــن 
علوي، ســيد محمد جعفر، حمد الدوســري، 
وليــد  عــادل،  محمــد  عيســى،  رضــا  ســيد 
الهــزاع،  عبــدهللا  عبــدهللا،  أحمــد  الحيــام، 
أحمــد  نبيــل،  أحمــد  ســيد محمــد عدنــان، 
بوغمــار، علي حرم، محمد الحردان، محمد 
عبدالوهــاب، جاســم الشــيخ، ســيد ضيــاء 

ســعيد، كميل األســود، عبدالوهاب المالود، 
إســماعيل عبداللطيف، عيســى جهاد، علي 

مدن، سامي الحسيني وعبدهللا يوسف.
 وســيفتقد المنتخب فــي المباراة لخدمات 
المدافع سيد مهدي باقر الذي أصيب وحل 
ســيد محمــد عدنان بديــاً عنــه، وكان باقر 

غاب أيًضا عن لقاء العراق.
تضــم  الثالثــة  المجموعــة  أن  إلــى  يشــار 
أيًضا منتخبــي هونج كونج وإيران اللذين 
سيلتقيان غًدا أيًضا، فيما سيخضع الفريق 

العراقي للراحة اإلجبارية.

وفد منتخبنا الوطني لدى وصوله كمبوديا
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البحريــــــن يخســــــر مـــن األهلـــــي المصــــــري
ــة ــاولـ ــطـ ــلـ لـ ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ال األنــــــديــــــة  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب فـــــي  ــا  ــ ــرف ــ ــش ــ م أداء  قـــــــدم 

بــأداء مشــرف ومســتوى رائــع خســر نــادي البحريــن لكــرة الطاولــة فرصة المنافســة علــى لقب بطولــة األنديــة العربية 
الحاديــة والثالثيــن التي تســتضيفها مدينة أغادير بالمملكة المغربيــة بعدما هزم من فريق األهلي المصري بنتيجة 3/2 
في المباراة الماراثونية التي أقيمت بينهما أمس األحد ضمن منافســات الدور نصف النهائي وامتدت لنحو 3 ســاعات 

متتالية.

وبذلــك، فقد تأهل األهلي المصري إلى 
النهائي لماقاة قطر القطري فيما لعب 
الكويتــي  الفحيحيــل  أمــام  البحريــن 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 
في ساعة متأخرة من من مساء أمس 
الوطــن  ممثــل  يتطلــع  حيــث  األحــد، 
إلــى إحــراز المركــز الثالــث والميداليــة 

البرونزية العتاء منصة التتويج.
المحتــرف  فــوز  المواجهــة  وشــهدت 
 ،3-0 األولــى  المبــاراة  فــي  “أرونــا” 
ثــم خســارة راشــد ســند فــي المبــاراة 
الثانيــة 3/1، كمــا خســر محمــد عبــاس 

فــي المباراة الثالثــة 3/2، قبل أن يفوز 
المبــاراة  فــي   3/0 مجــددا  المحتــرف 
فــي  ســند خســر  راشــد  لكــن  الرابعــة، 

المباراة الخامسة بنتيجة 3/2.
وقدم نادي البحرين مستويات متميزة 
علــى مــدار منافســات البطولــة بعدمــا 
حقق أربعة انتصارات متتالية في دور 
المجموعات كســب منها 8 نقاط كاملة 
الســوداني  الجزيــرة  علــى  فــوزه  إثــر 
والفتح المغربي ورائد شــباب األربعاء 
الجزائــري، وأخيــرا “برايتــي” العراقــي 
ليتأهل لدور الثمانية بالعامة الكاملة، 

قبل أن يهزم المفرق األردني في الدور 
ربع النهائي ويؤكد علو كعبه.

ويمثــل نادي البحرين في االســتحقاق 
راشــد ســند ومحمــد  مــن  العربــي كل 
ولــؤي  البوفاســة  ويوســف  عبــاس 
جمال، إضافة إلى المحترف النيجيري 
“ارونــا” المصنــف واحــد عشــرين علــى 
العالــم، والذيــن يلعبــون تحــت قيــادة 

المدرب الوطني حمد بوحجي.
وكان نادي البحرين حقق في النســخة 
والميداليــة  الثالــث  المركــز  الماضيــة 

فريق البحرين لكرة الطاولةالبرونزية.
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االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

فرحة التتويج

أحمد مهدي

بنا

بعــث وزيــر الديــوان الملكــي الشــيخ 
خالــد بن أحمد آل خليفة برقية تهنئة 
لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  إلــى 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الخيريــة 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، وذلــك بمناســبة 
اإلنجــاز التاريخي المشــرف والمتميز 
الــذي حققــه فريــق البحريــن للتحمــل 
بفــوزه بالمركزيــن األول والثانــي فــي 
بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي التي 

أقيمت في مدينة “نيس” الفرنسية.
 وفيما يلي نص البرقية:

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو   
خليفــة حفظه هللا ممثل جالة الملك 
المجلــس  رئيــس  الخيريــة،  لألعمــال 

األعلى للشباب والرياضة.

 الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه 
وبعد،

والتقديــر  االعتــزاز  مشــاعر  بــكل   
اســم  لرفــع  المتواصلــة  لجهودكــم 
مملكــة البحريــن عالًيــا فــي المحافــل 
الداخليــة والخارجيــة، نــود أن نبعــث 
لكــم صادق التهنئة لمشــاركة ســموكم 
إنجــازات  فــي  البحرينــي،  والفريــق 
رياضة الرجــل الحديدي التي أقيمت 
في الجمهورية الفرنســية، ومع عميق 
تمنياتنــا  مــع  بجهودكــم،  اعتزازنــا 

لسموكم بالتوفيق والنجاح.
 ودمتم سالمين يحفظكم هللا.

وزيــر  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خالــد   
الديوان الملكي

وزير الديوان الملكي يهنئ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد وزير الديوان الملكي

حسن علي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال اللجنة اإلعالمية

رحب رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام، 
النائب األول التحاد غرب آسيا لرفع االثقال، 
مساعد رئيس االتحاد العربي رئيس االتحاد 
البحرينــي لرفع األثقال ســلطان الغانم بقرب 
انطاق منافســات النسخة الثانية من بطولة 
غرب آســيا لرفع األثقال للشــباب والناشــئين 
والعمــوم والماســتر التــي ســتقام منافســاتها 
فــي الفتــرة مــن 4 حتــى 10 من شــهر أكتوبر 
القــادم بتنظيــم مــن نــادي اليرمــوك - البقعــة 
بــاألردن والتي سيشــارك فيها نــادي المحرق 

بنخبة من الاعبين والاعبات.
بهــذه  بــه  أدلــى  الغانــم فــي تصريــح   وأكــد 
ا  المناســبة أن اتحــاد رفــع األثقــال فخــور جدًّ
بمشــاركة نــادي المحــرق فــي هــذه البطولــة 
التــي اســتضاف العــام الماضي أولى نســخها 
البحريــن  مملكــة  أرض  علــى  لقبهــا  وحقــق 

مواصــاً طريقه في التميز والتألق بالحضور 
بقــوة في منافســات النســخة الثانية باألردن 
األثقــال  رفــع  اتحــاد  “إن  وقــال  الشــقيق، 
البحرينــي حريــص كل الحــرص بــأن يســخر 
نــادي  مشــاركة  أجــل  مــن  إمكانياتــه  جميــع 
المحــرق فــي هذه البطولــة الخارجية المهمة 

فــي رفــع األثقــال، حيــث قــام الجهــاز الفنــي 
خاصــة  إعــداد  خطــة  بوضــع  فتــرة  ومنــذ 
لاعبين والاعبات من أجل رفع مستوياتهم 
الفنية للمشــاركة بالنســخة الثانية من بطولة 
غــرب آســيا، واإلشــراف علــى جميــع البرامج 
والتنســيق  وبالمتابعــة  الخاصــة،  التدريبيــة 
برئاســة  المحــرق  نــادي  إدارة  مجلــس  مــع 
الشــيخ احمد بن علي بــن عبدهللا ال خليفة، 
كتيبــة  جاهزيــة  نعلــن  اليــوم  الحمــد  وللــه 
الفريــق البحرينــي والتــي بــإذن هللا ســتعود 
محملــة باإلنجــازات المشــرفة والتــي تؤكــد 
مكانــة وســمعة مملكتنــا الحبيبة فــي القطاع 
الرياضــي ومــا وصلــت إليه من خــال الدعم 
الكبير والامحدود من لدن القيادة الحكيمة 
العصــر  فــي  نعيــش  أننــا  خصوًصــا  بالبــاد 

الذهبي للرياضة البحرينية”.

واصــل العبــو منتخــب كــرة الســلة الكرســي المتحــرك تدريباتهــم 
ٔالعــاب غــرب ٓاســيا  المكثفــة اســتعدادا لخــوض منافســات بطولــة 
البارالمبية الثانية، والتي تســتضيفها مملكة األردنية الهاشــمية في 
الفتــرة مــن 15 وحتى 22 ســبتمبر الجاري، حيث ســيمثل المنتخب 
في هذه البطولة كل من اإلداري إبراهيم زباري والمدرب حمد علي 
والاعبيــن: محمــد الكعبــي، محمــد جاســم جعفــر، علــي عبدالنبــي، 
حســن عبدالرحمن، جعفر عبدالنبي، أحمد جعفر، حســن خالد، نبيل 

الدوسري، محمد جاسم ناصر.
وأكــد إبراهيــم زبــاري إداري منتخــب كرة الســلة الكرســي المتحرك 
بــأن الفريــق يتطلــع لتقديــم األفضــل فــي هــذه المشــاركة؛ للوصول 
إلى األدوار النهائية، مضيفا أن المنافســة ســتكون قوية بين الفرق؛ 
نظــرا لمبــدأ تكافــئ الفــرص بيــن الجميــع فــي تحقيــق اللقــب، كمــا 
تقــدم بالشــكر للجنة البارالمبية البحرينيــة واالتحاد البحريني على 
الدعــم الكبيــر الذي يقــدم لرياضة ذوي اإلعاقة ممــا يعمل على رفع 

معنويات الاعبين في تحقيق مستوى عال في البطولة.
واعتمــد مــدرب كــرة الســلة حمد علــي تدريبــات تحضيريــة مكثفة 
تهدف إلى رفع المســتوى البدني لاعبين إلى جانب زيادة منســوب 

التجانــس فيمــا بينهم؛ بهدف الظهور بشــكل قوي فــي البطولة، كما 
تخلل التدريب خوض العديد من التمارين التجريبية التي ساهمت 
فــي صقل خبرات الاعبين وتعزيزهــا، وإعدادهم على اللعب بروح 
الفريــق الواحــد، حيــث تعتبــر هــذه البطولــة بمثابــة تحــٍد كبيــر في 

مشوارهم الرياضي.

المقبـــل الشـــهر  األردن  فـــي  آســـيا  غـــرب  لبطولـــة  النهائيـــة األدوار  إلـــى  للوصـــول  نتطلـــع  زبـــاري: 
الغانم يؤكد جهوزية رفع األثقال “سلة الكراسي المتحركة” تستعد لغرب آسيا

سلطان الغانممن التدريبات



عبــر دانييلي بــرادي، المديــر الرياضي 
لنادي فيورنتينا اإليطالي، عن سعادته 
بوجــود العب بحجم الفرنســي فرانك 

ريبيري، في فريقه.
وتعاقــد فيورنتينــا مــع ريبيــري، فــي 
صفقــة انتقــال حر بعد رحيــل الالعب 
عــن صفــوف بايــرن ميونــخ األلمانــي، 

بنهاية الموسم الماضي.
وقــال بــرادي فــي تصريحــات نشــرها 
موقــع “كالتشــيو ميركاتــو”: “الحصول 
علــى العب عالمي مثل ريبيري بمثابة 

الحلم”.
وأضــاف: “كلمــا رأيتــه يقــوم بإعطــاء 
الشــباب  الالعبيــن  لبعــض  النصائــح 
لدينــا بالفريق، فإنني أشــعر بالعاطفة، 

إنه بطل حقيقي”.
“برينــس  الفيــوال:  مديــر  وختــم 
بواتينــج؟ إنــه العب آخر لديــه الكثير 

من الخبرة الدولية”. 
الغانــي  ضــم  فيورنتينــا،  أن  يذكــر 
كيفين برينس بواتينج، في الميركاتو 

الصيفي األخير.

مدى الحياة
تزايد الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة، بعد أن أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، 
وجــود بنــد فــي عقــد النجم األرجنتيني يمكنه من الرحيل الصيف المقبل، وعــدم االنتظار حتى نهاية عقده 

في صيف 2021.

من جانبها قالت تقارير صحيفة إن الكشف عن وجود 
هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن 

ميسي.
عقــد  لتمديــد  اقتــراح  تقديــم  ينــوي  برشــلونة  وكان 
ميســي دون وضــع أي شــروط أو بنــود تمنحــه الحــق 
في الرحيل، حيث يرغب البارســا في أن يكون العقد 

الجديد مدى الحياة.
ويحتفــظ بارتوميــو، بتلــك الفكــرة منذ فتــرة طويلة، 
وقــد صــرح فــي لقــاء تلفزيونــي مؤخــرا أنــه ال داعي 
للتعجــل فيمــا يخص التفــاوض مع ميســي ألنه أثبت 
التزامه ووالئه للنادي مرات عديدة. وتربط بارتوميو 
وخورخــي ميســي، والــد النجــم األرجنتينــي، عالقــة 

وديــة للغايــة وهمــا علــى اتصــال دائــم، كمــا يحــرص 
رئيــس البارســا علــى االعتنــاء بجميع متطلبــات قائد 

الفريق الكتالوني.
ويعــرف ميســي ووالده نوايا النادي، لكنهما ليســا في 
عجلة من أمرهما للجلوس والتحدث عن عقد جديد، 
خاصة وأن العقد الحالي ممتد حتى 30 يونيو 2021، 
علــى الرغــم من أنه تم االتفاق بالفعــل منذ فترة على 
البدء في الحديث عن التجديد خالل األشهر المقبلة.

فــي  يرغــب  التــي  المــدة  وحــده  ميســي  ويعــرف 
االســتمرار خاللهــا داخــل المالعــب، لكــن الجميــع في 
برشــلونة لديــه يقيــن أن ميســي ســيظل يقاتــل حتى 

2022، وقيادة األرجنتين في كأس العالم المقبلة.

اللقـب األول

وكاالت

ليونيل ميسي

بشــغف متقد في ســّن مبكرة وتحكم بتوجيه الكرات على امتداد الملعب، رســمت الكندية بيانكا 
أندرييسكو درب مسيرتها االحترافية في كرة المضرب، وتمكنت في أجزائه األولى، من تحقيق 
حلم التتويج بلقب بطولة غراند ســام، بفوزها على األميركية المخضرمة ســيرينا وليامس في 

نهائي فاشينغ ميدوز.

ورفعــت الكندية البالغة 19 عاما، كأس بطولة 
فــي  المقامــة  المفتوحــة  المتحــدة  الواليــات 
نيويــورك، بتفوقهــا فــي المبــاراة النهائية على 
المخضرمــة وليامــس )37 عامــا( بنتيجــة 6-3 
و5-7، لتحقــق لقبها االحترافي الثالث واألول 

في إحدى البطوالت األربع الكبرى.
حرمــت أندرييســكو وليامــس معادلــة الرقــم 
القياســي فــي عــدد ألقــاب البطــوالت الكبــرى 
الســابقة  األســترالية  الالعبــة  تحملــه  الــذي 
مارغريت كورت )24(، علما أن سيرينا خسرت 
للمرة الرابعة في أربع مباريات نهائية خاضتها 
في الغراند ســالم، منــذ تتوجيها بلقبها األخير 

في أستراليا 2017.
قالــت أندرييســكو بعدما أصبحــت أول كندية 
تفوز بلقب كبير وأصغر العبة تحقق ذلك منذ 
العام 2006 “حلمت بهذه اللحظة ألطول فترة 

ممكنة”.
أضافــت أنهــا ومنــذ فوزهــا بلقبهــا األول فــي 
دورات الناشئات عام 2015 “أتخيل هذا األمر 
)الفــوز بلقب بطولــة كبرى( كل يوم. أن يصبح 
حقيقة هو بالنســبة إلي أمر جنوني. أعتقد أن 

هذه التخيالت فعلت فعلها”.
وأوضحــت “أعتقــد أنه أمر مــا بداخلي. أعتقد 
أنــه شــغفي باللعبــة”، معتبــرة أن ســر نجاحهــا 
“هو أني ال أحب الخســارة، لذا أحاول بأفضل 
الكثيــر مــن  لــدي فــي كل مبــاراة. أتوقــع  مــا 
نفســي، وأعتقــد أن الضغــط يســاعدني علــى 

تقديم أفضل ما لدي”.
رفعــت الكنديــة الشــابة ســجلها فــي مواجهــة 
ثمانيــة  الــى  األوليــات  العشــر  الالعبــات 
وهــي  فقــط،  خســارتين  مقابــل  انتصــارات 
عّولــت فــي أعــوام الطفولــة والمراهقــة علــى 

مزاولــة رياضــات عــدة، قبــل ان تنصــرف الــى 
كرة المضرب.

وأشــارت أندرييســكو الــى ان اختبار رياضات 
عدة “ساعدني كثيرا ألنه يدفعني الى التفكير 
بطريقــة مختلفة ويضعني في مواقف أحتاج 
فيها الى فهم أمور مختلفة بشــكل ســريع )...( 
أعتقــد أن األمــر ســاعدني كثيــرا علــى صعيــد 
التنسيق أيضا. أعتقد أنني أتمتع بقدرة كبيرة 
علــى التنســيق بيــن العين وحركة اليــد. ما ان 
أمسكت بالمضرب، حتى نسيت كل أمر آخر”.
الالعبــة المجهولــة قبــل أشــهر، باتــت على كل 
شــفة ولســان، والقت إشــادة حتى من مدرب 

ســيرينا اليوناني الفرنسي باتريك موراتوغلو 
الــذي توقــع لهــا أن تصبــح متصــدرة لتصنيف 

الالعبات المحترفات، قبل المباراة النهائية.
ســتصبح  بأنهــا  “أعتقــد  موراتوغلــو  وقــال 
األولــى قريبــا. ليــس فــي القريــب العاجل لكن 
في المســتقبل ألنها تتمتع بكل ما هو مطلوب 

لتكون الالعبة األولى”.
وأوضح “لدي احترام كبير تجاهها )...( أعتقد 
أن لديهــا كل شــيء: اللياقــة، والقــدرة البدنية 
والذهنية. تبدو واثقة من نفســها بشكل كبير. 
تشــعر وكأنهــا تنتمي الى حيــث تتواجد )على 

أرض الملعب(. هذا االنطباع الذي تعطيه”.

بيانكا أندرييسكو

وكاالت

وكاالت
وكاالت

بطل حقيقي

أثــارت إصابــة البرتغالــي نيلســون ســيميدو، فــي 
مبــاراة منتخــب بــاده أمــام صربيــا فــي تصفيات 

أمم أوروبا، قلق الجهاز الفني لبرشلونة.

وفشــل ســيميدو فــي الخــروج علــى قدميــه، وغادر 
الملعــب علــى نقالــة وكانــت المؤشــرات توضــح أنــه 
يعانــي مــن ألم شــديد، بعد تعرضــه لتدخل قوي من 

الصربي ألكسندر كوالروف.
وبحسب صحيفة “ماركا” اإلسبانية، فقد أثار مشهد 
خــروج الالعــب البرتغالــي مــن الملعــب قلــق الجهــاز 
الفنــي لبرشــلونة، الــذي يخشــى أن تكــون اإلصابــة 

خطيرة.
لكــن وعقب المبــاراة، قلل االتحاد البرتغالي ومدرب 
الفريق فرناندو سانتوس من القلق، حيث تم عرض 
الالعــب علــى الطاقــم الطبــي الــذي أكد أن ســيميدو 

تعرض لكدمة في الكاحل، ومازال قيد التقييم.
ومــع ذلــك، ينتظــر برشــلونة معرفــة نتائــج التقييــم 
الجديــد، مــن أجل تحديد موقفه مــن خوض مباراة 

فالنسيا في الليجا.
ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره فالنسيا، في 

الجولة الرابعة من الليجا يوم 14 سبتمبر الجاري. نيلسون سيميدو

إصابــــة سيميـــــــدو

وكاالت

تعرض العبو منتخب ليبيريا للهجوم من قبل بعض مشجعي سيراليون قبل المباراة التي 
تجمع الفريقين في التصفيات اإلفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

للهجــوم  ليبريــا  وتعرضــت حافلــة منتخــب 
مــن قبــل جماهير ســيراليون في فــري تاون 
فــي  الفريقيــن  بيــن  اإليــاب  مواجهــة  قبــل 

التصفيات.
وانتهــت مباراة الذهاب التــي جرت األربعاء 

الماضي، بفوز ليبيريا )3-1(.
وأثنــاء توجه بعثــة الفريق الليبيري الســبت 
للملعــب التدريبــي تــم مهاجمتهــم مــن قبــل 
الجماهيــر التــي اعتدت عليهــم بالضرب كما 

ألقت عليهم الحجارة.

ووصلــت الشــرطة بعــد دقائــق مــن الحادث، 
لكــن ذلــك لــم يحــول دون اســتمرار اعتــداء 
الجماهير على العبي ليبيريا والجهاز الفني.
وقــال مصطفــى راجــي رئيــس اتحــاد الكــرة 
مــن  الليبيــري: “العبونــا تعرضــوا لالعتــداء 
قبــل جماهير ســيراليون بواســطة الحجارة، 
والزجاجات، والســكاكين، كمــا منعوا العبينا 
مــن ركــوب الحافلــة ممــا حــال دون خــوض 
حصــة تدريبيــة في اســتاد ســياكا ســتيفينز 

في فري تاون”.

رعب وشغب
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فيرجيل فان دايك

جادون سانشو

دريس ميرتينز

االثنين
9 سبتمبر 2019 

10 محرم 1441

وكاالت

طلــب الرئيــس اإلكــوادوري لينين 
مورينــو مــن نظيريــه الكولومبــي، 
والبيروفي، التقــدم بطلب تنظيم 
مشــترك لبطولــة كأس العالم لكرة 

القدم عام 2030.
وكتــب مورينــو فــي تغريــدة عبــر 
حسابه على “تويتر” أنه طلب من 
نظيريــه الكولومبــي إيفان دوكي، 
بيــرو،  رئيــس  فيــزكارا  ومارتيــن 
التقدم بطلب مشــترك الســتضافة 
مونديــال 2030، فــي العــام الــذي 
الجنوبيــة  أمريــكا  فيــه  ســتكون 

المرشحة األبرز للتنظيم.
وسيكون هذا الملف، منافًسا لملف 
آخــر يجمــع األرجنتين، وتشــيلي، 

وأوروجواي، وباراجواي.
واليونــان،  بلغاريــا،  وتتطلــع 
ورومانيــا، وصربيــا أيًضــا للتقــدم 
بطلــب تنظيــم مشــترك، كمــا هــو 

الحــال بالنســبة لبريطانيــا ممثلــة 
في إنجلترا، وأســكتلندا، وأيرلندا 

الشمالية، وويلز.
المتوقــع  مــن  المغــرب  أن  كمــا 
وال  اســتضافة  بطلــب  تتقــدم  أن 
للصيــن  بالنســبة  الحــال  يختلــف 

التي أبدت اهتماما بالحدث.
وكانت أول نســخة من المونديال 
جــرت فــي أوروجواي عــام 1930 
بينمــا تقام نســخة 2030مشــاركة 

48 منتخبا.

مونديال 2030

وكاالت

الدولــي اإلنجليــزي جــادون سانشــو، جنــاح بوروســيا دورتمونــد، عــن أهدافــه  كشــف 
المستقبلية سواء في مسيرته االحترافية، أو مع منتخب باده.

وقــال سانشــو فــي تصريحــات: “حلمي هو 
الفــوز بكأس األمم األوروبية، وكأس العالم 

ودوري األبطال”.
وأضــاف: “ومــع ذلــك، فــي الوقــت الحالــي، 
مــكان  حجــز  علــى  ينصــب  تركيــزي  فــإن 
للمنتخــب  األساســي  التشــكيل  فــي  ثابــت 

اإلنجليزي”.
ويعتبــر سانشــو “19 عاًما” أحد أهم أهداف 
مانشســتر يونايتــد خــالل المرحلــة المقبلة، 

حيــث أشــارت التقاريــر إلــى أن مســؤولي 
التعاقــد  ســيحاولون  الحمــر  الشــياطين 
معــه فــي ينايــر المقبــل، وإن لــم ينجحــوا، 

سيؤجلون المفاوضات حتى الصيف.
مــع  رائعــة  مســتويات  سانشــو  ويقــدم 
حيــث  ألمانيــا،  فــي  دورتمونــد  بوروســيا 
األلمانــي،  الســوبر  لقــب  لتحقيــق  قادهــم 
علــى حســاب العمالق بايــرن ميونخ، مطلع 

الموسم الجاري.

وكاالت

ذكر تقرير صحفي إيطالي، أمس األحد، أن نابولي ال ينوي تجديد عقد أحد أبرز نجومه 
في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” 
 32( ميرتينــز  دريــس  فــإن  اإليطاليــة، 
نابولــي  عاًمــا( والــذي ينتهــي تعاقــده مــع 
الصيــف المقبــل، يرغــب في االســتمرار مع 
البارتينوبــي، عكــس رغبة المســؤولين في 

سان باولو.
ووفًقــا ألحــدث التطــورات، فإنــه مــن غيــر 

الالعــب  عقــد  نابولــي  يجــدد  أن  المرجــح 
الدولــي البلجيكــي، فــي ظــل تقدمــه فــي 

العمر، وتراجع مستواه مؤخًرا.
ومــن المحتمــل أن يغادر درايــس ميرتينز، 
إلــى  إمــا   ،2020 عــام  صيــف  فــي  النــادي 
العــودة  أو  المتحــدة  الواليــات  أو  الصيــن 

لموطنه واالنضمام إلى أندرلخت.

قرار نابولي

وكاالت

اقتــرب فيرجيــل فــان دايك، مدافــع ليفربول، من تجديد عقده مع النــادي االنجليزي، من 
أجل مواصلة مسيرة النجاح التي بدأها مع الفريق في يناير قبل الماضي.

وبحســب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن 
ليفربــول ينــوي تمديد عقد فــان دايك الذي 
ينتهي بعد 4 مواســم، لموســمين آخرين مع 
زيــادة راتبــه إلى 200 ألف جنيه إســترليني 

أسبوعًيا بداًل من 125 ألف إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن فان دايك، وافق 

بالفعل على تلك الخطوة.

أفضــل  بجائــزة  مؤخــًرا  دايــك،  فــان  وفــاز 
بالقائمــة  تواجــد  كمــا  أوروبــا،  فــي  العــب 

النهائية لجائزة األفضل من الفيفا.
وســاهم فــان دايك في تأهــل الريدز لنهائي 
دوري األبطــال عامين متتاليين، وفاز بلقب 
بلقــب  أيًضــا  تــوج  كمــا  األخيــرة،  النســخة 

السوبر األوروبي.

عقد جديد حلم سانتشو



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

اســتضافت إيجل هيلز ديار، المطور العقاري لمشــروع مراســي البحرين فعالية 
مخصصة لتكريم الوسطاء العقاريين في مركز مبيعات مراسي البحرين، وذلك 
بتاريــخ 3 ســبتمبر 2019، حيــث تمــت دعــوة عــدد من أبــرز الوســطاء العقاريين 
لتعريفهــم بأفضــل العــروض العقاريــة الفريــدة المطروحــة إضافــة إلــى تباحث 

طرق خلق فرص تجارية متبادلة المنفعة. 

وحضر هذا الحدث، الذي أقيم من أجل 
تكريم الوســطاء نظير إنجازاتهم، عدد 
مــن الوســطاء العقارييــن مــن كل مــن 
المملكــة العربية الســعودية والبحرين، 
إذ تــم منح أفضل الوســطاء العقاريين 

أداًء جوائز تقديرية لتميزهم.
هــذه  علــى  تعليقــه  معــرض  وفــي 
المنتــدب  العضــو  قــال  المناســبة، 
لشــركة إيجل هيلــز ديار ماهر الشــاعر 
أفضــل  مــع  التعــاون  علــى  “نحــرص 

العقــاري  القطــاع  فــي  المتخصصيــن 
فــي المنطقة، والذين سيســاهمون في 
تعزيز عالمتنا التجارية وإضافة قيمة 
حقيقيــة لجميع األطــراف المعنية. كما 
يســرنا أن نعمــل مــع نخبــة مــن األفراد 
بتفــّرد  يؤمنــون  الذيــن  الشــغوفين 
نحــن،  نراهــا  كمــا  البحريــن  مراســي 
ونتطلــع إلــى تعزيــز عالقتنا باســتمرار 
مــع الوســطاء العقارييــن المتواجديــن 

في هذا الحدث”.

الشاعر: تعزيز العالمة التجارية وإضافة قيمة حقيقية لجميع األطراف

ــع مـــنـــتـــســـبـــي الـــمـــجـــمـــوعـــة ــيـ ــمـ ــجـ مــــوجــــه لـ

“إيجل هيلز ديار” تكّرم أفضل الوسطاء العقاريين

“البحرين للتنمية” تعقد برنامج الصحة النفسية

قررت زين البحرين، شــركة االتصاالت الرائدة 
فــي المملكــة، منح موظفيها يــوم إجازة خالل 
ليتســنى  وذلــك  ميالدهــم  بعيــد  االحتفــال 
ومشــاركة  ميــالده  بعيــد  االحتفــال  للموظــف 

الفرحة مع أحبابه.
قالــت المديــر التنفيــذي للموارد البشــرية بزين 
البحريــن دانة بــو خماس “احتفلنا في الســابق 
تقديــم  خــالل  مــن  الموظفيــن  ميــالد  بأعيــاد 
هدايا عينية وهذا العام، قررت الشركة إعطاء 
شــيء أكثــر خصوصيــة للموظــف ليتنســى لــه 
قضــاء يومــه مــع عائلتــه. رفاهيــة الموظفيــن 
هــي واحــدة مــن أهــم أولوياتنــا، وبعــد النجاح 
الذي حققته الشركة مع تطبيق سياسة العائلة 
بتمديــد اجــازة الوضــع للموظفــات لـــ 4 أشــهر 
وتمديد ســاعات الرعاية ألربع سنوات، واصلنا 
اســتثمارنا في الموظفين لتحســين بيئة العمل 
هــذه  تطبيــق  خــالل  مــن  وذلــك  أكبــر  بشــكل 
الفائــدة الجديــدة. بعــد كل شــيء، فريــق عمل 
ســعيد يعنــي أكثــر إنتاجيــة، وقــادر أكثــر على 

تزويد العمالء بمستوى خدمة عالي”.

يواصــل بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن توفيــر الحلــول والخدمــات المبتكــرة فــي إدارة الثروات، وذلــك تلبية لرغبــات عمالئه 
للحصول على حلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 وقال المدير التنفيذي إلدارة الخدمات 
الثــروات  وإدارة  الخاصــة  المصرفيــة 
نتطلــع  “إننــا  جواهــري:  الــرزاق  عبــد 
ُقدًما لالســتمرار بتوفير خدمات تتميز 
بكفاءتهــا وفعاليتهــا، وذلــك عبر تقديم 
استشــارات مالية من شــأنها أن ُتساهم 
العمــالء وأرباحهــم  زيــادة عوائــد  فــي 

مــع  يتماشــى  ممــا  واســتثماراتهم، 
اســتراتيجية البنك الراميــة إلى خدمة 

أكبر شريحة من العمالء”.
 وأضاف قائالً: “نواصل سعينا من أجل 
مواكبــة آخــر المســتجدات فــي قطــاع 
الصيرفــة اإلســالمية، وذلك في ســبيل 
الحلــول  مــن  واســعة  تشــكيلة  توفيــر 

تتوافــق  التــي  المتنوعــة  والخيــارات 
عمالئنــا  ومتطلبــات  احتياجــات  مــع 
فضــالً  المختلفــة.  حياتهــم  وأســاليب 
عــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة 
التــي تســاعدهم علــى إدارة ثرواتهــم، 
يضاعــف  الــذي  المســتمر  واالســتثمار 

عوائدهم المالية”.

بوخمـــاس: رفاهيـــة الموظفيـــن مـــن أهـــم أولوياتنـــا وفعاليتها بــكــفــاءتــهــا  تــتــمــيــز  خـــدمـــات  تــوفــيــر 

“زين” تمنح يوم إجازة لالحتفال بأعياد الميالد التمويل الكويتي يطلق منتجات جديدة

للتواصل: 17111509

الوطنيــة  الناقلــة   – الخليــج  قامــت طيــران 
لمملكــة البحريــن – مؤخــرًا بحملــة ترويجية 
حيــث  واحجــز”  حظــك  “جــرب  بعنــوان 
طرحت 10 مســابقات فــي الصحف المحلية 

البحرينيــة لتعطي الفرصة لـــ 10 قراء يوميًا 
اإلجابــات  وإرســال  معيــن  رمــز  بتخميــن 
لفرصــة  االلكترونــي  الناقلــة  موقــع  علــى 
الفــوز بتذكــرة مجانيــة للوجهــة التــي خمنها 

المتســابق. وقد اختتمت المســابقة بحصول 
100 فائــز علــى 100 تذكــرة إلــى 10 وجهات 
وتبليســي،  ولنــدن،  بيــروت،  هــي  مختلفــة 
والقاهــرة،  وأثينــا،  وفرانكفــورت،  وباريــس، 

واســطنبول، والرنــكا، وبانكــوك. وقــد تفاعل 
المجتمــع المحلي بحماس مع هذه المســابقة 
في الصحف المحلية اليومية المقروءة منها 

واإللكترونية.

“طيران الخليج” تختتم حملتها “جرب حظك واحجز”
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عقــدت مجموعة بنــك البحريــن للتنمية 
بعقــد برنامج تفاعلي لجميع منتســبيها، 
حيــث تمحــورت الفعاليــة حــول برامــج 
ومــدى  والجســدية  النفســية  الصحــة 
تأثيرهــا اإليجابي على األداء والكفاءة، 
كيمــز”   “ بمركــز  االســتعانة  تمــت  وقــد 
الرئيــس  وأشــار  الطبــي،  البحريــن 
بــول  ســنجيف  للمجموعــة  التنفيــذي 
المــوارد  فــي  االســتثمار  “إن  بقولــه 
البشــرية هــو أحــد أهــم أســس التنميــة 
المســتدامة، ولتحقيق تلــك التطلعات ال 
ّبــد مــن تطبيق العديد مــن البرامج التي 
تســهم في تطويــر األداء، وبالتأكيد فإن 
ذلــك ال ينحصــر فــي تكريــم الموظف أو 
والماليــة  الوظيفيــة  الترقيــات  منحــه 
فحســب، وإنمــا ال بــد مــن ترســيخ نهــٍج 

يحّفــز جميــع الموظفين - دون اســتثناء 
- علــى التّميــز واإلبــداع واإلنجــاز، وكل 
هــذه األمــور ال تتــم بالشــكل الصحيــح 
إال مــن خــالل تعزيــز الصحــة النفســية 
فــي  والمســاهمة  والمهنيــة  والجســدية 
والســلبية،  التوتــر  مســببات  تقليــص 
أي أن الهــدف األساســي هــو أن يكــون 

التكيــف  علــى  القــدرة  الموظــف  لــدى 
مــع ضغوطــات العمــل اليوميــة حتــى ال 
تمتــد آثارها إلى صحــة الموظف وأدائه 

وحياته األسرية “. 
جــدًا  ســعداء  “ونحــن  بــول  وأضــاف 
بمــا لمســناه مــن تفاعــل الموظفيــن مــن 
خــالل حضورهــم وتجاوبهــم وتطبيــق 

اإلرشــادات بشــكل مباشــر، األمــر الــذي 
يؤكــد أهمية اســتمرارية عقــد مثل هذه 
الــورش حتى تصبح آلياتهــا واقعًا فعليًا 
يطبقــه كل موظــف كجــزٍء أساســي مــن 
حياته اليومية وبما ينعكس إيجابًا على 
أدائــه وعملــه وتعاملــه بنشــاٍط وحيوية 

وتفاؤل “.

باإلشــارة إلى ما نشــر في الصحافة المحلية مؤخًرا تحت عنوان “أكبر حدث حول 
تمكين المرأة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا”، أعلنت شــركة “أوباي 
آند هيل” بان دعم رواد األعمال الشباب من أولويات عمل الشركة، وستستمر في 

تنظيم أنشطتها خالل شهري سبتمبر وأكتوبر2019.

وتبــدأ أولــى األنشــطة يــوم 28 ســبتمبر 
المقبــل بجولــة للدراجــات الهوائية حول 
البحرين يشــارك فيها الطالب والمهنيين 
وأصحــاب  األعمــال  ورواد  الشــباب 
وذلــك  والناشــئة  الصغيــرة  المؤسســات 
وهــي   CyclingBees مــع  بالشــراكة 
أحــد المبــادرات لمجموعــة مــن الشــابات 
المتخصصــة في مجــال تنظيم الرحالت 
البحريــن،  مملكــة  فــي  االجتماعيــة 
وســتنظم الشــركة ماراثــون خــاص فــي 

الخامس من أكتوبر2019.
 Obai & Hill ان شــركة  بالذكــر  وجديــر 
تعمــل منــذ إنشــائها فــي عــام 2010 فــي 
مجــال العالقــات العامــة واإلعالم، حيث 
االعمــال  رائــدات  مــن  مجموعــة  تضــم 
المتخصصــات  الشــابات  البحرينيــات 
فــي مجــال التصميــم والعالقــات العامــة 
واالعــالم والتســويق، وتعمــل بالتعــاون 
مــع مؤسســات القطــاع الخــاص وتقــدم 
خدمات نوعية وحلول مبتكرة للشركات 
الناشــئة ولديها برامج خاصة للجمعيات 

المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.

علــى  المنظمــة  الجهــة  حصلــت  وقــد 
دعــم مــن القطــاع الخــاص كشــركة زيــن 
وصالــون  الخليــج،  وطيــران  البحريــن، 
األوربيــة،  الســيارات  وشــركة  ديســانج، 
وإي بــي إم تيرمينالــز البحرين ش.م.ب، 
 ،Brincوجلوبــال شــايبرز منامــة هــب، و
Ma- ويســتن وشــركة  وكريــم،   ورواد، 

 ،Flat6 مختبــرات   ،jra، cyclingbees
 JustClean، Kooheji Systems،شــركة
PGMD، إليزيــان، وBMMI، والعديد من 

الشركات األخرى.
كمــا حصلت علــى دعم اعالمــي من قبل 
Biz Bahrain، صحيفــة  مجلــة  مــن  كل 
إعالمــي(،  اســتراتيجي  )شــريك  األيــام 
مجلةStartup، صحيفة جلف ديلي نيوز 
صحيفــة البــالد، ومجلــة أضــواء البــالد، 
ومجلــة Bahrain Confidential، مجلــة 
Gulf Insider، مجلــة Powerup، مجلــة 
Destina- مجلــة ،Ohlala مجلــة ،FACT

ويكينــدر،  تريبيــون،  دايلــي   ،tion KSA
hady el-24/7، و  دلمــون بوســت، أخبــار
cott )الشريك اإلعالمي االستراتيجي(.

“أوباي آند هيل” تدعم رواد األعمال الشباب

عبد الرزاق جواهري
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ال تتسرع باتخاذ خطوة لو قرار كي ال 
تندم 

تستعيد كامل المعنويات والحماسة والنجاح

 تفرح النفراج أو تطور أو تسوية لمسالة 
عالقة 

لديك فرصة اليجا الحلول للمشاكل المالية

 نظم فواتيرك خالل هذه الفترة تفاديا لتراكمها 

إذا اعتمدت الوقاية وتصّرفت بروّية تنتصر

قد تقّدم مساعدة مشكورة وتحاط 
بالمحبين 

لديك مشاعر إيجابية وأفكار خالقة

تقوم برحلة أو سفر وتخدمك الصدف 

تعرف اآلمال الكبرى، وتخوض دورًة فلكيًة 

تقّدم عماًل خالقًا وتبرع أو ُتتاح لك فرصة

قد تهّب للدفاع عن أحدهم، أو تقدم خدمة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” يحقق “أسد المهرجان”

العرب يهيمنون على “فينيسيا السينمائي”

برزت في فينيســيا االفالم واالســماء الفنية 
فــي  العــام  هــذا  بقــوة  العربيــة  الســينمائية 
المهرجــان الدولــي فــي دورتــه الـــ 76 هنــاك 
الماضــي  أغســطس   28 فــي  انطلــق  والــذي 
واســتمرت علــى مــدار 10 أيــام وســط افالم 
كبيرة تســتعد للمنافســة والحضــور في اكبر 
المهرجانات العربية مثل الجونة الســينمائي 
وغيرهــا، وحققــت الســينما العربية مشــاركة 
مشــرفة هــذا العــام ألول مــرة فــي التاريــخ 
المهرجــان  مســابقات  فــي  8 جوائــز  بحجــز 
المختلفة في انجاز مشــرف للســينما العربية 

هناك.
فمن الســعودية حققت المخرجة شــهد أمين 
الســينما  نــوادي  فيدرالّيــة  منحتهــا  جائــزة 
العريقــة في مدينة فيرونــا، التي ُتعّد األقدم 
فــي إيطاليا، وذلك عن فيلمها “ســيدة البحر” 
عــن  جميلــة  دراميــة  بصــورة  يحكــي  الــذي 
دور المــرأة داخــل المجتمــع وكيــف تواجــه 
األســاطير التــي تحكــم القريــة التــي تعيــش 
الخياليــة  الفنتازيــا  مــن  قالــب  فــي  فيهــا 
بنــت  تــدور أحداثــه حــول  الجميلــة، حيــث 
كامــرأة،  القاســي  وكفاحهــا  “حيــاة”  تدعــى 
التــي ترفــض تقاليــد مجتمعهــا المتمثــل في 
التضحية باألطفال اإلناث لمخلوقات بحرية 
غامضــة تعيــش فــي الميــاه المحيطــة بهــم، 
الفيلم يقدم التناقضات التي تعيشــها الدول 
العربيــة وهــو مــن إنتــاج إماراتــي ســعودي 

عراقي تم تصويره في سلطنة عمان.
وفــي انجــاز كبيــر حقــق الفيلــم الســوداني 
“ســتموت فــي العشــرين” للمخــرج أمجد أبو 
العــال جائــزة العمــل األول )أســد المســتقبل(، 
كمــا حــاز علــى جائــزة مؤسســة “أدفنتــاج” 
لألفــالم  جوائــز  تمنــح  التــي  اإليطاليــة 

وتــدور  المهرجــان،  هامــش  علــى  المتميــزة 
أحــداث الفيلــم فــي قريــة ســودانية، حينمــا 
تضــع امــرأة ابنهــا “مزمــل” بعــد أعــوام مــن 
االنتظــار، إال أن نبــوءة صوفيــة تقــول بــأن 
الطفل ســوف يمــوت حينما يبلغ ال 20. تمر 
الســنوات ويكبر مزمــل وهو محاط بنظرات 
الشــفقة، التــي تجعلــه يشــعر وكأنــه إنســان 
ميــت يعيــش فــي ثــوب آخــر حي، وتســتمر 

األحــداث حتــى يعــود ســليمان إلــى القريــة، 
بعــد أن عمــل مصورًا ســينمائيًا فــي المدينة 
بعيــدًا عن المعتقدات الصوفية للقرية. وهنا 
يــرى مزمــل العالــم بشــكل مغايــر تمامــًا، من 
خالل جهاز قديم لعرض األفالم السينمائية 
يقتنيه ســليمان. وســرعان ما تبدأ شخصية 
مزمل في التغير بصحبة ســليمان، ويتنامى 
حــول صــدق  يــوم  بعــد  يومــًا  لديــه  الشــك 

النبــوءة المشــؤومة. أمــا األم، فتحاول بكل 
ما أوتيت من طاقة، أن تمنع وقوع النبوءة، 
عيــد  يبلــغ  حتــى  الفيلــم  أحــداث  وتســتمر 
ميــالده العشــرين، فيصبــح فــي ذلــك اليــوم 
الذي يغتاله فيه الشــك والحيرة بين الموت 
وركــوب الحافلة التي تنقلــه إلى عالم يمأله 

الشغف كي يتعرف عليه
وحقــق الفيلم التونســي “أريكــة في تونس” 
للمخرجــة منــال العبيــدى، بجائــزة تصويــت 
الجمهــور فــي مســابقة “أيــام المخرجين في 
فينيســيا” علــى هامــش مهرجــان فينيســيا 
الســينمائي الدولي الــدورة ال76. كما حصد 
الممثــل التونســي ســامي بوعجيلــة جائــزة 
أفضل ممثل بمسابقة “أفاق” عن فيلم “بيك 

نعيش”.
وتمكــن الفيلــم اللبنانــي “جــدار الصوت” من 
النقــاد،  أســبوع  بمســابقة  جوائــز   3 حصــد 
المســابقة  تحكيــم  لجنــة  تقررهــا  األولــى 
والثانية مــن اختيار الجمهور، باإلضافة إلى 
فوزه بجائزة ماريو ســاندري ألفضل إســهام 
منــزٍل  تــدور داخــل  الفيلــم  أحــداث  تقنــي. 
فــي الجنــوب اللبناني المهــّدم بفعل عمليات 
 2006 حــرب  خــالل  والمواجهــة  القصــف 

اإلسرائيلية ضد لبنان. 

منــى  تحدثــت  طويــل،  صمــٍت  بعــد 
الســابر، والدة الفنانــة البحرينية حال 
التــرك، عــن قــرار نجلتهــا العيــش في 
منزل والدها المنتج البحريني محمد 
الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة بعد 

وصولها إلى السن القانونية.
وتظهــر والــدة حــال الترك فــي مقطع 
“هــذا  فيــه:  تقــول  متــداول،  فيديــو 
الجيــل يتبــع مصلحتــه فــي النهايــة، 
وعنــدي  فيــال  عنــدي  لــو  أنــا  يمكــن 
فلــوس وأشــياء كثيــرة يمكــن كانــوا 

اختاروني”.
وكان الحكــم النهائــي لحضانــة حــال 

الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها 
المحكمــة حرية االختيــار بأن تعيش 
مــع والدهــا أو تختــار االســتمرار مــع 
ســن  بلوغهــا  بعــد  وذلــك  والدتهــا، 
الرشــد، واختــارت حــال العــودة إلــى 
بعدمــا  والدهــا  مــع  مجــدًدا  الحيــاة 
تصالحــت معــه، ونشــرت العديــد من 
الصــور التــي تجمعهــا به وبشــقيقتها 

غزل ابنة دنيا بطمة.
ويبــدو أنَّ عــدم تعليــق منــى الســابر 
علــى الموضوع هــو أنها كانت تواجه 
صــور  نشــرها  بعــد  انتقــادات  حملــة 

خاصة لها دون حجاب.
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 1543
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 اندالع ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بوالية كارولينا الجنوبية، وهي أكبر تمرد للعبيد في مستعمرات أمريكا الشمالية
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 اإلعالن عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا “الشمالية” وهو اليوم الذي اتخذ يومًا وطنيًا
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جائزة األسد الذهبي ألحسن فيلم لفيلم “جوكر” للمخرج األمريكي تود فيليبس «

الجائزة الكبرى للجنة التحكيم لفيلم “جيه أكيروز” للمخرج رومان بوالنسكي(  «
وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك(

جائزة األسد الفضي ألفضل إخراج لجوي أندرسون عن فيلم “حول الالنهائية”،  «
وهو إنتاج مشترك بين السويد وألمانيا والنرويج

جائزة أفضل سيناريو ليون فان عن فيلم “رقم 7، حارة المرح” )هونغ كونغ(. «

جائزة أفضل ممثل: من نصيب لوكا مارينيلي لدوره في فيلم “مارتن إدن” من  «
إخراج بيترو مارسيلو )إنتاج إيطالي فرنسي(.

الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: “المافيا لم تعد كما كانت” للمخرج فرانكو  «
ماريسكو )إيطاليا(.

جائزة مارسيلو ماستروياني ألفضل ممثل شاب: من نصيب توبي واالس لدوره  «
في فيلم “األسنان اللبنية” من إخراج شانون ميرفي )أستراليا(.

أهم جوائز المهرجان

تســلمت الفنانــة هند صبــري جائزة “ ســينما ورلد” التي 
تمنحها مؤسســة الصحافيات اإليطاليات، لتصبح أول 
فنانــة عربية تفــوز بهذه الجائزة التي بــدأت عام 2014، 
وفاز بهــا نجوم كبار مثل آل باتشــينو وعبرت هند عن 
فخرها بالجائزة من خالل نشــر صورة للحظة تسلمها 

عبر حسابها على موقع انستغرام، وقالت هند صبري إن 
الجميل في فينيســيا هو تناسق السحر واإلبهار مع األفالم 

ببساطة ومن دون افتعال.

فجــرت قيثــارة الخليــج الفنانة نــوال مفاجأة مــن العيار 
الثقيل لــدى إعالنها، أول من أمس، عــن انضمامها إلى 
شــركة “ ون برودكشــن”، ونشــرت مقطع فيديو حول 
عمليــة التعاقــد مع الشــركة لقيادة أعمالهــا الغنائية 
الجديدة المقبلة، وجاء ذلك عبر حســابها الرســمي في 

موقــع التواصــل االجتماعي تويتــر، بالتالــي باتت خارج 
نطاق شركة روتانا التي قضت معها سنوات طويلة في إنتاج 

ألبوماتها الغنائية.

أكدت الفنانة هند البلوشــي انها التقطــت صورتها مع الفنان 
عمرو دياب والفنانة دينا الشــربيني بحسن نية، ولم تتوقع 

أن تحدث الصورة كل الضجة التي أحدثتها.
وأوضحــت أنهــا شــاهدت عمــرو ديــاب ودينا الشــربيني 
مصادفة فــي أحد المطاعــم، وألنهما كانا فــي مواجهتها 

قامــت بالتعريف بنفســها، وكانت مصادفــة جميلة، فمن 
الــذي لن يرغب فــي التقاط صــورة مع عمرو ديــاب في موقف 

مشابه. وقالت إن افتراضها كان بحسن نية.

حسن نيةمفاجأة نوالجائزة هند

طارق البحار

9 سبتمبر 2019 االثنين
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لحياة زوجية سعيدة... تجّنب 
4 أنواع من النساء

نجحت الممثلة التركية مريم أوزرلي بمحو الصورة السيئة السابقة  «
الطالالتها المتنوعة في المهرجانات التي شاركت فيها، بعد أن أطلت 

منذ يومين وظهرت بكّل أناقتها وسحرها في مهرجان البندقّية 
فينيسيا الحالي، إذ اختارت ثالث إطالالت، جميعها من توقيع المصّمم 

اللبنانّي توني وارد، استوحاها من شخصية السلطانة هيام التي أدت 
دورها أوزرلي بطلة مسلسل “حريم السلطان”.

اختيار الزوجة المناسبة هو أولى خطوات 
الحفاظ على استقرار واستمرارية الحياة 
الــزوجــيــة، أمــا ســوء االخــتــيــار فنتيجته 
المتكررة  والمشاحنات  المشاكل  ــا  دوًمـ
بين الــزوجــيــن، مــا يــؤدي فــي الكثير من 
األحـــيـــان إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة عــلــى هــذه 

العالقة المقدسة.
المنغصات  فــخ  فــي  الـــوقـــوع  ولــتــجــنــب 
الــزوجــيــة نتيجة  ــحــيــاة  ال ــتــي تــســود  ال
موقع  نقل  لــلــزوجــة،  الــخــاطــئ  لالختيار 
“اليف  موقع  عن  الخميس  اإلماراتي   24
النساء  من  أنــواع   4 اإللكتروني  أبـــاوت” 
على  بهن،  االرتــبــاط  تجنب  الــرجــل  على 

النحو التالي:

1. المرأة المتعجرفة

ــاط الــرجــل بــالــمــرأة  ــب ــؤدي ارت ــادة مــا يـ عـ
كثيرة  مــشــاكــل  نــشــوء  إلـــى  المتعجرفة 
زوجها،  تجاه  بالفوقية  شعورها  بسبب 
ــوازن في  ــ ــت ــ ــدم ال ــن عــ ــوء حـــالـــة مـ ــشـ ونـ
العالقة، ويــقــود الــرجــل إلــى اتــخــاذ قــرار 

باالنفصال عنها، والتخلي عن عالقته بها.

2. المرأة النرجسية

من المعروف بأن المرأة النرجسية عادة 
احتياجات  وتتجاهل  بنفسها  تهتم  مــا 
ــن، فــضــالً عــن عــدم  ــريـ ومــتــطــلــبــات اآلخـ
الــتــزامــهــا بـــالـــروح الــتــشــاركــيــة وتــقــديــم 
التنازالت أو التضحية من أجل اآلخرين. 
لذا من األفضل عدم االرتباط بهذا النوع 
لن  بها  االرتــبــاط  نتائج  ألن  النساء،  مــن 
تكون مرضية للزوج، وستؤدي إلى إنهاء 

العالقة في نهاية المطاف.

3. المرأة المتسلطة

تستأثر المرأة المتسلطة باتخاذ القرارات، 
وتــنــفــيــذ رغــبــاتــهــا عــلــى حــســاب رغــبــات 
في  تساهم  قد  أنها  إلــى  إضافة  زوجــهــا، 
تحجيم الرجل وإلغاء دوره المفصلي في 
العالقة الزوجية. وألن الكثير من الرجال 
ال يحبون سيطرة زوجاتهن عليهم، فإنهم 
الذي  األمــر  سيطرتهم،  فــرض  يحاولون 

يؤدي 
إلـــــــــــــــــى 

حـــــــــــــــــــدوث 
ــاد بــيــن  ــ صــــــدام حـ

الــطــرفــيــن قـــد يــفــضــي إلــى 
االنفصال في النهاية.

4. المرأة اللجوجة

اللجوجة  الــمــرأة  مــن  عـــادة  الــرجــل  ينفر 
المتطلبة التي ال تنفك عن إزعاج زوجها 

بالطلبات، 

وتمطره بسيل 

والتذمر.  الشكوى  مــن 

تذمر  ــؤدي  يـ ــحــاالت  ال مــن  الكثير  وفـــي 

ــزوجــة وإلــحــاحــهــا، إلـــى اتــخــاذ الــرجــل  ال

قرارًا باالنفصال عنها والبحث عن امرأة 

توفر له راحة البال.

االثنين
9 سبتمبر 2019 
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كلنا   “ جمعية  تقيم 
نـــــقـــــرأ” بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع هــيــئــة الــبــحــريــن 
لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــار 
فعالية “ نقرأ لكاتب.. 
حول  رمضان  فريد 
روايـــــتـــــه الــمــحــيــط 
االنــجــلــيــزي “ وذلــك 
عند الساعة السابعة 
المكتبة  فــي  مــســاء 
الــخــلــيــفــيــة بــتــاريــخ 
18 سبتمبر والدعوة 
عـــامـــة. نــســج فــريــد 
رمــــــضــــــان خـــيـــوط 

الــواقــع والــخــيــال، ليستخرج  بين  مــا  روايــتــه 
شخصية  ويبني  األحــمــر”،  “الحجر  أســطــورة 
المتعددة  الشخصيات  تلك  إحــدى  “يــوســف”، 
عن  الــصــادرة  اإلنجليزي”،  “المحيط  في  التي 
تاريخ  رصد  وكما   ،2018 اللبنانية  ســؤال  دار 
اإلنــســان وطــعــم الــطــيــن وذاكــــرة الــبــحــر، قــام 
رمضان بأرشفة الذاكرة المنسية التي ال يمكن 
خالل  مــن  إال  إنسانها  مــالمــح  على  الــوقــوف 
يوميات المستشرقين في األساطيل البحرية، 

أو  والبريطانية،  األميركية  اإلرساليات  أو في 
من خالل وثائق الحمالت التبشيرية في شبه 
الحاجة  بــأمــّس  كانت  التي  العربية  الجزيرة 
ما  وهــذا  والتنقيب،  والبحث  الحفر  ألدوات 
فعله فريد رمضان خالل 13 سنة هي الوقت 
يقع  ــذي  ال العمل  هــذا  كتابة  استغرقته  ــذي  ال
جديد  ألســلــوب  ويــؤســس  صفحة   480 فــي 
السرد  على  تعتمد  ال  الخليجية،  الــروايــة  في 
الروائية  الشخصية  بناء  على  بل  التاريخي، 

من خالل البحث في نسيج الذاكرة.

قراءة في رواية فريد رمضان

تــم افــتــتــاح مــعــرض أجـــورا جــالــيــري فــي نــيــويــورك يوم 
فيه  شاركت  الــذي   2019 أغسطس   24 الموافق  السبت 
لوحات  بثالث  مــرة  ألول  المؤيد  يوسف  سلوي  الفنانة 
من  الضيوف  من  الكثير  إعجاب  على  حــازت  تجريدية، 
رواد المعرض الذين يتذوقون الفن التشكيلي ويهتمون 

بشراء اللوحات الفنية.
 1984 الذي أسس عام  ان أجورا جاليري  بالذكر  الجدير 
معرض فني معاصر، كما أنه يعد من أهم المعارض الفنية 

المعروفة في نيويورك.

سلوى المؤيد تشارك في 
معرض أجورا جاليري

ــن الــفــنــان مــحــمــد عـــواد  ــ ــال اب قــ
ل”البالد”:  عــواد”  محمد  “مدعث 
عن  ونيابة  نفسي  عن  باألصالة 
وعائلتي  أســرتــي  أفــــراد  جــمــيــع 
هتيمي(  ــد،  خــال مــنــيــرة،  ــواد،  ــ )عـ
واالمتنان  الشكر  بجزيل  أتقدم 
والتقدير والعرفان لكل من قدم 
والمواساة  الصادقة  التعازي  لنا 
الحكيمة  القيادة  رأســهــم  وعلى 
المسؤولين  ــنــواب  وال والــــوزراء 
فــي الــمــمــلــكــة والــمــواطــنــيــن في 
القدير محمد  الفنان  وفاة والدنا 
ــول لكل  ــواد، والــشــكــر مـــوصـ ــ عــ
الــفــنــانــيــن مـــن داخــــل الــبــحــريــن 
المرحوم  أن  وأضــاف  وخارجها، 
ــزا فــنــيــا كــبــيــرا وأفــنــى  ــ ــان رمـ كــ
والمسرح  الفن  حياته في سبيل 
اسم  رفــعــة  أجــل  مــن  البحريني 
مــنــوهــا بوقفة  عــالــيــا،  الــبــحــريــن 
أخوانه وزمالئه الفنانين ورفقاء 

دربه.

ــان  ــن جـــانـــب آخـــــر قـــــال الــفــن مــ
عبدهللا ملك إن تعزية ومواساة 
الــقــيــادة وكــبــار الــمــســؤولــيــن في 
الكبير  الفنان  معلمنا  في  الدولة 
األثــر  أبــلــغ  لها  كــان  عـــواد  محمد 
ليس  وهــذا  كفنانين  نفوسنا  في 
بغريب على قيادتنا التي عودتنا 
للفنان  ومتابعتها  اهتمامها  على 
الدعم  كافة  وتقديم  البحريني 
يتغمد  ان  تعالى  هللا  نــســأل  ــه،  ل
ويسكنه  رحمته  بــواســع  فقيدنا 

فسيح جناته.

مدعث محمد عواد

عائلة محمد عواد تقدم شكرها للمعزيين
محرر مسافات

محرر مسافات محرر مسافات

ــروز” عــــروض  ــ ــات ــ ــي ــ ــتــمــت مــجــمــوعــة “ ت اخــت
بمقر  ــكــن”  ول متقاعد  الــقــصــيــرة”  المسرحية 
المسرحية  القــت  وقــد  الطيبة  الكلمة  جمعية 
نجاحا كبيرا وتفاعال من قبل الجمهور، ويأتي 
تنشيط  إعــادة  المسرحية ضمن خطة  عــرض 
تأليف  من  ولكن”  متقاعد   “ مسرحية  الفرقة. 
الطاوي وتمثيل مجموعة من  وإخراج نضال 
الفنانين وهم احمد المنصوري،محمد الخياط، 
خــالــد رشـــدان،حـــمـــد عــجــاجــي، حــمــد الــعــابــد، 
عبدالرحمن  الحمر،  عبدهللا فالمرزي، عبدهللا 
الدوسري،  امينة  العطاوي،  حسان  العطاوي، 
ســلــوى ســلــيــمــان، خــلــيــفــة الــعــيــســى، ســلــمــان 
الريس، جمال الغزال، والمكياج عفاف خليفة 
فهد  االنــتــاج  وادارة  خليفة  عيسى  ــاءة  واضـ
العمادي، وديعة الحايكي، حمد بهلول، محمد 

الخياط ومحمد الجودر وصالح عرفة، وتدور 
مخرج  عبثي.  كوميدي  قالب  في  المسرحية 
في  أوضح  العطاوي  نضال  الفنان  المسرحية 
تصريح لـ”البالد” ان نجاح مسرحية “ متقاعد 
 “ أعــمــال مجموعة  ــاكــورة  ب إال  ولــكــن” مــاهــي 
القادمة  االيــام  خــالل  تقدم  وســوف  تياتروز” 
شأنها  مــن  التي  الهادفة  األعــمــال  مــن  المزيد 

بالمواهب  ورفـــده  البحريني  المسرح  ــراء  إثـ
الشابة. 

مــن جــانــب اخــر قــامــت مجموعة “ تــيــاتــروز” 
بدعم النشاط الصيفي لفريق مواهب البحرين 
الــتــطــوعــي وذلــــك بــتــقــديــم ورشــــة تــدريــبــيــة 
لالطفال المشاركين وختامها بعرض مسرحي 

بعنوان “ لك يا بالدي”.

الـــتـــوالـــي يبتعد  الــثــانــي عــلــى  ــلــعــام  ل
ــمــســرح الــتــجــريــبــي الــبــحــريــنــي عن  ال
المشاركة في مهرجان القاهرة للمسرح 
ــتــجــريــبــي الـــــذي ســتــنــطــلــق دورتــــه  ال
بمشاركة  المقبل  االســبــوع  الــجــديــدة 
االبــتــعــاد يطرح على  40 دولـــة، وهــذا 
المتابع ســؤاال واحــدا وهــو... أيــن هي 
وماذا  البحرينية  التجريبية  العروض 
يفعل أهل االختصاص حتى ال ترتقي 
ــي هــذا  ــى الــمــشــاركــة فـ ــ عــروضــهــم إل
المهم جدا  العالمي. من  الفني  التجمع 
ــوقــوف عند هــذا األمـــر خــاصــة وأن  ال
دولية  سمعة  نال  البحريني  التجريب 
ــع الجوائز  وقـــدم رمـــوزا حــصــدوا أرفـ
العالمية مثل الفنان عبدهللا السعداوي 

ــراج في  ــزة أفــضــل اخــ الـــذي نـــال جــائ
التسعينات عن مسرحية “ الكمامة”. 

يجدر بالذكر أن لجنة المشاهدة العربية 
اختارت عروض: “عالش” من المغرب، 
و”جــزء  تــونــس،  مــن  كيشوت”  و”دون 
من الفانية” من الكويت، و”سندباد” من 
العراق، و”الساعة الرابعة” من اإلمارات، 
ــات زوجــــيــــة” و”أفــــيــــون”  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ و”اعـ

ــــى الــعــرضــيــن  ــة، إضـــافـــة إل ــوريـ مـــن سـ
المصريين “بهية” و”ديستوبيا”.

 وبــجــانــب الـــعـــروض الــعــربــيــة تــشــارك 
من  المهرجان  في  أجنبية  10 عروض 
إفريقيا  وجــنــوب  والكونغو  سويسرا 
ــرازيــــل والــبــرتــغــال  ــ ــب ــ ــو وال ــوفـ ــوسـ وكـ
ضيف  تحل  التي  المتحدة  والواليات 

شرف على الدورة.

الناجحة األعـــمـــال  ــن  م ــدا  ــزي م ســنــقــدم  ــاوي:  ــط ــع المســـتوىال دون  وعروضنـــا  متتالييـــن  لعاميـــن 
التجريب البحريني خارج مهرجان القاهرةختام عروض “متقاعد ولكن” بنجاح
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فيلم لبناني يقتنص 3 جوائز في مهرجان البندقية
اللبناني  للمخرج  الصوت”  “جدار  فيلم  حاز 
الـــدورة  أحــمــد غصين عــلــى 3 جــوائــز فــي 
البندقية  مهرجان  من  والسبعين  السادسة 

السينمائي، والتي اختتمت مساء السبت.
ونال أحمد غصين الجائزة الكبرى في فئة 
الجمهور،  وجــائــزة  الــدولــي”  النقاد  “أســبــوع 
ــدري”  ــرانـ ــيـ ــو سـ ــ ــاري فــضــا عـــن جـــائـــزة “مــ

للمؤثرات التقنية.
ويروي “جدار الصوت” قصة شاب يعود إلى 
العام  حرب  خال  لبنان  جنوب  في  قريته 
2006، فا يجد والده، ويفجع بالدمار الذي 
بالموقع وبجنود إسرائيليين يحتّلون  لحق 

الطابق األول من منزله.
له  روائــي  فيلم  أول  في  السينمائي  ويركز 
)عاقة  األجيال  بين  العاقات  تصّدع  على 
النزاعات  في  المدنيين  ودور  بوالده(  االبن 
“الذين هم أكثر من مجرد أرقام وينجزون 
أعماال بطولية من خال رّص الصفوف في 
اإلنساني  البعد  على  يشدد  كما  الــحــروب”، 
عن  االبتعاد  وحــرصــه  للعمل  واالجتماعي 

الطابع السياسي لألحداث.

بعد  بالمفاجأة  المخرج عن شعوره  وأعرب 
آن  في  والجمهور  النقاد  جائزتي  أن حصد 
واحــد، وذلــك خــال فعالية “أســبــوع النقاد 
الطرفان في  يتوافق  ما  نــادرا  إذ  الــدولــي”، 

الرأي.
وقــــال غــصــيــن: “الــفــرحــة غــمــرتــنــي وســط 
لم أكن أصدق ما يحصل.  الحار.  التصفيق 
بمثل  سيحظى  الفيلم  أن  أتصور  كنت  ما 
هــذه الــحــفــاوة والــتــقــديــر”، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة فرانس برس.
نالها في  التي  المكافآت  السينمائي  وأهدى 

على  القيمين  “كــل  إلــى  البندقية  مهرجان 
أحــداثــه  مــن  بالمئة   90 تـــدور  الـــذي  الفيلم 
في مكان واحد وزمــان واحــد، من ممثلين 

وتقنيين عملوا في ظروف تصوير صعبة”.
األفـــام  مــجــال  خـــاض  أن  لغصين  وســبــق 
ــيـــرة وشـــــــارك فــيــلــمــه  ــقـــصـ الـــوثـــائـــقـــيـــة والـ
“أسبوعي  فعالية  فــي   )2017( “تــشــويــش” 
السينمائي،  كــان  مهرجان  في  المخرجين” 
ــوثــائــقــي الــتــجــريــدي  كــمــا عـــرض فــيــلــمــه ال
“المرحلة الرابعة” في فئة “المنتدى الموسع” 

في دورة العام 2016 من مهرجان برلين.

بــحــيــاة  أودى  مــجــهــول  ــرض  مــ أثـــــار 
عــشــرات الــكــاب فــي الــنــرويــج خال 
في  السلطات  حيرة  األخــيــرة،  األيـــام 
الباد، التي لم تتمكن بعد من التعرف 

على السبب وراء المرض.
لم  إنها  النرويجية  السلطات  وقــالــت 
تــتــمــكــن مـــن اكــتــشــاف الــســبــب وراء 
إلى  التقديرات  تشير  مجهول،  مرض 
الــكــاب فــي الباد  أنــه قتل عــشــرات 

خال األيام األخيرة.
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــة سـ ــئـ ــيـ وذكــــــــــرت هـ
بست  باغات  تلقت  أنها  النرويجية، 
الــكــاب المريضة،  حـــاالت أخـــرى مــن 
ــفــعــل، وكــلــهــم  ــال ــفــق اثـــنـــان مــنــهــم ب ن
يعانون نفس أعراض القيء واإلسهال 

الدموي.
ونــقــلــت وكــالــة أســوشــيــتــد بـــرس عن 
هيرمان  أولي  الهيئة  باسم  المتحدث 
ترونيرود لتلفزيون )إن آر كيه( العام، 
بالنسبة  لــلــغــايــة  “خــطــيــر  ــمــرض  ال إن 
ما  اآلن  نعرف حتى  ال  لكننا  للكاب.. 
من  سلسلة  مجرد  أو  معديا  كــان  إذا 

الحاالت الفردية”.

النرويج.. مرض غامض 
يفتك بالكالب نجح فريق من األطباء المصريين في استخراج مجموعة هائلة من األدوات من بطن مريض 

عقليا، قام بابتاعها منذ 6 أشهر.
وكشف فريق من أطباء الجراحة بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر، وجود 
مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، إضافة إلى خواتم وساسل ذهبية داخل أمعاء مريض 
عقليا. وأعلن رئيس الفريق الجراحي أمجد فؤاد أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة 
من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني ضمور بالمخ، مضيفا 
أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني آالما شديدة بالبطن. وأضاف أنه تم على الفور إجراء 
جراحة عاجلة، تم على أثرها استخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، 

وبعض األجسام الغريبة، وأكد أن المريض حالته مستقرة حاليا.

فــي حــادثــة هــي األولــى 
من نوعها، أعلنت طبيبة 
ــة فـــــي إحـــــدى  ــ ــي ــرعــ شــ
البريطانية،  المقاطعات 
وفـــــاة ســـيـــدة مــنــتــحــرة 
“خــــــوفــــــا مــــــن اآلثــــــــار 
الــمــتــرتــبــة عــلــى خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
)بريكست(”.  ــي  ــ األوروب

لويز  ــاري  مـ فــرانــس  الفرنسية  وعــاشــت 
ديفيس )76 عاما( في بريطانيا مع زوجها 
اإلنجليزي لنحو 50 عاما، وكانت تخطط 
للعودة معه إلى بلدها، لكنها كانت تعاني 
بريطانيا  خـــروج  بــشــأن  والــخــوف  القلق 
على  ذلــك  وتأثير  األوروبـــي،  االتحاد  من 

الطبيبة  وقالت  لبلدها.  للعودة  خططها 
ــي مــقــاطــعــة غــلــوســتــرشــيــر  ــشــرعــيــة فـ ال
نتيجة  انتحرت  ديفيس  إن  اإلنجليزية، 
معاناتها  منها  األســـبـــاب،  مــن  مجموعة 
األليف،  العائلة  حيوان  ووفــاة  االكتئاب 
ذكــرت  وفقما  البريكست،  مــن  وخــوفــهــا 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

افتتح طاه في جنوب إفريقيا، مطعما مؤقتا يقدم وجبات محضرة بالكامل من الحشرات، 
ويقول إنها ستكون طعام المستقبل.

لكن التجربة المؤقتة ألهمته للبدء في صنع وجبات متعددة باستخدام الحشرات. وفي يوليو 
الماضي، افتتح مطعما في كيب تاون ال يقدم سوى وجبات من الحشرات.

وأطلق بارنارد على المطعم اسم “تجربة الحشرات”، وهو األول من نوعه في جنوب إفريقيا 
الذي يقدم وجبات محضرة فقط من الحشرات، رغم أن تلك المطاعم تنتشر بشكل متزايد 

في العديد من الدول حول العالم.
األمر ال يتطلب سوى  فإن  الزراعية،  الرقعة  تقلص  العالم ومع  زيادة عدد سكان  “مع  وقال: 
مساحة صغيرة جدا من األرض وكمية صغيرة جدا من الماء لتربية الكثير من الحشرات. هذا 

بالتأكيد أمر جيد للبيئة. وهذا هو طعام المستقبل”.

استخراج ذهب ومجوهرات و20 ملعقة من بطن مصري

ماتت منتحرة.. أول ضحية لـ “البريكست”

أول مطعم جنوب إفريقي وجباته من الحشرات

الجرس األول في اليوم األول من بدء العام الدراسي الجديد 
في مدرسة رقم 11 في كراسنودار الروسية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــواجــهــة مصيرية  أمــيــركــي  خــاض طفل 
فيها  االنتصار  واستطاع  جبلي،  أسد  مع 

مستخدما عصا، كان يمسك بها.
وتعرض الطفل بايك كارلسون، 8 سنوات 
لهجوم األسد عندما كان يلعب مع شقيقه 
األكبر جيج، في حديقة منزلهما، بمقاطعة 

بيلي في والية كولورادو األميركية. 
ويقول والد الطفل، الذي نجى من الموت 
بأعجوبة، إن األسد سحبه من رأسه تحت 
االســتــغــاثــة،  يــحــاول  كـــان  بينما  شــجــرة، 
بصرخات عالية، استجاب لها والده الذي 

خرج بسكين في محاولة إلنقاذ ابنه.
وقال والد الطفل “كان األسد يمسك ابني 
بفمه، عندما وصلت له، فاندفعت إلنقاذه”. 
وتابع: “إال أن االبن بايك استطاع بشجاعة 
عصا”.  باستخدام  وقتاله  األســد  تخويف 
وبعد فــرار األســد، كــان طفلي قد أصيب 
في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل 

أنياب األسد.

إعــام رسمية، أمس  أفـــادت وســائــل 
األحد، بأن أحد أقوى األعاصير التي 
تسبب  الكورية  الجزيرة  ضربت شبه 
في مقتل 5 أشخاص وجرح 3 آخرين 
إعان  أول  في  الشمالية،  كوريا  في 
عــن الــخــســائــر الــبــشــريــة مــنــذ وصــول 

اإلعصار إلى اليابسة السبت.
الشمالية،  كــوريــا  إلــى  وقــبــل وصــولــه 
ــا  ــغ” كــوري ــن ــي ــغ ل ــن ــي ــار “ل ــصـ ضــــرب إعـ
الــجــنــوبــيــة، مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل 3 
بالرغم  آخرين،   13 وإصابة  أشخاص 
ــرار  مــن أن الــبــاد قــد نــجــت مــن أضـ

واسعة النطاق.
وقالت وكالة األنباء الكورية المركزية 
الــرســمــيــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إن 
مبنى  و15  منزال   460 تــرك  اإلعــصــار 
عاما مدمرا أو تالفا أو مغمورا بالمياه 
في الباد. وأضافت أن 46200 هكتار 
ــة دفـــنـــت أو  ــيـ ــزراعـ ــن األراضــــــي الـ مـ

غمرتها المياه.

نجاة طفل صارع 
أسًدا في مواجهة 

مصيرية

إعصار “لينغ لينغ” 
يخلف 8 قتلى في 

الكوريتين
النجمة األميركية  الذي جعله ينفصل عن  الرئيس  السبب  براد بيت عن  الممثل األميركي  تحدث 

أنجلينا جولي بعد قصة حب دامت لـ 11 عاما.
الحدود  أنه تجاوز كل  الخاصة، على  الذي قليا ما يتحدث عن حياته  الممثل األميركي  اعترف 
في إدمان الكحول. متحدثا عن إدمان الكحول الذي كان السبب األساس في انفصاله عن أنجلينا 
جولي عقب عاقة حب استمرت لـ 11 عاما. وتحدث صاحب الـ 55 عاما على أنه خضع خال عام 
ونصف العام إلى عدد من الجلسات التي تعمل على مساعدة مدمني الكحول على التخلص من 
هذه العادة، حيث ساعده المشاركون في التخلي عن اإلدمان. قائا “إن مجرد الكشف عن الجوانب 

السيئة في نفسك يساعدك على الشعور بالتحرر”.

براد يكشف السبب الحقيقي النفصاله عن جولي

المخرجة األميركية بيبا بيانكو أثناء تصويرها لتقديم فيلم “مشاركة” 
خال مهرجان دوفيل األميركي الـ 45. )أ ف ب(

يخطط النجم األميركي في البقاء بعيدا عن األضواء لبعض الوقت في الفترة المقبلة.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  االفتــراض يعنــي قبــول شــيء مــا علــى أنه صحيــح وحقيقــي ومؤكــد حدوثه
بدون أي ســند أو برهان. ربما نتفق ســيدي القارئ، بأننا في كثير من األحايين 
نضــع افتراضــات ألمور نعتبرها في حكم المعلوم لدينا، ولكنها في الواقع تأتي 
نتائجها معاكســة لتلك االفتراضات، فتحدث لدينا صدمة قد تدخلنا في دائرة 
اإلحباط أو تتسبب في ضياع فرص. هناك حاالت ألشخاص وضعوا مثل هذه 

االفتراضات الخاطئة، فخسروا وإليك قارئي الكريم هذا الموقف:
Û  ســأل مســؤول المــوارد البشــرية الشــاب قائا: كيف وجــدت االمتحــان؟ أجابه

الشاب وبثقة: كان سها جدا. في الحقيقة كنت أتوقع أن يكون صعبا ومعقدا 
خاصــة وان الوظيفــة المســتهدفة هي إدارية. ســأله المســؤول: مــا هي الدرجة 
التــي تتوقعهــا؟ مــرة أخــرى يجيــب الشــاب وبثقــة: الدرجــة الكاملــة طبعــا و... 
قاطعه المسؤول وبصوت هادئ جدا: أنا آسف، فقد حصلت على صفر. أصيب 
الشــاب بــدوار فــي رأســه، وقــال وهــو يجمــع كلماتــه بصعوبــة: ال يمكــن.. هناك 

بالتأكيد خطأ ما .. أجابه المسئول ببرود ملفت:
Û  نعــم هنــاك خطــأ، وهــذا الخطــأ يعكــس وبوضوح افتقــارك إلــى الدقــة والتقانة

والقراءة المتأنية لما هو مطلوب منك. خذ ورقة االمتحان واقرأ بتمعن ما هو 
مطلــوب منــك. تســمر الشــاب في مكانه وفقــد القدرة على الــكام، فقد قرأ في 
أعلى الورقة: ال تجيب على هذه األسئلة! وبصوت يخنقه اإلحباط قال الشاب: 
كنــت افتــرض وكالمعتــاد أنــه مطلوب منــي اإلجابة على تلك األســئلة! وهذا ما 

فعلته ولم أعر أي انتباه لما ورد في أعلى الورقة!. أليس هذا هو المفترض؟!
Û  يقــول ســايمون ســينيك في هــذا الســياق: إن ســلوكياتنا تتأثــر بافتراضاتنا أو

مدى إدراكنا للحقائق في ظل تلك االفتراضات، فنحن نتخذ قرارات بناء على 
ما نعتقده نحن بأننا نعرفه وعلى علم به.

Û  عندما نستخدم العبارات المعروفة مثل: ’’هات من اآلخر‘‘ أو عطني الزبدة، أو
’’أنــا ال أعيــر التفاصيــل أي انتبــاه‘‘ أو ’’تهمني الخاصة فقــط‘‘، فإننا نفترض إما 
بأننــا نعــرف تلــك التفاصيــل أو أننا نفترض بعدم جدواهــا أو أهميتها : أال نتفق 
سيدي القارئ بأنه يمكن أن تكون هناك معلومة صغيرة في تلك التفاصيل قد 

تغير مسار قرارنا؟!.

لم أعره 
أي انتباه!
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