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سمو رئيس الوزراء

مبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد  كشــف 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
بإعــان اليوم الخامس من أبريل من كل 
عام يوما دوليا للضمير، عن مكانة ســمو 
رئيــس الــوزراء وثقلــه الدولــي، وحجــم 
المتحــدة  األمــم  توليــه  الــذي  االهتمــام 
الدوليــة  للجهــود  الداعمــة  بمبادراتــه 
والتنميــة  العالمــي  الســام  إرســاء  فــي 

واالزدهار في مختلف المجاالت.

ويأتــي هــذا االعتماد ليشــكل اضافة الى 
تخطــت  التــي  ســموه  انجــازات  ســجل 
المحليــة الــى العالميــة، الســيما بعد نحو 
قبــل  مــن  تكريمــه  مــن  فقــط  شــهرين 
منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي في 
المجــال الصحــي، وجــاء اعــان )منظمة 
األول  أمــس  النرويجيــة  أغســطس(   14
منــح ســمو رئيس الــوزراء جائزة )ضيف 
الشــرف النرويجيــة لعــام 2019( ليؤكــد 
اســتمرار التقديــر العالمــي لجهود ســموه 

والتســامح  واألمــن  الســام  تعزيــز  فــي 
والوئام اإلقليمي والعالمي.

الخارجــي  االهتمــام  عــن  الحديــث  إن 
بســمو رئيــس الــوزراء يعود إلــى ما قبل 
بــدء عملــه كمســاعد لوالــده الحاكــم في 
العــام 1953، حيــن ُمنح فــي العام 1952 
األولــى،  الدرجــة  مــن  الرافديــن  وســام 
لتعقبــه سلســلة طويلــة مــن اإلنجــازات 
التــي تحققــت علــى الصعيديــن المحلــي 

والعالمي.

“األحمر” يقترب من لقب آسياطيور غاضبة في السينماالضغط على طهرانأسعار النفط ترتفعسنتان لمحتال سارق
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الثالثة )بصفتها االستئنافية( 
استئناف مدان بتحرير شيك مسروق 

بقيمة 12950 دينارا لصالح معرض 
سيارات كان قد خطط لالستيالء منه 
على سيارتين بعدما تمكن من سرقة 

دفتر شيكات.

ارتفعت أسعار النفط أمس الثالثاء  «
في الوقت الذي بددت فيه توقعات 

بتعزيز منتجين كبار لتخفيضات 
اإلنتاج إثر استمرار المخاوف بشأن 

ارتفاع اإلنتاج األمريكي. وستبقي 
السعودية صادراتها من الخام أدنى 

من سبعة ماليين برميل يوميا.

حذر وزير الخارجية األميركي، مايك  «
بومبيو، من قرب انتهاء مهلة 

العقوبات المفروضة على إيران حول 
حظر انتشار األسلحة، وحث حلفاء 

واشنطن على “تكثيف الضغط 
على النظام اإليراني إلنهاء سلوكه 

المزعزع لالستقرار”.

عرضت مؤخرا في البحرين  «
شركة البحرين للسينما 
وفوكس سينكو الفيلم 

الكارتوني الرائع لكل العائلة 
The Angry Birds 2 أو الطيور 

الغاضبة في جزئه الجديد الثاني 
بحضور كبير.

يخوض منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم، اليوم، المباراة 

النهائية لبطولة غرب آسيا 
المقامة حاليا بالعراق، وذلك 

أمام صاحب األرض والضيافة 
المنتخب العراقي، على استاد كربالء الدولي، عند 8.30 

مساء، ضمن ختام منافسات البطولة.
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تقــدم مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب 
باقتــراح بقانــون بتعديــل المــادة )310( مكررا 
من قانون العقوبات الصادر بالمرســوم بقانون 
رقم )15( لســنة 1976، بشــأن التشــديد عقوبة 
الســحر والشــعوذة التي تؤدي باستقرار األسر 
وتفــرق أفرادهــا، والتــي تقضــي بــأن يعاقــب 
عليها بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات 
دينــار وال   500 عــن  تقــل  ال  التــي  وبالغرامــة 

تجاوز خمسة آالف دينار.
وينــص التعديــل المقتــرح علــى أن يســتبدل 
بنــص المادة )310( مكررا من قانون العقوبات 
)15(لســنة  رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
1976، بــأن يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عن 
خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن 
خمس مئة دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على 
أيــًا مــن أعمــال  ســبيل االحتــراف والتكســب 

السحر أو الشعوذة أو العرافة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

كشفت مدير عام أمانة العاصمة شوقية 
حميــدان عــن إزالــة 763 مخالفــة للباعة 
الجائليــن أجانب )غيــر بحرينيين( خال 
الفتــرة مــا بيــن شــهر ينايــر حتــى شــهر 
أن  مؤكــدة  الجــاري،  العــام  مــن  يونيــو 
األمانــة قامــت بإزالــة جميــع المخالفيــن 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 

العاصمــة  أمانــة  إن  وقالــت  بحقهــم.  
وبتوجيهات من وزير االشــغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
علــى  الحمــات  بتكثيــف  تقــوم  خلــف 
المخالفيــن  األجانــب  الجائليــن  الباعــة 
والذيــن يقفــون في الشــوارع الرئيســية 

في العاصمة”.

حميدان: إزالة 763 مخالفة لباعة جائلين
المنامة - وزارة األشغال

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر   أشــاد 
والتخطيــط العمراني عصام خلف بتعاون 
مجلس أمانــة العاصمة والمجالس البلدية 
في تنفيذ مشــروع )تنميــة المدن والقرى(، 
والــذي يتــم تنفيــذه بالتعاون بيــن الوزارة 
والمجالس.  وكشف خلف عن طرح أعمال 
ترميــم 100 منــزل فــي مناقصــات ضمــن 

مشروع تنمية المدن والقرى.
 وقــال الوزير خلف “يحظى هذا المشــروع 
التنميــة  معطيــات  ضمــن  يأتــي  الــذي 
الحضريــة المســتدامة ضمــن برنامج عمل 
رئيــس  مــن  الحكومــة وبمتابعــة مباشــرة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
لهــذه  التقديريــة  القيمــة  تبلــغ   “ وتابــع 
دينــار  مليــون  نحــو  المنــازل  مــن  الدفعــة 
البلديــات  شــؤون  ميزانيــة  ضمــن  وذلــك 
للعــام المالــي 2019، ويتــم طــرح المنــازل 
لمعاييــر  بعــد اســتيفائها  المناقصــات  فــي 
إدراجهــا  مطلبــات  واســتكمال  المشــروع 

ضمن البرنامج”.

ترميم 100 منزل  
بمليون دينار

%  8.4 قــــــــــدرهــــــــــا  بــــــــــــزيــــــــــــادة 

أربــاح البنــوك الـبـحـرينـيــة

البحرينيــة  التجاريــة  البنــوك  حققــت 
المدرجــة نمــوا فــي ربحيتهــا فــي النصــف 
األول مــن العــام الجــاري، فــي الوقت الذي 
برقــم  البنــوك  بعــض  ربحيــة  فيــه  نمــت 

مزدوج.
وبلغــت األربــاح المجمعة للبنــوك التجارية 
بورصــة  فــي  والمدرجــة  البحريــن  فــي 
البحريــن نحــو 241.2 مليــون دينــار )نحــو 
الســتة  األشــهر  فــي  دوالر(  مليــون   640
األولــى مــن العام الجــاري مقارنة بـــ 222.5 
مليــون دينــار فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

السابق، أي بنمو قدره 8.4 %.
وساهمت نســب الفائدة الرسمية المرتفعة 
علــى الودائع واإلقراض، فــي زيادة ربحية 
اإلقــراض  يعتبــر  التــي  المحليــة  البنــوك 
ألغــراض التجارة ولألفراد أحد أهم روافد 
الدخــل إليها، إال أن االحتياطــي الفيدرالي 
الفائــدة  معــدالت  بخفــض  بــدأ  األميركــي 

ارتباطهــا  بســبب  أثــره  البحريــن  لتقتفــي 
بالــدوالر، وهــو مــا قد ينعكــس على ربحية 
البنوك في حال استمر هذا الخفض، إذ تم 
رفــع الفائــدة فــي الســنوات الماضيــة نحــو 

تسع مرات.
قائمــة  المتحــد  األهلــي  البنــك  وتصــدر 

البنــوك،  بيــن  ربحيــة  األعلــى  الشــركات 
حقــق البنــك أربــاح صافية – بعد اســتثناء 
حصص األقلية- بلغت 377.5 مليون دوالر 
5.6 % مقارنــة  بنســبة  أمريكــي، مرتفعــة 
بالفتــرة النصفيــة المماثلة مــن العام 2018 

والتي سجلت 357.4 مليون دوالر.

طلبت الحكومــة من مجلس النواب 
قانــون  مشــروع  فــي  النظــر  إعــادة 
بشــأن تعديل بعض أحكام المرسوم 
فــي   1997 لســنة   18 رقــم  بقانــون 
شــأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 
الصيدليــة المعد فــي ضوء االقتراح 
بقانــون بصيغتــه المعدلة المقدم من 
الحكومــة  ورأت  النــواب،  مجلــس 
مســار  اتخــاذ  األنســب  مــن  أنــه 
مــن  بــدال  للقانــون  الكلــي  التعديــل 
التعديل الجزئي له ليتناول وبشــكل 

الخاصــة  األوضــاع  تنظيــم  متســق 
بالصيدليات والمراكز الصيدلية.

إلــى  المحــال  المشــروع  ويهــدف 
اللجنــة التشــريعية والقانونيــة إلــى 
والمتغيــرات  المســتجدات  مواكبــة 
وضــع  الصيدلــة  بقطــاع  المتعلقــة 
تنظيــم شــامل لمهنــة الصيدلــة ومــا 
يرتبــط بها مع فرض الرقابة الازمة 
عليها والســماح للموظــف البحريني 
ضوابــط  وفــق  صيدليــة  بفتــح 

محددة.

وذكرت الحكومة في مالحظاتها إن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة  «
1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلية وقد صدر منذ نحو 22 عاما تطورت 

خاللها العلوم الصيدلية بمختلف فروعها نحو آفاق اإلبداع واالبتكار 
دون الوقوف عند التقليد والتكرار وتالحقت ومستحدثات جديدة على 

المستوى الدولي والمحلي على المؤسسات الصيدلية كافة سواء 
بالنسبة للخدمات واألنشطة التي تقوم بها الصيدليات الخاصة 

أو وسطاء األدوية أو مخازنها او محال االتجار في النباتات الطبية 
ومتحصالتها الطبيعية أو استيراد األدوية.

الحكومة تطالب بالتعديل 
الكلي لقانون الصيدلة

تشديد عقوبة المشعوذين لـ 5 سنوات
4 نــواب: تزايــد حــاالت الســحر وممارســيه والالجئيــن إليــه

جلسة مجلس النواب )أرشيفية( )04(

)07(

)06(
)03()٠٨(

طواف الوداع

)05(

ليلى مال اهلل

سيد علي المحافظة

مروة خميس

مليون دينار
640

علي الفردان
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سموه متسلما جائزة الشرف لإلنجاز المتميز في مجال التنمية الحضارية واإلسكان )أرشيفية(سموه متسلما جائزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة )أرشيفية(

كشــف اعتمــاد األمــم المتحــدة مبــادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة بإعالن اليوم الخامس من أبريل من كل عــام يوما دوليا للضمير، 
عــن مكانــة ســمو رئيــس الــوزراء وثقله الدولي، وحجــم االهتمام الذي توليه األمم المتحدة بمبادراته الداعمة للجهود الدولية في إرســاء الســالم العالمي والتنمية واالزدهار في 

مختلف المجاالت.

ويأتــي هــذا االعتمــاد ليشــكل اضافــة جديــدة 
لســجل إنجــازات ســموه التــي تعــدت المحليــة 
الى العالمية، السيما بعد نحو شهرين فقط من 
تكريمــه من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد 

عالمي في المجال الصحي،.
وجاء إعالن )منظمة 14 أغســطس( النرويجية 
أمــس األول منــح ســمو رئيس الــوزراء   جائزة 
)ضيــف الشــرف النرويجيــة لعــام 2019( ليؤكد 
كذلك التقدير اســتمرار التقدير العالمي لجهود 
ســموه فــي تعزيــز الســالم واألمــن والتســامح 

والوئام اإلقليمي والعالمي.
بســمو  الخارجــي  االهتمــام  عــن  الحديــث  إن 
رئيــس الــوزراء يعــود إلــى مــا قبــل بــدء عملــه 
 ،1953 العــام  فــي  الحاكــم  لوالــده  كمســاعد 
حيــن ُمنــح فــي العــام 1952 وســام الرافديــن 
لتعقبــه سلســلة طويلــة  األولــى،  الدرجــة  مــن 
مــن اإلنجــازات التــي تحققت علــى الصعيدين 

المحلي والعالمي.

ســموه  حــاز  فقــد  باألوســمة،  يتعلــق  وفيمــا 
مجموعــة مــن األوســمة الرفيعــة، كوســام األرز 
الوطنــي مــن الدرجــة األولــى )لبنــان(، ووســام 
النهضــة المرصع عالي الشــأن )األردن(، ووســام 
القائــد األعلــى للدفــاع عــن اإلقليــم )ماليزيــا(، 
ووســام ســكوتنا )الفلبين(، ووســام الفارس ذي 
الدرجة األعلى )تايلند(، ووســام جوقة الشــرف 
الرفيع )فرنســا(، ووســام الحملة الكبرى للوسام 
العلــوي )المغــرب(، ووســام االتحــاد )اإلمارات(، 
ووســام الفــارس األعلــى )الفلبيــن(، إضافة إلى 
وســام االســتحقاق ذي النجمة الذهبية الكبرى 

)النمسا(.
وحقــق ســموه كذلك عــددا من الجوائــز المهمة 
من بينها: جائزة شــعلة الســالم )فيينا(، وجائزة 
الشــرف لإلنجــاز المتميــز فــي مجــال التنميــة 
الحضريــة واإلســكان للعــام 2006 مــن برنامــج 
األمم المتحدة للمســتوطنات البشرية، وجائزة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية 

المســتدامة من االتحــاد الدولي لالتصاالت في 
األمم المتحدة، والجائزة األوروبية للشــخصية 
العالميــة في العالقــات الدولية للعام 2013 من 
فــي  العــرب  واإلدارييــن  االقتصادييــن  اتحــاد 
االتحــاد األوروبي، إضافــة إلى جائزة األهداف 

اإلنمائية لأللفية من األمم المتحدة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وتقلــد  كمــا 
والميداليــات  القــالدات  مــن  عــددا  الــوزراء 
تحمــل  والتــي  للســالم”،  اليونســكو  كميداليــة 
لألمــم  الرســمية  اللغــات  بــكل  الســالم”  كلمــة” 
المتحدة، وهي اإلنجليزية والفرنسية والعربية 
واإلسبانية والروسية والصينية، وميدالية ابن 
سينا الذهبية من منظمة اليونسكو، إلى جانب 
تكريــم  أعلــى  وهــو  عبدالعزيــز،  الملــك  قــالدة 

سعودي يمنح لكبار القادة والزعماء.
واســتحق ســموه في العام 1960 منحه وشــاح 
قائــد مــن الدرجــة األولى مــن وســام دانيبروغ 
)الدنمــارك(، فضــال عن إهداء ســموه العديد من 

الدروع، كدرع التسامح لالتحاد الدولي للسالم 
العربــي،  البرلمــان  ودرع  )فوبــال(،  والمحبــة 
ودرع الجامعــة العربيــة فــي الريــادة في العمل 
والــدرع  اإلفريقــي،  االتحــاد  ودرع  التنمــوي، 
إلــى  العــرب،  الحقوقييــن  اتحــاد  مــن  الذهبــي 
جانب الدرع الذهبي من غرفة تجارة وصناعة 
باريــس. وحــاز ســموه على عدد مــن الدكتوراه 
الفخريــة من قبل عدد من المؤسســات العلمية 
فــي  الفخريــة  الدكتــوراه  كدرجــة  المرموقــة، 
المجال اإلنســاني والتنمية البشرية من جامعة 
والدكتــوراه  )أميــركا(،  التكنولوجيــة  لورنــس 
بالجامعــة  السياســية  العلــوم  فــي  الفخريــة 
اإلسالمية العالمية )ماليزيا(، ودرجة الدكتوراه 
الفخريــة مــن جامعــة أنديــرا غانــدي المفتوحة 
)الهنــد(، ودرجة الدكتــوراه الفخرية في العلوم 
كــوال  ســونغ  األميــر  جامعــة  مــن  السياســية 
للكليــة  الفخريــة  زمالتــه  عــن  فضــال  )تايلنــد(، 

الملكية للجراحين األيرلنديين.

سموه مستقبال المديرة العامة لليونسكو )أرشيفية(

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ مـــــــســـــــيـــــــرة حـــــــافـــــــلـــــــة بـــــــــــاإلنـــــــــــجـــــــــــازات األم

سمـو األمير خليفة بن سلمان في عيون العـالـم

العالم بجميع 
منظماته يبدي 

االهتمام بإنجازات 
سمو رئيس الوزراء 

المجتمع الدولي 
كرم سموه إلنجازات 

تحققت من أجل 
شعب البحرين

سموه رسم الخطط 
والبرامج لتنمية 
الوطن فأصبحت 

منهجا عالميا

سيد علي المحافظة

سموه متسلما درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية )أرشيفية(
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  صــرح 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الطــرق 
البلديات والتخطيط العمراني ســيد بدر 
علــوي بأن الــوزارة باشــرت أعمال إعادة 
تأهيــل شــارع الملــك فيصــل مــن تقاطع 
شــارع الفرضــة غربــًا إلــى شــارع الفاتــح 
شــرقًا للمســارات المتجهة شــرقًا باتجاه 

المحرق.
وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  وقــال 
الطرق أنه تم ترســية المشــروع من قبل 
علــى  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
تبلــغ  بتكلفــة  البحريــن  أســفلت  شــركة 
ألــف  )مائــة وخمســون  دينــار   150,000

دينار(.
وأشــار إلــى أن المشــروع يشــتمل علــى 
صيانة الشــارع للمسارات المتجهة شرقا 
باتجــاه المحــرق بطــول 6 كلم، ويتضمن 
إعــادة رصف الشــارع بطبقة جديدة من 
األســفلت وتركيــب العالمــات المروريــة 

التنظيميــة والتحذيرية الالزمة لتحقيق 
السالمة المطلوبة على الشارع.

وأردف أن المشــروع ينــدرج فــي إطــار 
الخطــة الشــاملة التــي تقوم بهــا الوزارة 
مــن أجــل المحافظــة على شــبكة الطرق 
قبــل  الفنــي  المســتوى  وإبقاءهــا ضمــن 

اإلنشــائي  األداء  مســتوى  يتدنــى  أن 
علــى  والمبنــي  للشــارع  والوظيفــي 
مؤشــرات أداء هندســية معتمدة عالميًا، 
لتجنــب إعادة إنشــاء الطريق من جديد 
تتجــاوز  تنفيــذ  وبمــدة  عاليــة  بتكلفــة 

أضعاف األعمال الحالية.

البلديــات  األشــغال وشــؤون  وزيــر   أشــاد 
والتخطيط العمراني عصام خلف بتعاون 
مجلــس أمانة العاصمة والمجالس البلدية 
في تنفيذ مشــروع )تنمية المدن والقرى(، 
والــذي يتــم تنفيــذه بالتعاون بيــن الوزارة 

والمجالس.
  وكشــف خلــف عــن طــرح أعمــال ترميــم 
100 منــزل فــي مناقصــات ضمن مشــروع 
تنمية المدن والقرى وفق اآللية والمعايير 
قبــل  مــن  رفعهــا  يتــم  التــي  واألولويــات 
المجالــس البلديــة ومن المؤمــل البدء في 
أعمــال التنفيــذ خــالل الربــع األخيــر مــن 

العام الجاري”.
 وقــال الوزير خلف “يحظى هذا المشــروع 
التنميــة  معطيــات  ضمــن  يأتــي  الــذي 
الحضرية المســتدامة ضمــن برنامج عمل 
الحكومــة وبمتابعــة مباشــرة مــن رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث تحرص 

اإلمكانــات  كافــة  تســخير  علــى  الــوزارة 
والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة”.

المــدن  تنميــة  “يعتبــر مشــروع    وأضــاف 
والقــرى مــن المشــاريع الرائــدة فــي مجال 
تقديــم خدمــات نوعيــة للمواطنين، حيث 
يتــم توفيــر خدمــات إنشــائية مــن ترميــم 

المحــدود  الدخــل  وإضافــات لألســر ذات 
الدليــل  حســب  محــددة  لمعاييــر  وفقــا 
االسترشــادي المعتمــدة للمشــروع ووفقــا 
لألولويــات المرفوعــة مــن قبــل المجالــس 
بعــد دراســة اجتماعيــة يتــم على أساســها 

تحديد هذه األولويات”.
لهــذه  التقديريــة  القيمــة  تبلــغ   “ وتابــع 
المنــازل نحــو مليــون دينــار  مــن  الدفعــة 
البلديــات  شــؤون  ميزانيــة  ضمــن  وذلــك 
للعــام المالــي 2019، ويتــم طــرح المنــازل 
فــي المناقصــات بعــد اســتيفائها لمعاييــر 
إدراجهــا  مطلبــات  واســتكمال  المشــروع 

ضمن البرنامج”.
مــن  المشــروع  “يعتبــر  خلــف    وأردف 
المشاريع التنموية التي أثبتت ريادتها في 
الفترة المنصرمة، حيث تم تنفيذ ما يزيد 
عــن 2800 منــزل منــذ إطــالق المشــروع، 
والــوزارة ماضيــة فــي تنفيــذ المزيــد وفقا 

لالعتمادات المالية المحددة”.

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ديــنـــ ــف  ـــ ـــ ـــ ـــ أل  150 ــــــــة  ـــ ـــ ـــ بــكــلــفـــ تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وبقيمة تقدر بمليون دينار

“األشغال”: البدء بتأهيل السطح األسفلتي لشارع الملك فيصل خلف: طرح ترميم 100 منزل بمناقصات “تنمية المدن والقرى”

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة   آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
برقيــة تهنئــة، إلــى رئيــس جمهوريــة 
علــوي  عــارف  اإلســالمية  باكســتان 
اســتقالل  ذكــرى  بمناســبة  وذلــك   ،
بــالده أعــرب جاللتــه فيها عــن أطيب 
تهانيــه وتمنياتــه لــه بموفــور الصحــة 
جمهوريــة  ولشــعب  والســعادة، 
باكســتان اإلســالمية الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار .
وبعــث رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال 
الرئيــس  إلــى  تهنئــة  برقيــة  خليفــة 
ذكــرى  بمناســبة  وذلــك  الباكســتاني، 
اســتقالل بالده أعرب سموه فيها عن 
أطيــب تهانيــه وتمنياتــه لــه بموفــور 
الصحة والســعادة، ولشعب جمهورية 
باكســتان اإلســالمية الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار .
كمــا بعــث ســموه برقية تهنئــة مماثلة 
إلى رئيس وزراء جمهورية باكســتان 

اإلسالمية عمران خان.
إلــى ذلك، بعث ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
الرئيــس عارف علوي  بمناســبة ذكرى 
اســتقالل بــالده. وقــد عّبر ســموه في 
برقيتــه عــن خالــص تهانيــه وتمنياته 
لفخامتــه بموفــور الصحة والســعادة، 
وللشعب الباكســتاني الصديق المزيد 

من النماء واالزدهار.
كمــا بعث صاحب الســمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء برقيــة تهنئة 
مماثلــة إلــى رئيــس وزراء جمهوريــة 

باكستان اإلسالمية.

البحرين تهنئ رئيس باكستان بذكرى االستقالل

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أعرب األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية 
مصطفى الســيد عن ارتياحه النخراط العديد 
مــن الجمعيات الشــبابية والخيريــة في العمل 
التطوعــي من خالل تنظيمهــم لبرامج خاصة 
باأليتــام ومشــاركة األيتــام فرحــة العيــد ممــا 
يــؤدي إلــى تفعيــل مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة 
الخيــري  العمــل  فــي  الشــباب  دور  وتفعيــل 
المؤسســة  تعمــل  الــذي  األمــر  واإلنســاني 

الخيريــة الملكيــة علــى تشــجيعه وذلك ضمن 
استراتيجيتها التي تعمل بها لخدمة المجتمع 
البحريني واشــراك الجميع لنيل شــرفة خدمة 
ذلــك  جــاء  والمحتاجيــن.  واألرامــل  األيتــام 
بمناســبة تنظيــم المؤسســة الخيريــة الملكيــة 
برنامجــًا ترفيهيــًا لمجموعــة مــن أبنائهــا فــي 
مجــك آيالند بمجمع الســيف، ضمن احتفاالت 

مملكة البحرين بعيد األضحى المبارك.

“الخيرية الملكية” تشارك أطفالها فرحة عيد األضحى

عصام خلف

بوهزاع: “الكلمة الطيبة” تعتزم التحول لبيت خبرة للمتطوعين
تطوعـــي مشـــروع  أفضـــل  جائـــزة  فـــي  للمشـــاركين  تعريفـــي  لقـــاء 

أكد أمين عام جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي يعقوب بوهزاع  أن اللجنة المنظمة عقدت لقاء تعريفيا 
مع عدد من الجمعيات التطوعية واألفراد وأندية الجاليات المقيمة في مملكة البحرين حول فعاليات النسخة الخامسة من جائزة 
أفضــل مشــروع تطوعــي فــي مملكة البحرين، والتي تقــام بالتزامن مع الجائزة الرئيســة؛ بهدف إطالعهم علــى التطورات الجديدة 

التي تستهدفها الجائزة التي تسعى إلى االرتقاء بمستوى المشروعات التي تقدمت للمشاركة في الجائزة هذا العام.

وقــال فــي تصريحــات صحفية إن هــذه الخطوة 
ســمو  الجائــزة  راعــي  لتوجيهــات  تنفيــذا  تأتــي 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الذي أكد حرصه 
كإحــدى  الجائــزة  علــى مواصلــة تطويــر  الدائــم 
التطوعــي  العمــل  تنميــة  فــي  الفاعلــة  األدوات 
فــي مملكــة البحرين، مشــيرا إلــى أن التطوع هو 
أحــد الروافــد المهمــة لرفع القدرات الشــبابية في 
مختلف المجاالت، كما أن التواصل المستمر بين 
أصحــاب الخبــرات فــي هــذا المجــال والمشــاريع 
الجديــدة يســهم فــي تبــادل الخبــرات المنشــود 
لتســتمر مســيرة العمــل التطوعــي فــي االتجــاه 
الصحيح.وأضــاف أميــن عــام الجائــزة أن اللقــاء 
شــهد حضــورا واســعا مــن األطــراف ذات العالقة 
بالعمــل التطوعــي بمــا يؤكــد الثقــة المتزايدة في 
الجائــزة التــي أصبحــت واحدة من أهــم الجوائز 
فــي هــذا المجــال علــى مســتوى المملكــة، الفتــا 
إلــى أن حضــور الخبراء ســواء من أعضــاء لجنة 

أثــرى  الطيبــة  الكلمــة  مــن جمعيــة  أو  التحكيــم 
الحــوار التفاعلــي بيــن الجانبيــن بصــورة تعكــس 
الخبــرات المتراكمــة التي تشــكلت لــدى القائمين 

على األعمال التطوعية في المملكة.
شــرح  تــم  أنــه  إلــى  بوهــزاع  يعقــوب  وأشــار 
اشــتراطات ومعاييــر الجائزة للمشــاركين، والتي 
حددتهــا اســتمارة المشــاركة في الجائــزة إضافة 
مجــاالت  إلــى  التطــرق  علــى  تشــجيعهم  إلــى 
تطوعية جديدة تلبي احتياجات المجتمع، وكذا 

مســاعدتهم علــى الوصــول إلــى االســتدامة مــن 
خالل مواجهة اإلشــكاالت التــي قد تواجه بعض 
المشــاريع التطوعيــة خصوصا والتــي تقوم على 
األفــراد، منوهــا بمــا تحقــق مــن تجــاوب ملموس 
على مســتوى المشــاركات المتزايــدة في الجائزة 
لهــذا العام. واســتطرد قائال: العمــل التطوعي هو 
عمل تفاعلي في المقام األول يقوم على طاقات 
وخبــرات المشــاركين فيــه، ويســهم فــي تطويــر 
األفــكار والقــدرات اإلبداعيــة مــن خــالل العصف 
الذهني اإليجابي تجاه خدمة المجتمع والتعرف 

على متطلباته.
الكلمــة الطيبــة  إلــى أن جمعيــة  ولفــت بوهــزاع 
تحرص على توفير الحاضنة المناســبة للمشاريع 
التطوعيــة حتــى تصبح بيت الخبــرة الذي يمكن 
للمتطوعيــن االســتفادة منــه في توجيــه أعمالهم 
تحتاجهــا  التــي  المجــاالت  فــي  ومشــاريعهم 

المملكة.

يذكر أن ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة 
إلــى  الجائــزة  برفــع قيمــة  الجائــزة وجــه  راعــي 
7500 دينــار فــي فروعهــا الثالثــة ســواء األفــراد 
المقيمــة  الجاليــات  أو  التطوعيــة  الجمعيــات  أو 
فــي المملكــة، والتي ســيتم تســليمها على هامش 

جائزة سموه للعمل التطوعي سبتمبر المقبل.
وكانــت اللجنــة المنظمــة للجائزة قــد فتحت باب 
التقديم للجائزة في 30 يونيو الماضي، وشــكلت 
عرضهــا  قبــل  المشــاركة  المشــاريع  لفــرز  لجنــة 
علــى لجنــة التحكيــم المشــكلة مــن مجموعة من 

الخبراء في مجاالت عدة.

سمو الشيخ عيسى بن علي

يعقوب بوهزاع

المحرق-جمعية الكلمة الطيبة

المنامة -وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وشــئون  األشــغال  وزارة  أعلنــت 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
العامــة  اإلدارة  مــع  وبالتنســيق 
بــأن  الداخليــة،  بــوزارة  للمــرور 
أعمال صيانة شــارع الملك فيصل 
المســار  غلــق  تســتدعي  بالمنامــة 
األيمــن فــي الجــزء المحصــور مــا 
بين شــارع الفرضة وشارع القصر 

باتجــاه  شــرقًا  المتجــه  للمــرور 
المحرق.

فــي  العمــل  بــدء  يتــم  وســوف 
الموقــع المذكور ابتــداًء من اليوم 
األربعــاء ولمــدة شــهر، لــذا يرجــى 
من المواطنين والمقيمين االلتزام 
بالقواعــد المروريــة حفاظــًا علــى 

سالمة الجميع.

صيانة بشارع الملك فيصل  تدارس آلية االستعانة بأطباء “الخاص” لعمليات “السلمانية”
ــس الـــــــــــــوزراء ــ ــ ــي ــ ــ ــو رئ ــ ــمـ ــ ــا سـ ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ ــذاً ل ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  لقــرار  تنفيــذا 
ال خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
خــالل تــرؤس ســموه جلســة مجلــس الــوزراء 
الجلســة االعتياديــة األســبوعية صبــاح االثنين 
الجــاري،  أغســطس   5 فــي  الموافــق  المنصــرم 
فــي  البحرينييــن  باألطبــاء  االســتعانة  بشــأن 
القطــاع الخــاص إلجــراء العمليــات الجراحيــة 
فــي مجمــع الســلمانية الطبــي فــي التخصصات 
وتقديــم  بالســلمانية  المتوفــرة  غيــر  الطبيــة 
االستشــارات الطبية متى ما دعت الحاجة إلى 
ذلــك، اجتمعــت مؤخــرا وزيــرة الصحــة فائقــة 
الصالــح مــع المعنيــن بهــذا الجانــب مــن وزارة 
الصحــة لتنفيــذ اآللية المناســبة والبــدء بتنفيذ 

التوجيه السامي من لدن سموه.
وثمنــت الوزيــرة “الصالــح” حــرص ســموه علــى 

والكفــاءات  الخبــرات  مــن  االســتفادة  تعظيــم 
البحرينيــة فــي المجــال الطبي، وتقديــم الدعم 
المســتمر واالهتمــام بالقطاع الصحي لتحســين 
جــودة الخدمــات الصحية ودعمه بــكل الموارد 
واإلمكانــات  الالزمــة لضمــان حصــول المواطــن 
على أعلى مســتويات الرعاية والعالج، مشــيدة 
بالمســاعي المباركــة ودعــم الحكومــة الرشــيدة 

لرفــد القطــاع الصحــي بهذه الخبــرات، لتحقيق 
التنمية واالســتدامة وتطويــر مجمل الخدمات 

الصحية في المملكة.
وناقــش المجتمعــون كيفية وضع آلية تنظيمية 
بهــذا الشــأن، والتعامــل مــع ضوابــط االســتعانة 
باألطباء من خارج السلمانية وتوفير لهم البيئة 
الالزمــة إلجــراء العمليــات بــكل ســهولة ويســر، 

لتحقيــق االســتفادة القصــوى للمرضــى ســواء 
من خالل إجراء العمليات أو االستشارات التي 
تقــدم مــن قبل األطبــاء االستشــاريين لمختلف 

الحاالت المرضية. 
شــكرها  بالــغ  عــن  الصحــة  وزيــرة  وأعربــت 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديرهــا 
الــوزراء والمجلــس علــى الثنــاء للجهــود التــي 
تضطلع بها وزارة الصحة، مؤكدة على أن جودة 
الخدمات الصحية واالرتقاء بها، نابع من الدعم 
القطــاع  الــذي يتلقــاه  الــال محــدود واالهتمــام 
الصحــي مــن ســمو رئيــس الــوزراء وتوجيهات 
ســموه الســامية التي تصــب دائمًا فــي مصلحة 
المواطنيــن وراحــة المرضــى، ومتابعــة ســموه 
عــن كثب باســتمرار لتطويــر الخدمات الصحية 
في مملكة البحرين وحثه على توفير كل ســبل 

الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

اجتماع وزيرة الصحة مع المعنيين بالسلمانية

المنامة - وزارة الصحة

إعالن شارع الملك فيصل

بحث التعاون العسكري البحريني البريطاني
المشير يزور وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمــد آل خليفة  
مساء أمس بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع البريطانية في المملكة المتحدة، حيث كان في 

استقباله رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول السير نيكوالس كارتر.

وخــالل الزيارة أشــاد القائد العــام لقوة دفاع 
البحريــن بعالقــات الصداقــة المتميــزة التــي 
المتحــدة  البحريــن والمملكــة  تربــط مملكــة 
لهــا جــذور تاريخيــة متينــة، مؤكــدًا  والتــي 
علــى أن مملكــة البحريــن تعمــل دائمــًا علــى 
دعــم وتقويــة وتعزيز التعاون المشــترك بين 
البلديــن الصديقين في شــتى المجاالت. كما 
وبحــث  القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
ســبل  البريطانــي  الدفــاع  أركان  رئيــس  مــع 

تطويــر ونماء عالقــات التعاون بيــن البلدين 
الصديقيــن على الصعيد العســكري خصوصا 
وعلــى األصعــدة كافــة عمومــا، مؤكــدا القائد 
العــام لقــوة دفــاع البحريــن بــأن مثــل هــذه 
القائــم  الترابــط  تعــزز  والزيــارات  اللقــاءات 
بيــن البلديــن الصديقيــن، وتوطــد العالقــات 
متمنيــا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  الثنائيــة 
اســتمرار التواصــل والزيــارات المتبادلــة بمــا 

يصب في صالح تطوير عالقات الصداقة.

الرفاع - قوة الدفاع
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تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل المادة )310( مكررا 
من قانون العقوبات الصادر بالمرســوم بقانون رقم )15( لســنة 1976، بشــأن التشــديد 
عقوبــة الســحر والشــعوذة التي تؤدي باســتقرار األســر وتفرق أفرادهــا، والتي تقضي 
بــأن يعاقــب عليهــا بالســجن مدة ال تزيد عن خمس ســنوات وبالغرامــة التي ال تقل عن 

500 دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار.

وينص التعديل المقترح على أن يستبدل بنص 
المادة )310( مكررا من قانون العقوبات الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم )15(
لســنة 1976، بــأن يعاقب بالســجن مــدة ال تزيد 
تقــل  ال  التــي  وبالغرامــة  ســنوات  خمــس  عــن 
عــن خمــس مئــة دينــار وال تجاوز خمســة آالف 
دينــار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول 
على ســبيل االحتراف والتكســب أيًا من أعمال 
الســحر أو الشــعوذة أو العرافــة، ويعــد من هذه 
األعمــال اإلتيــان بأفعــال أو التلفــظ بأقــوال أو 
اســتخدام وســائل القصــد منهــا إيهــام المجنــي 
عليــه بالقــدرة علــى إخبــاره عــن المغيبــات أو 

إخبــاره عمــا فــي الضميــر أو تحقيــق حاجــة أو 
رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية 

والشرعية.
وجــاء فــي المذكــرة التوضيحيــة للمقتــرح إلى 
أن الكثيــر من ذوي النفــوس الضعيفة يلجأ إلى 
الســحر والشــعوذة؛ لتحقيــق مآربهــم الخبيثــة، 
أو  ورائهــا،  مــن  والتكســب  الخرافــات  لبيــع  أو 
لتفكيــك األســر والتفريــق بيــن األزواج وغيرها 
مــن الغايــات الشــريرة والمليئــة بالكــره والحقد 

على الناس والمجتمع على حد سواء.
وأضافــوا: نظــرا لتزايــد حــاالت الســحر وتزايد 
أعــداد ممارســيه والالجئيــن إليــه، فإنــه واجب 

علينــا الوقــوف على هــذه الظاهــرة والحد منها 
وذلــك عــن طريــق تغليــظ عقوبــة اإلتيــان بهذا 
الجرم الشــنيع لردع مقترفيــه والمحافظة على 
الكيــان األســري منــه، وخصوصــا أن هــذا النوع 
مــن الجرائــم مــن الصعــب إثباتــه أو اكتشــافه 
لمــا لــه مــن اتصــال بالغيبيــات والتأثيــرات غير 

المادية.
وحسب المادة نصت من الدستور على “األسرة 
أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب 
الوطن، يحفظ القانون كيانها الشــرعي، ويقوي 
أواصرهــا وقيمهــا، ويحمــي فــي ظلهــا األمومة 
مــن  ويحميــه  النــشء،  ويرعــى  والطفولــة، 

االســتغالل، ويقيه اإلهمال األدبي والجســماني 
والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب 

البدني والخلقي والعقلي”.
وقــد أوكل الدســتور فــي المــادة المشــار إليهــا 
آنفًا إلى القائمين على الوظيفة التشــريعية في 
الدولــة مهمــة صيانــة األســر والمحافظــة علــى 

كيانهــا وتقويــة أواصرهــا، األمــر الــذي يوجــب 
علينــا كمشــرعين تقديــم هــذا االقتــراح بقانون 
التشــديد عقوبة الســحر والشــعوذة التي تودي 

باستقرار األسر وتفرق أفرادها.
مقدمو المقترح النواب إبراهيم النفيعي، محمد 

العباسي، خالد بوعنق، وأحمد األنصاري.

أحمد األنصاريخالد بوعنقمحمد العباسي إبراهيم النفيعي

إلــيــه والـــاجـــئـــيـــن  ــر ومـــمـــارســـيـــه  ــحـ ــسـ الـ تــــزايــــد حـــــــاالت  نــــــــواب:   4
مروة خميس

تشديد عقوبة المشعوذين لخمس سنوات

حضــور المعتــرض علــى األمــر الجنائــي يخفــف عقوبتــه
ــدوره ــ ــذ ص ــن ــائــيــا واجــــب الــتــنــفــيــذ م ــه والـــقـــضـــاء حــكــمــا جــن ــق ــف ــق ال ــ يــعــتــبــر وف

قــدم مجمــوع مــن أعضــاء مجلــس النواب اقتراحا بقانون بشــأن تعديــل المادة )278( من قانــون اإلجــراءات الجنائية الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002، والذي يقضي بأن يستبدل بنص المادة )278( من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )46( لســنة 2002، النــص اآلتــي: “إذا حضــر المعترض علــى األمر الجنائي في الجلســة المحــددة، تنظر 
الدعــوى فــي مواجهتــه وفقــا لإلجــراءات العادية، أمــا إذا لم يحضر تعود لألمر قوتــه، ويصبح نهائيا واجــب التنفيذ، وفي كل 

األحوال، ال يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها األمر الجنائي”.

وضم أصحاب االقتراح كال من النائب: حمد 
أحمــد الكوهجــي، محمــد إبراهيــم السيســي 
عمــار  خليــل،  عبداألميــر  زينــب  البوعينيــن، 

سامي قمبر.
للمقتــرح  اإليضاحيــة  المذكــرة  فــي  وجــاء 

أنــه اســتنادا إلــى ما نصــت عليه المــادة )20( 
الفقرة )و( من الدستور على أن حق التقاضي 
مكفــول وفقــا للقانون، وعمال بمــا أكده الفقه 
والقضــاء الجنائــي مــن أنه ال يجــوز أن يضار 
الطاعــن بطعنــه، وتعتبــر هذه قاعــدة جنائية 

األساســية  المبــادئ  مــن  وأصبحــت  عامــة، 
التــي اعتنقهــا قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، 
إال فــي بعــض المواضــع خــرج المشــرع عــن 
هذه القاعدة واســتثنى االعتراض على األمر 
الجنائــي من إعمــال قاعدة عدم جواز إضرار 

الطاعــن بطعنــه، فأجاز المشــرع للمحكمة أن 
تحكــم فــي حــدود العقوبــة المقــررة بعقوبــة 
األمــر  بهــا  قضــي  التــي  الغرامــة  مــن  أشــد 

الجنائي.
وأشــارت المذكــرة التوضيحيــة للمقترح بأن 
المشــرع، إذ اســتثنى االعتــراض علــى األمــر 
الجنائــي مــن تطبيق هذه القاعــدة العامة قد 
خالــف أصــال قضائيــة متفــق عليــه، وناهيــك 
على أن هذه القاعدة تكاد تكون من الحقوق 
األصيلــة للمتهــم إن لم تكــن كذلك، وال يجوز 
مخالفتهــا لمــا فيهــا مــن مصلحــة للمتهــم بأي 

شــكل مــن األشــكال، ويضــاف لمــا ســبق، إن 
إجــراءات  اختــالف  رغــم  الجنائــي  األمــر 
صــدوره، إال أنــه يعتبــر وفقــا الفقــه والقضاء 
حكمــا جنائيــا واجــب التنفيــذ منــذ صــدوره 
المتهــم  إعــالن  منــذ  األحــوال  أحســن  وفــي 
بصــدوره وعــدم اعتراضه عليه خــالل المدة 
ســببا  نجــد  ال  وبالتالــي  المقــررة،  القانونيــة 

قانونيا يجعل من االستثناء أمرا محمودا. 
وأوضح النواب في المذكرة بأنه على أساس 
ذلــك، فإن االقتــراح بقانون يتألف، فضال عن 
ديباجتــه، مــن مادتيــن، تنــص المــادة األولــى 

علــى اســتبدال نــص المادة )278( مــن قانون 
بالمرســوم  الصــادر  الجنائيــة  اإلجــراءات 
بقانون رقم )46( لســنة 2002 ليصبح حكمها 
الجنائــي  األمــر  علــى  المعتــرض  حضــر  “إذا 
فــي الجلســة المحــددة، تنظــر الدعــوى فــي 
مواجهتــه وفقــا لإلجــراءات العاديــة، أمــا إذا 
لــم يحضر تعــود لألمــر قوته، ويصبــح نهائيا 
واجــب التنفيــذ، وفــي كل األحــوال ال يجــوز 
للمحكمــة أن تحكــم بعقوبة أشــد من الغرامة 
وجــاءت  الجنائــي”،  األمــر  بهــا  قضــي  التــي 

المادة الثانية إجرائية تنفيذية.

محرر الشؤون المحلية

تجارب ملهمة لبحرينيين عشقوا السفر
بين المطارات والقطارات والعواصم والوجوه.. كتبوا بعض التفاصيل

مــا أن يحــل موســم الصيــف واإلجــازات، حتــى 
يســتعد عشــاق الســفر لرحالتهم ويعــدوا العدة 
لهــا، وألن الســفر “عشــق” لــدى الكثيريــن، فإنــك 
قد تجد في وســائل التواصــل االجتماعي بضع 
“قفشــات” فكاهيــة لمــن لــم يتمكــن مــن الســفر: 
يقــول  تغريــدة  تويتــره  فــي  ينشــر  “فبعضهــم 
فيهــا رًدا تعقيًبــا علــى تغريــدة مســافر :”خذنــي 
معــك أحمــل لــك الحقائــب”، أو تجــد آخــر نشــر 
عليهــا  وكتــب  طائــرة  صــورة  انســتغرامه  فــي 
عبارة :”النفســية تحتاج هذا الشــيء”، وآخرين 
يغردون وينشرون صور رحالتهم في كل مكان 

يذهبون إليه.
فــي هــذا التقرير، ســنتجول فــي ذكريات بعض 
عشــاق الســفر ونعيــش معهــم اللحظــات التــي 
أحبوهــا، فالمخرج والممثل ياســر ناصر يحدثنا 
عن الرغبة التي كانت تالزمه منذ ســنين للســفر 
إلــى الهنــد، فهذه البالد “شــبه القــارة” المترامية 
األطراف زرعت في نفسه شغًفا وحًبا الكتشاف 

هذا البلد العظيم.

وجوه من الهند

يواصــل “ناصــر” حديثه فيقول: “وكان الســؤال 
مــن أيــن أبــدأ فــي زيــارة الهنــد؟ وهنــا، توفقــت 
هللا  حفظهــا  والدتــي  أرافــق  ألن  هللا  بفضــل 
فــي رحلــة عالجيــة، وكانــت البدايــة مــن والية 
“مــدراس”، وقــد تنقلــت فــي شــوارعها ومدنهــا 
وكنــت أســافر لمــدد تتــراوح بيــن 12 إلــى 14 
ساعة بالقطار متنقاًل بين األقاليم.. بالنسبة لي، 
كان الجانــب المميــز في الهند هي الوجوه: ترى 
وجــوه الفقراء واألغنياء والبائســين والفرحين 
والبشوشــين والمعاقيــن، وهــي وجــوه تحكــي 
الكثيــر مــن القصــص وقــد وثقتهــا في حســابي 
تــاق”..  “هــاش  وســم  تحــت  اإلنســتغرام  علــى 

#وجوه_من_الهند”.

مشاعر فنان في عدة بلدان

زار الفنــان التشــكيلي علي الفــردان هنغاريا في 
العــام الماضــي، وكانت تجربة مميزة للغاية في 
هذا البلد الســياحي الذي تعلم منه أثر الفن في 
نفــوس النــاس، فهذا البلد يحــب الفن والفنانين 
تعــج  العاصمــة  بودابســت  زوايــا  كل  وتجــد 
باالحتــرام واالبتســامة بيــن النــاس دون تمييــز 
لجنــس أو لون، وشــعرت فيهم األلفــة والمحبة، 
ولعلهــا تعتبــر التجربــة الثانيــة لــي بعــد زيــارة 
ألمانيــا فــي العــام 2013 منــذ بدايــة انطالقتــي 

كفنــان، وتعرفــت هنــاك علــى فنانيــن وحضرت 
الكثير من المعارض والمراســم وشــاركت فيها. 
هنــاك جانــب جميــل وهو أن كل ما في الشــارع 
ملــك لــك والبــد أن تهتــم بــه وأال تعتــدي علــى 
حقــوق اآلخرين، فمكانتك ومكانتهم محفوظة 

ومحترمة.
وعلــى فكرة، فهذا الشــعور قــد تجده في بعض 
العواصم العربية، فعند زيارتي للمملكة األردنية 

الهاشــمي، يحتفــي بــك النــاس كفنــان، كمــا أن 
الفنانيــن يدعمونــك ويشــجعونك ويقدمون لك 
العــون والمســاعدة، وفــي كل األحــوال، تعلمت 
من الســفر كســائح، أنك أنت من تمنح االنطباع 

الجميل عن نفسك لآلخرين.

القاهرة.. عشق يكبر سنوًيا

ويعشــق شــاهين الجنيد القاهرة، فهي من أحد 

العواصــم واألقــرب إلــى قلبه والســبب في ذلك 
أن والدتــه كانــت تصطحبــه معهــا منــذ أن كان 
صغيًرا لزيارة معارفها في مصر كل عام، وليس 
ذلــك فحســب، بــل اعتــاد علــى أن يقضــي فترة 
عيــد األضحى المبــارك في مدينة اإلســماعيلية 
مع العوائل الصديقة، ويقضون احتفاالت العيد 

واالجتماع مع األهل واألصدقاء.
يصــف الجنيــد حبــه للقاهــرة، فيقــول :”القاهرة 
عاصمــة جميلــة، وعلــى العمــوم، فشــعب مصــر 
شــعب طيــب ومتحضــر وأنصــح الجميــع دائًمــا 
بزيــارة مصــر واالســتمتاع بأجوائهــا ومناطقهــا 
فالســينما  وبالتأكيــد،  ومأكوالتهــا،  وتراثهــا 
المصرية تتميز بأروع األفالم، وعادًة، في الليل 
اســتمتع بالمشــي علــى كورنيش قصــر النيل أو 
التجــول فــي المراكــب التــي تجــوب نهــر النيل، 
وأحــب كذلــك التجــول بالحنطور مع مشــروبي 
عشــقي  فالقاهــرة  المانغــو”..  “عصيــر  المميــز 

القديم.
وكمــا  الجميلــة،  ذكراهــا  لألســفار  تبقــى  هكــذا 
ْب َعن  قيــل علــى لســان اإلمــام الشــافعي :” َتَغــرَّ
اأَلْوَطاِن في َطَلِب اْلُعال...َوَســاِفْر َفِفي اأَلْســَفاِر 
، َواْكِتســاُب َمِعيَشــٍة،  ُج َهــمٍّ َخْمــُس َفَواِئــِد: َتَفــرُّ

َوِعْلٌم، َوآَداٌب، َوُصْحَبُة َماِجد”.

لقاء الكابتن “ماتشاال”                      
في صاللة

كان   ،2018 العــام  فــي  الرحــالت  إحــدى  فــي 

محمــد الشــعباني يتجول بين مســقط وصاللة 
اســتمرت  عمــان  لســلطنة  عمــل  زيــارة  خــالل 
9 أيــام، وصــادف ذلــك خــالل شــهر يوليــو، أي 
بداية موســم الخريف هناك، وكانت فرصة ألن 
يصطحــب أســرته معه، يقول الشــعباني :”ذات 
اإلفطــار  طعــام  أتنــاول  كنــت  وبينمــا  صبــاح، 
فــي الفنــدق، فوجئــت بالمدرب العالمــي القدير 
ميــالن ماتشــاال، هــذا المدرب القديــر الذي كان 

مدرًبــا لمنتخــب البحريــن ســابًقا وعلــى يديــه 
بــرز نجــوم فــي المنتخب البحريــن العام 2004 
كإســماعيل عبداللطيــف ومحمــود عبدالرحمن 
ســيد  محمــد  وســيد  حبيــل  ومحمــد  وعــالء 
المميزيــن،  الالعبيــن  مــن  وغيرهــم  عدنــان، 
وتبادلت معه األحاديث بعد أن عرفته بنفســي 
بأنني بحريني، وقال لي كلمة وهي أن منتخب 
دربتهــا  التــي  المنتخبــات  أروع  مــن  البحريــن 
وشــعرت  عنهــا،  ابتعــدت  أننــي  علــى  وندمــت 
حينهــا أن منتخبنــا أنتــج وهــذا المدرب يشــعر 
بالندم ألسباب خاصة لم يخبرني بها، لكن هذا 

اللقاء ترك في نفسي أثًرا باالعتزاز ببالدنا”.
عمــان،  فــي  أحببتهــا  التــي  المشــاهد  مــن  أمــا 
فقــد كان هنــاك أحــد الشــباب العمانييــن يحــب 
زيارتنــا  أثنــاء  مــرة  وذات  النــاس،  مســاعدة 
ففوجئنــا  الســيارة،  تعطلــت  جبليــة،  لمنطقــة 
بذلــك الشــاب يأتــي ويســحب الســيارة ويقدم 
المســاعدة، والغريــب أننــي رأيتــه عــدة مــرات 
في تلك المنطقة، يســاعد الســيارات المتعطلة، 
ولديــه مجلــس صغيــر هنــاك يســتضيف فيــه 
الناس ويقدم التمر والقهوة ويتبادل الســوالف 
معهم، وقال “ســعيد” وهذا هو اسمه، أنه يحب 
مســاعدة النــاس، ويقــول إنــه يأتــي ســنوًيا مع 
فراغــه  أوقــات  وفــي  هنــا،  للتصييــف  عائلتــه 
يجــوب المنطقــة لمســاعدة النــاس والســيارات 

المتعطلة.

المخرج ياسر ناصر يوثق وجوًها من الهند محمد الشعباني مع الكابتن ميالن ماتشاال في صاللة

علي الفردان تعلم في هنغاريا أثر الفنشاهين الجنيد

سعيد محمد
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يقــدم النائــب محمــد بوحمــود عبر صحيفــة البالد رســالة يومية عن موســم الحج، 
وتتضمــن هــذه الرســالة مجموعــة مالحظــات أو اقتراحــات، وفيمــا يأتي الرســالة 

األخيرة:

أخطرت البعثة أصحاب الحمالت  «
بأن العيادة الطبية بمشعر منى 

ستغلق بالساعة الرابعة يوم 
أمس. وطلبت البعثة من الحجاج 

البحرينيين المرضى مراجعة 
مستشفى منى الجسر أو التواصل 

مع الهالل األحمر السعودي على رقم 
997 بحالة الطوارئ. ومع الشكر 

لجهود كوادر العيادة، فإنه كان من 
األوفق تمديد عمل العيادة. والسبب 

وجود بعض الحمالت والحجاج 
بمشعر منى.

تتوجه بعض الحمالت والحجاج  «
بدءا من اليوم للمدينة المنورة، 

ولهذا تنتقل البعثة لمدينة الرسول؛ 
لمتابعة شؤون الحجاج، وهو واجب 

يشكرون عليه، ونجاح الموسم 
شهادة يتشاطرها الجميع. وأعتقد 

أنه من المناسب تواجد تمثيل 
محدود من البعثة أو العيادة الطبية 
بمكة المكرمة حتى آخر يوم لخروج 
الحجاج، وهو يوم الجمعة. وإن كان 

يوجد تمثيل للبعثة بمكة، فتحية 
لهم على هذا القرار، وإن لم يتواجد 
يتعين إعادة النظر واستبقاء بعض 
الكوادر بمكة؛ لمتابعة أّي أمر طارئ 

أو ضروري.

أنهى ضيوف الرحمن مبيتهم بمشعر  «
منى بثاني أيام التشريق، وشهد 

موسم هذا العام هطول أمطار 
الخير، وكان آخر هطول للمطر بحج 
العام 2005. الجميع يشعر باالمتنان 

فبعد أن كان يتوقع أن يكون موسم 
حج هذا العام األكثر حرارة، إال أن 

اللطف الرباني خفف من حرارة 
الطقس وخفضت األمطار درجة 

الحرارة إلى 23 درجة مئوية.

مازلت أستقبل عددا من المالحظات  «
والشكاوى واالقتراحات من حمالت 
وحجاج وأحيلها لمسارها المناسب 
سواء بإبالغ البعثة أو القنصلية أو 
غيرها من الجهات المعنية. وأشكر 

البعثة على تجاوبها مع االقتراحات 

والمالحظات الواردة برسائلي 
اليومية بصحيفة البالد. 

لقد خضت تجربة ممتعة بموسم  «
الحج بهذا العام من خالل تقديم 
رسالة يومية عبر صحيفة البالد، 
وأحيي الصدور المفتوحة لتقبل 

النقد بروح عالية، وهي مثال على 
حيوية الشخصيات والمؤسسات 

الرسمية في تقبل كل ما من شأنه 
تطوير إدارة وتجويد الخدمات 

المقدمة لضيوف الرحمن. ما ذكرته 
برسائلي اليومية من مالحظات لم 

يكن الهدف منها االستنقاص من 
جهد أّي طرف، وإنما تسليط الضوء 

على مشكلة لتأمين السبيل المناسب 
لعالجها. وبالفعل، فإن التجاوب 

الكبير والتفهم العالي مع المالحظات 
واالقتراحات، وبخاصة من قبل 

قيادة البعثة، مؤشر إيجابي على 
حسن التعاون والبوصلة المشتركة 

بأن غاية الجميع واحدة. وأتمنى من 
البعثة التحرك بشكل أفضل بالموسم 

المقبل؛ من أجل تالفي السلبيات 
الواردة بهذا الموسم.

أجدد شكري لوزير العدل والشؤون  «
االسالمية رئيس اللجنة العليا 

لشؤون الحج والعمرة الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة على تفهمه لما 

أثير برسائلي اليومية ومتابعته لها.

شكرا لصحيفة البالد وللقراء الكرام.  «
ونلتقي على الخير دائما وأبدا.

عيادة البعثة أغلقت أمس.. ومن األفضل تمديد عملها

مقر بعثة البحرين بمكة المكرمة

محمد بوحمود

شكرا للوزير 
والبعثة والقراء 
وصحيفة البالد

أولى طالئع الحجاج تغادر مكة
ــت الــعــتــيــق ــ ــي ــ ــب ــ ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن يــــــودعــــــون ال

بــدأت أولى طالئــع حجاج بيت هللا 
الحــرام مغــادرة مكــة المكرمــة بعــد 
مناســك  بــأداء  عليهــم  مــن هللا  أن 
الحــج وأداء طــواف الــوداع وســط 
الخدمــات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
ســهلت ويســرت علــى حجــاج بيت 
هللا الحــرام أداء النســك بفضــل من 
هللا ثــم بمــا وفرتــه حكومــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه 
هللا - مــن خدمــات ومــا نفذتــه مــن 
عمالقــة  وتوســعات  مشــروعات 
فــي الحرمين الشــريفين والمشــاعر 
المقدسة أســهمت في أدائهم للركن 
الخامس من أركان اإلسالم في جو 
يســوده األمن واألمــان والطمأنينة، 
يحفــظ  أن  تعالــى  هللا  ســائلين 
خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو 
ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا 
- وأن يجزيهمــا خيــر الجــزاء علــى 
خدمتهمــا لإلســالم والمســلمين في 

شتى بقاع األرض.
الحــرام  هللا  بيــت  حجــاج  ورمــى 
وســهولة،  بيســر  الثــالث  الجمــرات 
تحفهم عناية هللا ورعايته مبتدئين 
ثــم  فالوســطى  الصغــرى  بالجمــرة 

جمرة العقبة.
علــى  الحجيــج  جمــوع  وتدفقــت 

مــن  وتمكنــوا  الجمــرات  منشــأة 
الرمي براحة تامة وفي وقت يسير 

بتوفيق من هللا عز وجل، ثم بفضل 
التنظيم الجديد لمنطقة الجمرات.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حجاج بيت الله 
الحرام يؤدون 
طواف الوداع 

تحفهم الرحمة 
والسكينة

14 أغسطس 2019 األربعاء
13 ذو الحجة 1440

محرر الشؤون المحلية

جيــل  أطفــال  ذاكــرة  تــزال  ال 
تحتفــظ  الميالديــة  الثمانينــات 
بتفاصيــل أشــهر هدية كانــت تقدم 

لهم عند عودة ذويهم من الحج.
الشــريفين  الحرميــن  منظــار 
والمشــاعر المقدســة بلونــه األحمــر 
والقــرص األبيــض الدائري لشــرائح 
الصــور، حــل فــي تلــك الفتــرة على 

كثيــر من األســر، فكان نافــذة يطل 
منهــا الكبيــر قبل الصغيــر إلى أطهر 

البقاع.
فرحــة الطفــل غامــرة وهــو يتلقــى 
تلــك الهديــة، فيبحــر في مشــاهدة 
صورها متنقال بين أقراصها، ولربما 
حــدث ســوء تفاهــم بيــن األشــقاء 

الختالف الصور لتنوع األقراص.

أشهر “صوغة” للحجاج بزمن الطيبين

مغادرة
وإقالع

14 صالة
سفر للحجاج بمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي بجدة.

950 ألف حاج
سيغادر من مطار جدة.

تحويل
جميع المسارات في الصاالت 

إلى اتجاه المغادرة فقط.

15 محرم
موعد مغادرة آخر حاج.

اســتكملت الهيئــة العامــة للطيــران المدني، اســتعداداتها 
الســتقبال الحجاج المغادرين لبلدانهم بعد أن أنهوا مناســك 

حجهــم هــذا العــام، عبــر مطــاري مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي 
بجدة، ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة:

قــّدم عــدد مــن ضيــوف الرحمــن البحرينيين شــكوى ضــد حملة 
بحرينية بسبب سوء إدارتها.

وقــال عــدد مــن المتضرريــن لـــ “البالد” إن حجــاج الحملــة عانوا 
مــن ســوء تصرفــات قيــادة الحملــة، مــن خــالل إيواء عــدد غير 
متفــق عليــه مــن الحجــاج بســكن الحملة، ممــا ســبب االكتظاظ 

بالمخيمات بما يفوق المتوقع.
وأشــاروا إلــى أن إدارة البعثــة وفــور تقييد شــكوى ضــد الحملة 
باشــرت اتخــاذ مــا يلزم من خــالل إيفاد لجنة تحقيــق؛ للوقوف 

على موضوع الشكوى.
القانونــي  غيــر  اإليــواء  فــي  تتمثــل  الشــكوى  أن  إلــى  ولفتــوا 
واســتغالل أســاور حجــاج الحملــة لتفويــج عــدد إضافــي مــن 
مــن  وغيرهــا  الحملــة  لــدى  رســميا  مســجلين  غيــر  الحجــاج 

مالحظات.
وأشاروا إلى أن مسلسل سوء تعامل الحملة مع الحجاج استمر 
ليــوم أمــس، مــن خــالل تكــدس ضيــوف الرحمــن أمــام مدخــل 
المخيمات البحرينية بمشــعر منى تحت أشــعة الشمس الالهبة، 

والسبب سوء تنظيم الحملة.
ونبهــوا إلــى أن الحجــاج عــادوا لمنطقــة المخيمــات بعــد رمــي 

الجمــرات، وهــم فــي حال إنهاك وتعب شــديدين، ولكــن الحملة 
أدارت الظهــر عــن توفيــر أبســط مســتلزمات التمويــن والميــاه، 

التي تخفف من قساوة مشهد االنتظار.

وطالب الحجاج الشــاكون مــن إدارة البعثة اتخاذ موقف صارم 
من بعد تزايد الشكاوى ضد هذه الحملة، وأن يكون قرار البعثة 

صارما وسريعا.

تكدس حجاج الحملة أمام مدخل المخيمات

مـــاء وال  مخيـــم  بـــا  منـــى  مدخـــل  أمـــام  تكدســـوا  حجاجهـــا 
“البعثة” تحقق بشكوى ضد حملة “سيئة اإلدارة”



صــرح  مديــر إدارة البعثــات والملحقيــات بــوزارة التربيــة والتعليــم عيســى الكوهجــي، ردا علــى اســتغالل موضــوع البعثــات 
كل ســنة إلثــارة الشــكوك حــول تخصيــص البعثات وإطالق االتهامات الفارغة، أنه من المؤســف إشــاعة تلك األفكار الســلبية 

والتشويه المتعمد، ونظرا ألن هذا التشويه يقوم على معلومات خاطئة، فقد وجب توضيح ما يأتي:

المتفوقين  جميع  تمنح  ــوزارة  الـ أن 
الحاصلين على ٩٠ % فما أكثر بعثة 
استثناء  دون  مــن  مــالــيــة  منحة  أو 
بتطبيق المعايير نفسها على الجميع.

يتم  للبعثات  التسجيل  أن  وأضــاف: 
ــعــد، ويتم  بــصــورة إلــكــتــرونــيــة عــن ُب
الفرز بشكل إلكتروني ووفقا لمعايير 
ــدة، حــيــث إن هـــذه الــمــعــايــيــر  ــوحـ مـ
تعتمد على المعدل التراكمي للطالب 
بنسبة ٦٠ % ونتائج اختبار القدرات 
والمقابلة   %  ٢٠ بنسبة  التحريري 
تم  وقـــد   ،%  ٢٠ بنسبة  الشخصية 
شرح هذه اآللية أكثر من مرة، وهي 
تطبق منذ عدة سنوات، وتهدف إلى 

تنويع عناصر التقويم، وهو أمر جاٍر 
به العمل في العديد من دول العالم، 

وليس بدعة. 
تــحــرم  ال  اآللـــيـــة  هــــذه  أن  ــع:  ــ ــاب ــ وت
الحصول  في  حقهم  من  المتفوقين 
دراســــيــــة،  مـــنـــحـــة  أو  بـــعـــثـــة  ــلـــى  عـ
والدليل على ذلك أن الطلبة األوائل 
قــد حــصــلــوا عــلــى رغــبــاتــهــم األولـــى، 
الطلبة  مــن  الساحقة  األغلبية  وأن 
المتفوقين قد حصلوا على رغباتهم 
ضــمــن هـــذه الــمــعــايــيــر وفـــي حـــدود 

البعثات المتوفرة.
الـــبـــعـــثـــات  إدارة  ــر  ــ ــدي مــ وأردف 
والملحقيات بوزارة التربية والتعليم: 

آلية  المنصفة على  غير  الحملة  أن 
ال  جــدواهــا  فــي  والتشكيك  البعثات 
تــقــوم عــلــى أي أســــاس مــوضــوعــي، 
حيث إن المعدل التراكمي يبقى هو 
المعيار األساسي لتخصيص البعثات، 
يضاف إليه اختبار القدرات والمقابلة 

الشخصية.
وأوضـــح قــائــا: أمــا إذا كــان الجميع 
مقاعد  على  الحصول  فــي  يرغبون 
فــي تــخــصــص الــطــب الــبــشــري على 
سبيل المثال، فتلك مشكلة؛ ألن عدد 
األوائل  وعدد  المقاعد محدود جدا، 
الذين يختارون هذا التخصص كبير 
لن  أغلبهم  أن  الطبيعي  ومــن  جـــدا، 

يحصلوا على هذا التخصص، وقس 
التخصصات  مـــن  ــددا  عــ ذلـــك  عــلــى 
ــون مــقــاعــدهــا  ــكــ ــ ــتــــي ت ــ األخــــــــرى ال

محدودة جدا.
ــقــول: ولـــأســـف، فــإن  ــال ــتـــدرك ب واسـ
العديد من األبناء الطلبة ال يلتزمون 

بــتــعــلــيــمــات وشــــــــروط الــتــســجــيــل 
باختيار  يكتفون  عندما  اإللكتروني، 
عن  فينتج  فــقــط،  ــد  واحــ تــخــصــص 
ذلـــك عـــدم تــخــصــيــص بــعــثــة بشكل 
المنافسة  عنصر  مــع  تتناسب  آلـــي 
المقاعد محدودة جدا،  تكون  عندما 
ــتــظــار  ــى االن ــ ــؤالء إل ــ مــمــا يــضــطــر هـ
في  ليسجلوا  الاحقة  المرحلة  إلــى 

ــذا الــخــطــأ  ــ ــبــعــثــات الــمــتــبــقــيــة، وهـ ال
يتحمل الطالب مسؤوليته في ضياع 
اإلرشـــادات  كل  من  بالرغم  فرصته، 
يــحــصــل عليها  الــتــي  والــتــوجــيــهــات 
المرشدين  من  الدراسي  العام  خال 

األكاديميين.
وختم الكوهجي تصريحه بالقول بأن 
التشكيك  من  المغرضة  الحملة  هذه 
تشويه  تستهدف  سنويًا  تثار  التي 
عــمــل الــــــوزارة وجــهــدهــا، حــيــث إن 
الوزارة تتعامل مع الطلبة على قدم 
البحرين،  أبناء  فجميعهم  المساواة، 
البعثات معيار  وأن معيار تخصيص 
ــادل ومــنــصــف، ولكن  مــوضــوعــي وعـ
طالما أن هنالك تنافسا على المقاعد 
يكون  أن  الطبيعي  فمن  الــدراســيــة، 
غير  هــو  ومــن  راٍض  هــو  مــن  هنالك 

راٍض عن النتائج.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

“التربية” ترد: المعدل التراكمي هو المعيار األساس للبعثات

عيسى الكوهجي

المنامة- النائب بدر الدوسري

قال النائب بدر الدوسري نائب رئيس 
ــدفــاع  وال الــخــارجــيــة  الــشــؤون  لجنة 
ــن الــوطــنــي ردا عــلــى مـــا يــثــار  ــ واألمـ
كل  الدراسية  والمنح  البعثات  حــول 
بــأن هــذا األمــر أصبح أسطوانة  عــام 
المعارضة  عناصر  تستغله  مشروخة 
ــكــــوك حــــــول شــفــافــيــة  ــــشــ إلثــــــــارة ال
أغلب  بـــأن  علما  الــبــعــثــات  تخصيص 
الموضوع  بدلوه حول هذا  يدلي  من 
وزارة  بــأن  حسبانهم  في  يأخذون  ال 
بكل  باألرقام  التربية تكشف كل عام 
منح  ويــتــم  البعثات  تــوزيــع  شفافية 
 90 الحاصلين على  المتفوقين  جميع 
مالية  منحة  او  بعثة  على  فأكثر   %
البشري وفق  العنصر  من دون تدخل 

معايير موحدة وواضحة للجميع.
وأضــــــــاف الــــــدوســــــري: بـــحـــســـب مــا 
والتعليم  التربية  وزارة  عنه  كشفت 
إنهم  الموضوع،  حــول  معلومات  من 
هناك  بـــأن  حسابهم  فــي  يــأخــذون  ال 
اختبار قدرات تحريريا لجميع الطلبة 
المرشحين بـ ٢٠ % ومقابلة شخصية 
الــتــراكــمــي،  لــلــمــعــدل   % و٦٠   %  ٢٠
دقيقة،  معايير  تطبق  الــــوزارة  وأن 
واألوائــل حصلوا على رغباتهم ضمن 
البعثات  حـــدود  وفــي  المعايير  هــذه 

المتوفرة.
فــي توزيع  الــعــدالــة  ــأن معيار  ب وأكـــد 
هو  ــوزارة  ــ ال تطبقه  والـــذي  البعثات، 
المعيار  هو  حيث  التراكمي،  المعدل 
األساسي للجدارة العلمية يضاف إليه 
اختبار القدرات، وهو اختبار تحريري 
المقابلة  أمـــا  الــجــمــيــع.  فــيــه  يـــشـــارك 
الشخصية، فإن نسبتها ال تتجاوز ٢٠ 
يشيع  مثلما   %  ٤٠ وليس  فقط،   %
التقييم  لعناصر  مكملة  وهي  البعض، 

ويخضع لها الجميع.
ــام هــي حقائق  وذكـــر “كــل هــذه األرقــ
توزيعها  وتــم  الــواقــع  على  مــوجــودة 
بــحــســب الــمــعــايــيــر الــمــتــبــعــة بــنــظــام 
لمن  قوانين وضوابط  وهي  الــوزارة، 
تنطبق عليه الشروط أما أن يتم رفع 

الــصــوت والــتــبــاكــي على تــوزيــع هذه 
ومستهجن  غريب  أمر  فهو  البعثات، 
في  يتصيد  الشكوك حول من  ويثير 
الماء العكر من قبل المطالبين بالعدالة 

واإلنصاف في توزيع البعثات.
وتابع الدوسري بأن األغلبية الساحقة 
ــل الــطــلــبــة قــد حــصــلــوا على  ــ مــن أوائ
رغباتهم األولى. وفقا لنظام التنافس 
كل  في  المتوافرة  المقاعد  عدد  على 
التخصصات  بعض  أن  إال  تخصص، 
تــوجــد بــهــا مــقــاعــد مـــحـــدودة جـــدا ال 
ذلك  ومــع  ثاثة  أو  مقعدين  تتجاوز 
التسجيل  عــلــى  الــطــلــبــة  بــعــض  يــصــر 
المخصصة  الــبــعــثــات  وكـــذلـــك  فــيــهــا 
للطب مثا، حيث يكون عدد البعثات 
ومع  كبير  عليها  والتنافس  محدودة 
الطاب  من  المئات  عليها  يقبل  ذلــك 
المعايير  وفــق  عليها  الحصول  ويتم 
ــة لــلــجــمــيــع بــكــل شــفــافــيــة  ــحـ ــواضـ الـ
طلبات  جميع  تلبية  ويصعب  وعدالة 
الطاب لمحدودية المقاعد المتوفرة.

واختتم بأن هذه الحملة المغرضة من 
تستهدف  سنويا  تثار  التي  التشكيك 
الــوزارة وجهدها، حيث  تشويه عمل 
إن الوزارة تتعامل مع الطلبة على قدم 
البحرين  أبــنــاء  فجميعهم  الــمــســاواة، 

والمعيار هو الجدارة العلمية.
وتقدم الدوسري بالتهنئة إلى الطاب 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى هـــذه الــبــعــثــات 
ــن الــمــثــابــرة  ــم إلــــى مـــزيـــد مـ ــاهــ ودعــ
العلمي،  تحصيلهم  في  الجهد  وبــذل 
ــبــحــريــن تــنــتــظــر مــنــهــم الــكــثــيــر،  فــال
يوغل  أن  يــحــاول  لمن  يلتفتوا  وأال 

صدورهم ضد بلدهم ويفرق بينهم”.

الدوسري: أغلبية أوائل الثانوية حصلوا على رغباتهم األولى

06local@albiladpress.com

األربعاء
14 أغسطس 2019 
13 ذو الحجة 1440

المنامة- مكتب النائب كلثم الحايكي

الحايكي  كــلــثــم  الــنــائــب  طــالــبــت 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــاجــد  ــ وزي
النعيمي اعتماد الشفافية الكاملة 
فــي تــوزيــع الــبــعــثــات الــدراســيــة، 
وذلك عبر إعان االسماء مرفقة 
هــذا  األكـــاديـــمـــي، وأن  بــالــمــعــدل 
األمر كفيل بتبديد كل الشكوك أو 
الهواجس لدى جميع المواطنين.

ــيــان أمــــس، أنــه  ــافـــت فـــي ب وأضـ
األكاديمي  المعدل  اعتماد  ينبغي 
البعثات  لــتــوزيــع  أوحـــد  كــمــعــيــار 
المقبول  مــن  ليس  إذ  الــدراســيــة، 
ضياع جهد 3 سنوات من الدراسة 
ــجــد والــتــعــب واالجــتــهــاد في  وال
شخصية،  بمقابلة  مسماة  دقائق 
اإلجــراء  هــذا  إلغاء  ينبغي  حيث 
ــــوات  ــن ــــســ الـــمـــســـتـــحـــدث فـــــي ال
األخيرة، والذي يشكو منه أغلبية 
ويــتــوجــســون منه  ــيــن  ــمــواطــن ال

ويرتابون من نتائجه.
الــتــوزيــع  الــحــايــكــي أن  وأكـــــدت 
معيار  واعــتــمــاد  للبعثات  الــعــادل 
واتبعاع  فقط  األكاديمي  المعدل 
وصاح  خير  فيه  الشفافية  مبدأ 
الــوطــن والــمــواطــنــيــن، وبــه تبنى 
ــقـــق الـــتـــطـــور  ــتـــحـ األوطــــــــــان ويـ
المنشود ويتعزز به مبدأ المواطنة 

وتساوي الفرص.

الحايكي: العتماد المعدل معيارا وحيدا للحصول على البعثة

بدر الدوسري

كلثم الحايكي

حميدان: البحرين رائدة بتوفير الرعاية االجتماعية الشاملة
ــد ــي ــع ــة ال ــ ــرح ــ ــت بـــتـــلـــكـــو” ف ــ ــي ــ ــي “ب ــب ــس ــت ــن ــا م ــ ــارًك ــ ــش ــ م

قــام وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، جميــل حميــدان، أمــس الثالثــاء، ثالــث أيــام عيــد 
األضحى المبارك، بزيارة إلى دار رعاية الطفولة )بيت بتلكو(، وبحضور عدد من دور أندية 
الرعايــة النهاريــة للوالدين، لمشــاركة منتســبي الدار وكبار المواطنين فرحة العيد الســعيد، 
وذلــك فــي إطــار مــا توليــه الــوزارة مــن اهتمــام خــاص بفئتــي الطفولــة وكبــار المواطنيــن 

والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في أفراحهم.

وخال الزيارة، تبادل وزير العمل والتنمية 
المواطنين  وكبار  األطفال  مع  االجتماعية 
الهدايا  لهم  وقــدم  السعيد،  بالعيد  التهاني 
عن  عبروا  وقــد  المناسبة،  بهذه  التذكارية 
المبادرة التي تعكس  عميق سرورهم بهذه 
واالهتمام  الرعاية  على  الحكومة  حــرص 
مملكة  جعل  الــذي  األمــر  الفئات،  بمختلف 
البحرين من الدول الرائدة في توفير أوجه 

الحماية والرعاية لجميع شرائح المجتمع.
ــر حــمــيــدان  ــوزيـ وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكــــد الـ
وكبار  األطفال  مع  التواصل  تعميق  أهمية 
لمشاركتهم  بانتظام،  وزيارتهم  المواطنين 
ــواء الـــفـــرح فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاســبــات،  ــ أجـ
من  والتأكد  أحوالهم  لتفقد  فرصة  وهــذه 

والتعليمية  الصحية  الرعاية  خدمات  سير 
لهذه  لما  مشيرا  والترفيهية،  والتثقيفية 
على  إيجابي  أثــر  مــن  المباشرة  الــلــقــاءات 
نفوس هذه الفئات بما في ذلك تمكينهم من 
الفعاليات  مختلف  مع  والتفاعل  التواصل 

واألنشطة وعدم عزلهم عن المجتمع.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الموظفين 
ــدور الــتــابــعــة لها  ــ ــ ــوزارة وال ــ ــال ــ الــمــعــنــيــيــن ب
ــات الـــرعـــايـــة  ــدمــ ــة بـــتـــقـــديـــم خــ ــــخــــاصــ وال
إلـــى مواصلة  إيــاهــم  ــا  االجــتــمــاعــيــة، داعــي
الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي  وتــمــيــزهــم  عطائهم 
فــي هذا  مــؤكــدا  الــعــزيــزة،  الشريحة  لــهــذه 
وزاراتها  الحكومة من خال  اإلطــار جهود 
وهــيــئــاتــهــا ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

ــة  ــرعــاي ــاع الـــخـــاص فـــي مـــجـــال ال ــقـــطـ والـ
توفير  عــن  االجــتــمــاعــيــة، فضا  والــحــمــايــة 
تضمنه  لما  اســتــنــادا  التشريعية  الحماية 
ــحــريــن مـــن االرتـــقـــاء  ــب دســـتـــور مــمــلــكــة ال
عبر  للمواطنين،  الشاملة  الرعاية  بمستوى 

تهيئة البيئة اآلمنة واإليجابية.
وأكد أن الطفولة في مملكة البحرين شهدت 
تحقيقها،  مـــن  تــمــكــنــت  مــمــيــزة  إنـــجـــازات 
لتنمية  عمل  وإطـــار  شاملة  رؤيـــة  وتمثل 

القانونية  المستويات  بمختلف  الطفولة 
مضيفا  والثقافية،  والتربوية  واالجتماعية 
كبير  ثمرة جهد  اإلنجازات جاءت  هذه  أن 
وتخطيط متأٍن وتنفيذ دقيق تم القيام به 
بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات الدولة 
المجتمع  ومــؤســســات  الــخــاص  ــقــطــاع  وال
والخطط  المشاريع  تنفيذ  لضمان  المدني؛ 
التي تمكن األطفال من الحصول على كافة 

حقوقهم.

مدينة عيسى- وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مشروعات تطويرية للنهوض بالحاضنات الزراعية في هورة عالي
الــتــدريــبــيــة الــــــدورات  لتكثيف  ــا  ــ ودع ــع  ــوق ــم ال تــفــقــد  ــح  ــت ــف ــوال أب

أكــد وكيــل الزراعــة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي نبيــل محمد أبوالفتح أن وكالة الزراعــة والثروة البحرية عازمة على إطالق 

مشروعات تطويرية من شأنها النهوض بالحاضنات الزراعية في هورة عالي.

جاء ذلك خال جولة تفقدية لمبنى الحاضنات 
ــزراعــيــة فــي هـــورة عــالــي، بــحــضــور الوكيل  ال
إبراهيم  عبدالعزيز  الــزراعــة  لشؤون  المساعد 
حسين  النباتية  الــثــروة  إدارة  ومــديــر  محمد، 

الليث.
والثروة  الزراعة  وكيل  استمع  الزيارة  وخال 
البحرية إلى شرح عن طبيعة عمل الحاضنات 

الزراعية والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ــح أبــوالــفــتــح أن مـــشـــروع الــحــاضــنــات  ــ وأوضـ
ــهــورة عــالــي يــأتــي تــرجــمــة لــرؤيــة  ــزراعــيــة ب ال
وتوجيهات قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة  االستشاري 
الزراعي صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
يعد  المشروع  إن  إذ  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 

ضمن البرامج األساسية للمبادرة، وتنفذه وكالة 
الزراعة والثروة البحرية وفقا ألحدث التقنيات 
كبيرا  نجاحا  أثبتت  والتي  الحديثة،  الزراعية 

في مستوى النتائج التي تم تحقيقها بالمركز.
وقــــدم الــمــســؤولــون شــرحــا لــوكــيــل الـــزراعـــة 
التي  التدريبية  الــدورات  البحرية عن  والثروة 
وقال  تنفيذها،  المزمع  من  والتي  تنفيذها،  تم 
نظمته  الذي  التدريبي  البرنامج  “إن  أبوالفتح: 
الوكالة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية، 
منتسبي  مــن   11 تــدريــب  على  شملت  والــتــي 
المؤسسة على نظام الزراعة من دون تربة، في 
الفترة الماضية، تشكل تجربة نوعية في مجال 
إدماج منتسبات المؤسسة الخيرية الملكية في 

مشروعات زراعية ذات مردود اقتصادي”.

النسخة  لطرح  الوكالة  استعداد  إلى  أشــار  كما 
بــرنــامــج تـــدريـــب رواد األعــمــال  الــثــانــيــة مـــن 
 ،)2020( المقبل  ــعــام  ال مطلع  مــع  الــزراعــيــيــن 
منوها إلى أن الدورة تستمر لمدة عامين، وقد 
انطلقت في العام 2018 ومن المقرر أن تنتهي 

في ديسمبر من هذا العام، وتم خال النسخة 
األولى تدريب 9 من رواد األعمال البحرينيين 
بــيــن شــؤون  الــجــنــســيــن، بتنسيق مــا  مــن كــا 
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  مع  الــزراعــة 
الزراعي، وبتمويل من صندوق العمل “تمكين”.

خالل الجولة التفقدية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

كشــفت مديــر عــام أمانــة العاصمــة شــوقية حميــدان عــن إزالــة 763 مخالفــة للباعة 
الجائلين أجانب )غير بحرينيين( خالل الفترة ما بين شهر يناير حتى شهر يونيو من 
العــام الجــاري، مؤكــدة أن األمانة قامت بإزالة جميع المخالفيــن واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم. 

وبتوجيهات  العاصمة  أمــانــة  إن  وقــالــت 
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــغـــال وشـ ــر االشـ ــ مـــن وزي
تقوم  خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
الجائلين  الباعة  على  الحمات  بتكثيف 
في  يقفون  والــذيــن  المخالفين  األجــانــب 

الشوارع الرئيسية في العاصمة”. 
أنـــه عـــدد اإلزاالت  وأوضـــحـــت حــمــيــدان 
 105 يناير  شهر  في  بلغ  الجائلين  للباعة 
شهر  فــي  بلغت  فيما   127 فبراير  وشهر 
مارس 137 وشهر إبريل 110 وشهر مايو 

 99 يونيو  في شهر  بلغت  في حين   185
إزالة مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في عدد 
اإلزاالت لشهر مايو وذلك لتزامنه مع شهر 
خال  الظاهرة  هــذه  تكثر  حيث  رمضان 

هذه الفترة”. 
على  العاصمة  أمانة  عــام  مدير  وشــددت 
تشديد الرقابة وتنظيم حمات تفتيشية 
بــشــكــل يـــومـــي عــلــى فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة 
الــمــنــامــة القديم  ــل ســـوق  ومــســائــيــة داخـ
الرئيسة كشارع  الــشــوارع  وفــي عــدد من 

وشارع  الحسين  االمام  وشارع  صعصعة 
ــارع الــمــعــتــصــم وشـــارع  ــ الــحــضــرمــي وشـ
وقالت حميدان  القصر.   الــزبــارة وشــارع 

“يردنا بشكل يومي عدد من الشكاوى من 
قبل المواطنين والمقيمين تتعلق بالباعة 
من  الــظــاهــرة  هــذه  تشكله  ومــا  الجائلين 
خطر على الطرق وحركة السير المرورية 
وما تشكله هذه الظاهرة من خرقًا للقانون 
المعمول به في مملكة البحرين، وقد قمنا 
بوضع خطة إلزالة هذه المخالفات ونحن 
مــســتــمــرون فــي مــحــاربــة هـــذه الــظــاهــرة 
جميع  حميدان  ودعــت    . قانونية”  الغير 
من  األمــانــة  مــع  التعاون  الــى  المواطنين 
الــعــام وااللـــتـــزام باألنظمة  الــصــالــح  أجــل 
والقوانين التي وضعت من أجل مصلحة 
التي  المخالفات  أن  الــى  مشيرا  الــنــاس، 
مصالح  تعطل  الجائلين  الباعة  بها  يقوم 

الناس وتسهم في تشويه المنظر العام.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

شوقية حميدان

أمانة العاصمة: إزالة 763 مخالفة لباعة جائلين 
ــم حـــمـــات تــفــتــيــشــيــة بــشــكــل يــومــي ــظــي ــن ــد الـــرقـــابـــة وت ــدي ــش ت

نتعامل مع  
الطلبة على 

قدم المساواة 
والتشويه 

يستهدف الوزراة



طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشــروع قانون بشــأن تعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم 18 لســنة 
1997 في شــأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد في ضوء االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس 
النواب. رأت الحكومة أنه من األنســب اتخاذ مســار التعديل الكلي للقانون بدال من التعديل الجزئي له ليتناول وبشــكل متســق 

تنظيم األوضاع الخاصة بالصيدليات والمراكز الصيدلية.

ويهــدف المشــروع المحــال إلــى اللجنــة 
مواكبــة  إلــى  والقانونيــة  التشــريعية 
المتعلقــة  والمتغيــرات  المســتجدات 
شــامل  تنظيــم  وضــع  الصيدلــة  بقطــاع 
لمهنــة الصيدلــة وما يرتبــط بها مع فرض 
الرقابــة الالزمة عليها والســماح للموظف 
البحرينــي بفتــح صيدليــة وفــق ضوابط 

محددة.
إن  مالحظاتهــا  فــي  الحكومــة  وذكــرت 
 1997 18 لســنة  المرســوم بقانــون رقــم 
بشــأن تنظيــم مهنة الصيدليــة وقد صدر 
منــذ نحو 22 عاما تطورت خاللها العلوم 
الصيدليــة بمختلــف فروعهــا نحــو آفــاق 
عنــد  الوقــوف  دون  واالبتــكار  اإلبــداع 
التقليد والتكرار وتالحقت ومستحدثات 
جديــدة على المســتوى الدولي والمحلي 
علــى المؤسســات الصيدليــة كافة ســواء 
بالنســبة للخدمات واألنشــطة التي تقوم 
وســطاء  أو  الخاصــة  الصيدليــات  بهــا 
االتجــار  او محــال  أو مخازنهــا  األدويــة 
ومتحصالتهــا  الطبيــة  النباتــات  فــي 
الطبيعيــة أو اســتيراد األدوية، فضال عن 
مســتحدثات العصــر فــي كافــة النواحــي 
أصبــح  مــن  األنشــطة  بتلــك  المرتبطــة 
عــن  عاجــزا  عقيمــا  بقانــون  المرســوم 
تطــورت  أن  بعــد  العصــر  روح  معايشــة 
أي  يقابلهــا  أن  دون  الصيدليــة  العلــوم 

تطور للقواعد المنظمة لها.
تنــاول مشــروع القانــون تعديــل أكثر من 
60 مــادة مــن المرســوم بقانــون رقــم 18 
ســنة 1997 يشــمل علــى 109 مــادة، أي 

أن التعديــل يلحــق بثلثــي مــواده تقريبا، 
فضال عن اقتراح إضافة 7 مواد إلى ذلك 

المرسوم بقانون.
األنســب  مــن  أنــه  الحكومــة  رأت  كمــا 
للقانــون  الكلــي  التعديــل  مســار  اتخــاذ 
لــه ليتنــاول  بــدال مــن التعديــل الجزئــي 
وبشكل متســق تنظيم األوضاع الخاصة 
بمــا  الصيدليــة  والمراكــز  بالصيدليــات 
يمكنها من االضطــالع بالدور المهم الذي 
تقــوم بــه فــي مجــال تقديــم الخدمــات 
عناصــر  باعتبارهــا  للمواطنيــن  الطبيــة 
الرعايــة الصحيــة المتكاملــة التي حرص 
الدســتور علــى كفالتهــا في المــادة 8 منه 
كحــق مــن الحقــوق الدســتورية وليكون 
متوازنــا بيــن مصالح األطــراف المختلفة 
الجمهــور  صالــح  مراعــاة  فــي  المتمثلــة 
للتخفيــف عــن كاهلــه  الــدواء  مســتهلك 
قدر المســتطاع وصالــح المزاولين لمهنة 
الصيدليــة ومســتوردي األدويــة وحماية 
تلــك المهنــة مــن الدخــالء حتــى يتوافــر 
للجمهور الدواء بأيسر الوسائل وأضمنها 
وبأرخــص األســعار وإبعاد المنافســة غير 
المشــروعة عــن محيــط العمــل فــي هــذه 
المهنة، ســيما وأن المشــروع القانون خال 
مــن بيان األســس االقتصاديــة التي على 
التعديــالت  تلــك  إجــراء  رؤى  أساســها 

ونطاق أثرها على قطاع الصيدلية.
التفصيليــة  المالحظــات  فــي  وردت 

للحكومة على مشروع القانون اآلتي:
أن التنافســية مــع االحتــكار ومتحققيــن 
بالفعــل فــي القانــون القائــم وفقــا لنــص 

المــادة رقــم 28 مــن هــذا القانــون، والتي 
تحظــر علــى األشــخاص فتــح أكثــر مــن 
هــذا  تجــاوز  وأجــاز  صيدليــات  خمــس 
العــدد فــي حال وحيــدة وبواقع صيدلية 
واحــدة فــي أي منطقــة تزيــد مســاحتها 
على خمسة كيلومترات مربعة وال توجد 

بها صيدلية قائمة.
أحــكام  مــن  القانــون  مشــروع  تعــارض 
القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد 
حيــث  العقليــة،  والمؤثــرات  المخــدرة 
نصــت المــادة 55 مــن المشــروع على أنه 
يجــب على كل مصنــع أدوية أو منتجات 
 : اآلتيــة  بالســجالت  االحتفــاظ  صحيــة 
-5 ســجل العقاقيــر النفســية والمخــدرة 
التــي يصدر بتحديدها قرار من المجلس 
األعلــى للصحة. وهــو ما يخالف نصوص 
رقــم  القانــون  مــن  و28  و12   7 المــواد 
15 لســنة 2007 بشــأن المــواد المخــدرة 
والمؤثــرات العقلية، والتي جعلت إصدار 
التراخيص من الوزير أو من يفوضه بعد 

سداد الرسم المقرر.
نصــت المــادة 80 مــن المشــروع علــى أن 
يحــذر صــرف أيــة وصفــة طبيــة تحتوي 
علــى أدويــة خاضعــة للرقابــة مــا لــم تــك 
مكتوبــة علــى وصفــات خاصــة تصدرهــا 
وتحــدد بياناتها الجهــة المختصة بالهيئة 
وهو ما يخالف المادة 23 من القانون رقم 
15 لســنة 2007 بشــأن المــواد المخــدرة 
والمؤثرات العقلية، حيث نظم المشــروع 
ضمــن ما نظم اســتيراد األدوية المخدرة 
القانــون  بوصفــات  وصرفهــا  وصناعتهــا 

اســتيراد  بشــأن   2007 لســنة   15 رقــم 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

مشــروع  مــن  األولــى  المــادة  تناولــت 
الترخيــص  مســالة  تنظيــم  القانــون 
بمزاولــة مهنــة الصيدلــة وذلــك بتعديــل 
المادة الثالثة من المرســوم بقانون محل 
فــي  يرغــب  لمــن  حــددت   )1( التعديــل 
هــذه  مزاولــة  ترخيــص  علــى  الحصــول 
المهنة أن يكون قد مارس مهنة الصيدلة 
مدة ال تقل عن 3 ســنوات إذا كان طالب 
الترخيــص غيــر بحرينــي الجنســية دون 
أن تتنــاول هــذه المــادة بينمــا المدة التي 
كان  إذا  مــا  فــي حــال  النــص  يشــترطها 
طالــب الترخيــص بحرينيــا وبيــان المــدة 
التــي ينبغي أن يقضيهــا بعد تخرجه في 
مزاولــة المهنــة في مؤسســة حكومية أو 
غير حكومية حتى يكتسب الخبرة التي 

تؤهله للحصول على الترخيص.

تناولــت المــادة 23 مــن مشــروع القانــون 
التجهيــزات الضروريــة الواجــب توافرهــا 
في المركز الصيدلي وكذلك حفظ األدوية 
وكافــة المــواد الصيدليــة األخــرى حســب 
األصــول الفنيــة والعلميــة، إال أنهــا خلــت 
من عبــارة المنتجــات الصحية واقتصرت 
على ضــرورة توافر هذه التجهيزات التي 
تحددهــا الهيئة على حفظ األدوية وكافة 

المواد الصيدلية األخرى.
تضمنــت المــادة 96 من مشــروع القانون 
وضــع حــد أدنــى للغرامة المقــررة كجزاء 
علــى مــن احتفــظ فــي المركــز الصيدلــي 
محــالت  فــي  أو  الدوائيــة  المنشــأة  أو 
البيــع بأدويــة أو منتجــات صحيــة غيــر 
مــن  وكذلــك  فيهــا  باالتجــار  مرخــص 
اســتورد أدويــة بالمخالفــة لحكــم المــادة 
57 مــن القانــون وذلــك دون تحديــد حــد 
يخــل  مــا  وهــو  الغرامــة،  لتلــك  أقصــى 

بضوابــط التجريــم مــن ثــم يعتــري هــذا 
النــص شــبة عــدم الدســتورية، حيــث إنه 
وفقــا لنــص المــادة 20/ب مــن الدســتور 
أنــه ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى 
قانــون فضــال عــن أن الســلطة التقديرية 
مجــال  فــي  المشــروع  يباشــرها  التــي 
تقريــر العقوبــة بتحقــق بوســائل متعددة 
مــن بينهــا التــدرج بالعقوبــة بيــن حديهــا 
األعلى واألدنى ومنها الخروج عن هذين 
الحديــن صعــودا أو نزوال فيرتفع بها عند 
حدها األعلى في حال الظروف المشددة 
وينــزل بهــا عنــد حدهــا األدنــى فــي حالة 
كلــه  ذلــك  ويخضــع  المخففــة  الظــروف 
للســلطة التقديريــة للمشــروع في مجال 
تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات؛ األمر 
الذي يســتوجب وضع حد أقصى لعقوبة 
الغرامــة إلمــكان تقريــر القوبــة المناســبة 

دون مجاوزته.

الحكومة تطالب بالتعديل الكلـي لقانـون الصيدلـة
ــس االقـــتـــصـــاديـــة ــ ــ ــن األس ــ ــواب لـــخـــلـــوه م ــ ــن ــ ــروع ال ــشـ ــمـ ــادة الـــنـــظـــر بـ ــ ــ إعـ

قاللي- جمعية الخالدية الشبابية نقابة عمال أسري

الشــبابية ضمــن  الخالديــة  نظمــت جمعيــة 
فعاليــات ملتقــى الخالديــة التدريبي الثالث 
مناظــرة بعنوان “مع أو ضــد اإلنجليزية لغة 
النجــاح”، بالتعاون مع منظمة آيزك، وبإدارة 
عبدالقادر الساري، تناقش فيها مع الحضور 
عمــا إذا كانــت اللغــة االنجليزيــة هــي لغــة 

النجاح أم ال.
وخالل هذه الفعالية انقسم المشاركون إلى 
فريقيــن، األول أيــد؛ كــون اإلنجليزيــة هــي 
لغــة النجاح، والفريــق الثاني بين من وجهة 
نظره أن اإلنجليزية ما هي إال عامل مساعد 
للنجاح وليســت عنصرا أساســا له، حيث إن 
هــذه اللغــة حالهــا كحــال بقيــة اللغــات فيها 

المهم واألقل أهمية.
إلــى  المناظــرة  خــالل  المحاضــر  وتطــرق 
اكتســاب  فــي  واألنجــح  المثلــى  الســبل 
التســجيل  أن  معتبــرا  اإلنجليزيــة،  اللغــة 
التقليديــة  الطــرق  مــن  بــات  المعاهــد  فــي 
القديمــة فــي ظــل وجــود مواقــع التواصــل 

االجتماعــي واألنظمــة الحديثــة والمتوفــرة 
فــي متنــاول األيــدي لجميع الفئــات وجميع 
األعمــار، والتــي تســهل على الشــخص تعلم 
اللغــة اإلنجليزيــة دون تكبــد العنــاء ماديــا، 
والتســجيل في المعاهد التي بين أنها مهمة 
للطلبــة الصغــار؛ كونهــا إضافــة لتعلــم اللغــة 
االنجليزية تعلمهم على االنضباط. وبين أن 
االختالط بالجنســيات المختلفــة المتحدثة 

باإلنجليزية له دور كبير في إتقان اللغة.

المشــاركون  عــرض  الفعاليــة  نهايــة  وفــي 
التــي  والصعوبــات  والتحديــات  التجــارب 
مروا فيها في ســبيل تعلم اللغة اإلنجليزية، 
ونصــح المــدرب المشــاركين بــأن يمارســوا 
اللغــة وال يخجلوا من الخطأ؛ كونه الخطوة 

األولى للنجاح.
يذكــر أن هــذه الفعاليــة تأتي ضمــن أهداف 
ملتقــى جمعيــة الخالديــة الثالــث لتحقيــق 
التنمية المستدامة واالستثمار في الشباب.

أهابت نقابة عمال أســري بالشــركات الكبرى والســيما الشــركة العربية 
لبنــاء وإصــاح الســفن “أســري” إلــى فتــح المجــال أكثــر أمــام الشــباب 
المتخصصــة  الشــبابية  بالطاقــات  يزخــر  العمــل  ســوق  وأن  خاصــة 
والشــباب المتعطــش لتعلــم مهنة جديــدة أيا كانت، وبالنظر إلى نســبة 
البحرنــة التــي يجــب أن يمضــي الجميــع قدمــا فــي رفعهــا عــن النســبة 

المتدنية الحالية.

لقــد كانــت  بيــان أمــس:  وقالــت فــي 
شــركة أســري مفتوحــة أمام الشــباب، 
تحــت  لفتــرة  يخضعــون  وكانــوا 
يجتــاز  مــن  تمكيــن  وثــم  التدريــب، 
الفتــرة التجريبيــة منهــم إال أن إغالق 
هــذا البــاب مؤخــرا أو الصعوبــات أو 
العراقيــل كانــت حاجــزا أمــام تجديــد 
الدماء الوطنية، بحيث تدنت النســبة 
فــي  تنعــدم  وتــكاد  بــل  حــاد،  بشــكل 

بعض أقسام الشركة.
وتابــع البيــان: إننــا فــي نقابــة عمــال 
جميــع  بتوظيــف  نطالــب  أســري 

بطلبــات  تقدمــوا  الذيــن  الشــباب 
حضــروا  الذيــن  خصوصــا  توظيــف، 
امتحانــات دائــرة الصلــب والغاليــات 
وغيرهــا وأبناء الموظفين الطموحين 
للوظائــف  تقدمــوا  الذيــن  المناســبين 
ففي ذلك مســاهمة فــي زيادة العملية 
مــن  ومزيــدا  أكبــر  بشــكل  اإلنتاجيــة 
الشــباب  واحتضــان  الشــركة  ازدهــار 
التنميــة المســتدامة  وانعكاســه علــى 

عموما.
وهنــأت النقابة شــباب الوطــن العامل 
الــكادح، بيــوم الشــباب العالمــي الــذي 

يصــادف اليوم 12 من أغســطس آملة 
بمزيــد مــن الدعــم الرســمي لمواجهــة 
الصعوبــات فــي حصول الشــباب على 
العيــش  لهــم  تكفــل  التــي  الوظائــف 

بكرامة برواتب مجزية.

حــاد ضمــن فعاليــات ملتقــى الخالديــة التدريبــي الثالــث بشــكل  الشــركة  فــي  تدنــت  توظيفهــم  نســبة 

تنظيم مناظرة بعنوان “مع أو ضد اإلنجليزية لغة النجاح” نقابة عمال “أسري”: الشباب عماد الوطن واحتضانهم واجب الجميع

رفضــت المحكمــة الكبرى الجنائية الثالثة )بصفتها االســتئنافية( اســتئناف مدان بتحرير شــيك مســروق بقيمــة 12950 دينارا 
لصالح معرض ســيارات كان قد خطط لاســتياء منه على ســيارتين بعدما تمكن من ســرقة دفتر شيكات مؤلف من 12 شيكا 
في وقت سابق، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وأمرت بمصادرة الشيك المزور المحرر بطريقة تمنع صرفه.

المســتأنف  أن  فــي  تتحصــل  الواقعــة 
تعمــد تزويــر محــرر خاص، وهو الشــيك 
المسحوب على أحد البنوك بمبلغ وقدره 
12950 دينــارا بــأن وضــع عليــه إمضــاء 
مزورا منسوبا صدوره للمخول الحقيقي 
بالتوقيــع عليــه خالفــا للحقيقــة، وذلــك 

بنية استعماله كمحرر صحيح. 
كما أنه اســتعمل الشــيك المزور الســالف 
بــأن  وذلــك  بتزويــره؛  علمــه  مــع  ذكــره 
قدمــه للمعرض المجني عليــه، للحصول 
مقابــل ذلك على ســيارتين، إذ شــرع في 
المنقــوالت  تلــك  علــى  لالســتيالء  ذلــك 
مــن المعــرض ســالف الذكــر، وكان ذلــك 

باالســتعانة بطــرق احتياليــة، بــأن قــدم 
ســالف  المــزور  المحــرر  لكذبــه  تدعيمــا 
ذكره من أجل االستيالء على المنقوالت 
الســالف بيانها، بأن أوهم العامل بالمحل 
بأن الشيك الذي قام بتسليمه إليه يوجد 
فيــه رصيــد يمكنهم صرفه، إال أنه عندما 
توجــه صاحــب المعــرض لصرف الشــيك 
اتضــح أنه غير قابــل للصرف، وقد خاب 
أثــر الجريمة لســبب ال دخــل إلرادته فيه 
وهو اكتشــاف أمره قبــل إتمام الجريمة، 
تســليم  المعــرض  صاحــب  رفــض  بــأن 
الســيارتين لــه إلــى حيــن صرف الشــيك، 
والــذي لــم يتــم صرفــه مــن قبــل البنــك 

بعدمــا، حيــث أعطــى المســتأنف الشــيك 
بمبلغ 12950 دينارا للمعرض بسوء نية، 
وعنــد حلــول موعــد الصــرف تبيــن عدم 
وجــود رصيــد بذلــك الحســاب فضال عن 

أنه محرر بطريقة تمنع صرفه. 
وفــي بالغــه قــال صاحــب المعــرض إن 
المحتــال حضــر إليــه وقــرر برغبتــه فــي 
شــراء ســيارتين، وأفــاد إليه بأنه ســوف 
شــيك  بواســطة  قيمتهمــا  بدفــع  يقــوم 
ويريــد اســتالم الســيارتين فــورا، إال أنــه 
رفض تســليمه السيارتين لحين صرفهم 

الشيك. 
وأضــاف أنه في اليوم التالي حرر أمامه 

وهــي  دينــارا،   12950 بمبلــغ  الشــيك 
تحــت  حــرر  إذ  الســيارتين،  قيمــة  ذات 
ووقــع  بنفســه  البيانــات  جميــع  بصــره 
عليــه، وحينما تســلم الشــيك منــه توجه 
فــورا للبنــك، وهنــاك تبيــن لــه أن الشــيك 

مسروق. 
وجاء في بالغ سابق للواقعة، مقدم من 
المخول بالتوقيع على الشــيكات، والذي 
واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة  أبلــغ 
الجنائيــة  المعلومــات  إدارة  الجنائيــة 
بتاريــخ 14 نوفمبــر 2016، مــن أنه ومنذ 
مدة زمنية تعرض دفتر شــيكات به عدد 
12 شــيكا خاصيــن بمحل لبيــع المالبس، 

للسرقة قبل تاريخ إصدار الشيك. 
وقــد ثبــت مــن خطــاب صــادر مــن البنك 
المســحوب عليه، أن الشــيك المؤرخ في 
1 ديســمبر 2016 وقــدره 12950 دينــارا، 
التوقيــع  أن  إلــى  رجوعــه  ســبب  يعــود 

المــدون بــه يختلف عــن توقيــع المخول 
بالسحب. 

المــدان  العامــة  النيابــة  أحالــت  وكانــت 
 4 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 

ديسمبر 2016، ارتكب اآلتي:
أوال: ارتكــب تزويــرا فــي الشــيك المبين 
وضــع  بــأن  بــاألوراق  والقيمــة  الوصــف 
صــدوره  منســوب  مــزور  إمضــاء  عليــه 
للمخــول بالتوقيــع عليه خالفــا للحقيقة 

وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح.
ثانيــا: اســتعمل الشــيك المبيــن بالتهمــة 
أوال فيما زور من أجله بأن قدمه للعامل 

بمعرض للسيارات.
لالســتيالء  التوصــل  فــي  شــرع  ثالثــا: 
علــى المنقوالت المبينــة الوصف والنوع 
المذكــور  للمعــرض  والمملوكــة  والقــدر 
وذلــك باالســتعانة بطــرق احتيالية، وقد 
خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل الرادته 

فيه، وهو اكتشافه قبل إتمامه الجريمة. 
رابعــا: أعطــى بســوء نيــة الشــيك المبين 
معــرض  للمســتفيد  بــاألوراق  الوصــف 
الســيارات بمبلــغ وقــدره 12950 دينــارا 
مســحوبا علــى أحــد البنوك وعنــد حلول 
موعــد الصــرف تبيــن عدم وجــود رصيد 
قائم وكاٍف وقابل للتصرف فيه، كما أنه 

محرر بطريقة تمنع صرفه.
أول  محكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
درجة غيابيا بحبس المدان لمدة سنتين 
المحــرر  بمصــادرة  وأمــرت  النفــاذ  مــع 
الحكــم  هــذا  علــى  فاعتــرض  المــزور، 
وصــدر الحكــم بقبــول معارضتــه شــكال 
وفــي الموضوع بتأييــد الحكم المعارض 
فيه، فطعن على هذا الحكم باالستئناف 
والــذي قضت فيه المحكمة االســتئنافية 
بقبــول اســتئنافه شــكال وفــي الموضوع 

برفضه وتأييد للحكم المستأنف.

سنتان لمحتال سرق دفتر شيكات وحاول شراء سيارتين
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%  8.4 قـــدرهـــا  ــادة  ــ زيـ ســجــلــت  الــمــجــمــعــة  ــاح  ــ ــ األرب

أرباح البنوك البحرينية بالنصف األول

حققت البنوك التجارية البحرينية المدرجة نموا في ربحيتها في النصف األول 
من العام الجاري، في الوقت الذي نمت فيه ربحية بعض البنوك برقم مزدوج.

للبنــوك  المجمعــة  األربــاح  وبلغــت 
التجاريــة فــي البحريــن والمدرجــة في 
بورصــة البحريــن نحــو 241.2 مليــون 
فــي  دوالر(  مليــون   640 )نحــو  دينــار 
األشــهر الســتة األولى من العام الجاري 
فــي  دينــار  مليــون   222.5 بـــ  مقارنــة 
الفتــرة ذاتها من العام الســابق، أي بنمو 

قدره 8.4 %.
الرســمية  الفائــدة  نســب  وســاهمت 
المرتفعــة علــى الودائع واإلقــراض، في 
التــي  المحليــة  البنــوك  ربحيــة  زيــادة 
التجــارة  ألغــراض  اإلقــراض  يعتبــر 
ولألفــراد أحــد أهم روافــد الدخل إليها، 
إال أن االحتياطــي الفيدرالــي األميركي 
بــدأ بخفــض معــدالت الفائــدة لتقتفــي 
البحرين أثره بســبب ارتباطها بالدوالر، 
وهــو ما قــد ينعكس على ربحية البنوك 

فــي حــال اســتمر هــذا الخفــض، إذ تــم 
رفع الفائدة في السنوات الماضية نحو 

تسع مرات.
وتصــدر البنــك األهلــي المتحــد قائمــة 
الشــركات األعلــى ربحيــة بيــن البنــوك، 
بعــد   – صافيــة  أربــاح  البنــك  حقــق 
بلغــت  األقليــة-  حصــص  اســتثناء 
377.5 مليــون دوالر أمريكــي، مرتفعــة 
بنســبة 5.6 % مقارنــة بالفترة النصفية 
المماثلة من العام 2018 والتي ســجلت 
357.4 مليــون دوالر، فــي حيــن حقــق 
ربحــا صافيــا  العــام  مــن  الثانــي  الربــع 
أمريكــي  دوالر  مليــون   184.7 قــدره 
أمريكــي  دوالر  مليــون   182.7 مقابــل 
للفتــرة الربعية نفســها مــن العام 2018، 

أي بنسبة نمو 1.1 %.
وجــاء كل مــن بنــك البحريــن الوطنــي 

والكويــت  البحريــن  بنــك  جانــب  إلــى 
فــي المرتبــة الثانية من حيــث الربحية 
بنحــو 40  مليــون دينــار لــكل منهما في 
النصــف األول من العــام الجاري، وذلك 
بنســبة نمو بلغت نحو 8.7 % لدى بنك 
البحريــن الوطني، ونحــو 14.9 % لدى 

بنك البحرين والكويت.
كمــا حقــق مصــرف الســام – البحريــن 
نمــو فــي ربحيتــه بمقــدار 29.9 % فــي 
النصــف األول مــن العــام الجــاري ليبلــغ 
نحــو 12.3 مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 
9.4 مليــون دينــار فــي الفتــرة ذاتها من 

العام السابق.
والتــي  القابضــة،  اإلثمــار  شــركة  أمــا 
تمتلــك بنــك اإلثمار، فقــد نمت ربحيتها 
بمقدار 72.5 % لتبلغ أرباح الشركة في 
النصــف األول نحــو 8.3 مليــون دوالر 
مقارنــة بـــ 4.8 مليــون دينار فــي الفترة 

ذاتها من العام السابق.
وعلــى العكس من ذلــك، هبطت ربحية 

المصــرف الخليجــي التجــاري بنحو 85 
% وذلــك مــن 1.39 مليــون دينــار لتبلغ 
نحــو 199 ألف دينار فــي النصف األول 

من العام الجاري.
البحريــن  بنــك  ربحيــة  تراجعــت  كمــا 
اإلسامي، بصورة طفيفة وذلك بنسبة 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي   % 5.6
الجــاري، لتبلــغ 3.3 مليون دينار مقارنة 

بـ 3.5 مليون دينار.
وتأتــي نتائــج بنــك البحرين اإلســامي 
تلقيــه  عــن  أعلــن  الــذي  الوقــت  فــي 
عرضــا مــن قبل بنــك البحريــن الوطني 
لاســتحواذ علــى أســهم البنــك، إذ عــاد 
“الوطني” لتقديم عرضه من جديد بعد 

أن أرجئه لنحو عام.
لعمليــة  تخضــع  الصفقــة  ومازالــت 
التقييــم المالــي والفني من قبــل البنك، 
ويتوقــع أن تشــكل خطــوة كبيــرة لبنك 
البحرين الوطني للتوســع في أنشــطته 

خصوصا في الصيرفة اإلسامية.

السجن لمدير مصرف 
هرب 1.67 مليار يورو

أدين الرئيس الســابق للفرع السويسري لمصرف 
التهــرب  تســهيل  عــن  لمســؤوليته  بريطانــي 
الضريبــي لعشــرات اآلالف من دافعــي الضرائب 
حيــث  و2007،   2006 عامــي  فــي  الفرنســيين 
اســتندت المحكمــة فــي حكمهــا علــى مــا يعــرف 
باســم “قائمــة فالجيانــي”. وهيرفيــه فالجيانــي، 
هــو موظــف معلوماتيــة فــي المصــرف كان قــد 
سرق وسلم للسلطات الفرنسية عشرات القوائم 
مــن البيانــات المصرفيــة لفرنســيين يحتفظــون 
بأموالهــم في سويســرا تهربا من الضرائب. ومن 
خال إجراءات قانونية تعرف باســم “االعتراف 
بالذنــب”، قبل بيتــر براونوالــدر، 68 عاما، المدير 
غرامــة  يدفــع  بــأن  للمصــرف،  الســابق  اإلداري 
ســنة  لمــدة  والســجن  يــورو  ألــف   500 قدرهــا 
مــع وقــف التنفيــذ بتهمــة مســاعدة آخريــن على 

التهرب من دفع الضرائب وغسل األموال.

الرياض - االقتصادية

الرياض - االقتصادية لندن - رويترز

أظهــر تقييــم لهيئــة الغــذاء والــدواء أن نحــو 
24 فــي المئــة مــن المنشــآت الغذائيــة مهــددة 
باإلغاق أو اإليقاف بعد حصولها على درجات 

تقييم منخفضة.
إن  مطلعــة،  مصــادر  “االقتصاديــة”  لـــ  وقالــت 
هيئــة الغــذاء والــدواء، قيمــت الوضــع الحالي 
للمنشــآت الغذائية قبل تطبيــق برنامج “تقييم 
المنشــآت الغذائيــة” التــي ســيطبق فــي أكتوبر 

من العام الجاري.
وأكدت أن 78 في المئة من المنشــآت الغذائية 
التقييــم  المملكــة حصلــت علــى درجــات  فــي 
التــي أقرتهــا الهيئــة أخيــرا، مبينــة أن 54 فــي 
المئــة منهــا حصلــت علــى درجــة A، بينمــا 24 
فــي المئــة مــن المنشــآت حصلــت علــى درجــة 
D، وهــذه المنشــآت مهددة باإلغــاق أو إيقاف 
أحد خطوط اإلنتاج بحســب طبيعة الماحظة 

المرصودة، وفق برنامج التقييم.
إلــى  الغذائيــة  المنشــآت  البرنامــج  ويصنــف 
باشــتراطات  المنشــأة  اللتــزام  تبعــا  درجــات 

زيــادة  البرنامــج  يدعــم  كمــا  الغــذاء،  ســامة 
الصــادرات غيــر النفطية في المملكة من خال 
عمليــة التســويق للمنتجــات الغذائيــة المحلية 

خارجيا بالتصدير عبر المسار السريع.
الممارســات  تقليــل  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
الخاطئــة داخــل المنشــأة الغذائية فــي تطبيق 
فــي  التأثيــر  إلــى  تــؤدي  التــي  االشــتراطات 
صحة المســتهلك، إضافة إلى تشجيع وتحفيز 
المصانع الغذائية للعمل على تحســين وتطوير 
أدائها، ورفع مســتوى التنافسية بين المنشآت، 
وتعزيــز ســمعة وجــودة المنتج المحلــي داخل 

المســتهلك،  ثقــة  وزيــادة  وخارجهــا،  المملكــة 
وضمان ســامة غذائه؛ فضــا عن تطبيق مبدأ 
الشــفافية فــي التعامــل وتقييــم الوضــع العــام 

للمصانع الغذائية في المملكة.
تصنيــف  فــي  والــدواء”  “الغــذاء  واعتمــدت 
المنشــآت الغذائيــة علــى أربــع فئــات، إذ يرمــز 
 ”100  –  95“ الدرجــة  إلــى   “  A+“ الحــرف 
المنشــأة  وتــدل علــى تطبيــق “مميــز” اللتــزام 
الهيئــة،  واشــتراطات  الصحيــة  باالشــتراطات 
الحــرف “A” يعبر عــن الدرجة “91 – 94” وتدل 

على تطبيق “ممتاز” اللتزام المنشأة.

بلغــت أســعار الذهــب أعلى مســتوياتها في أكثر من ســت ســنوات أمس 
الثاثاء، إذ يعزف المســتثمرون عن األصول العالية المخاطر بفعل حالة 
القلــق المحيطــة باحتجاجــات في هونج كونج وانهيــار لعملة األرجنتين 

في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبحلول الســاعة 0518 بتوقيت جرينتــش، ارتفع الذهب في المعامات 
الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دوالر لألوقية )األونصة(، بعد أن سجل 

أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دوالر.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.6 بالمئة إلى 1526.90 دوالر 

لألوقية.
وتسببت احتجاجات في إغاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم 
ازدحامــا في حركة الشــحن الجوي، أمس االثنيــن. وبدأت االحتجاجات 
اعتراضــا علــى مشــروع قانــون يســمح بتســليم مشــتبه بهم إلــى الصين 
لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

علــى الجانــب اآلخر من العالم، ســيطرت المخاوف مــن العودة المحتملة 
الرئيــس  بعــد أن خســر  الســوق األرجنتينيــة  التدخــل علــى  لسياســات 
ماوريســيو ماكــري بهامــش يفــوق التوقعات فــي االنتخابــات التمهيدية 

للرئاسة.
وتسببت حاالت عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية 
بين الصين والواليات المتحدة التي طال أمدها في هز األسواق المالية، 

ودفعت المستثمرين إلى أصول الماذ اآلمن.
وُينظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وســندات الخزانة األميركية، 
علــى أنــه اســتثمار آمن نســبيا فــي أوقات الضبابيــة السياســية والمالية. 

واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدوالر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 17.29 
دوالر لألوقية. وبلغت خال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 

2018 عند 17.36 دوالر.
وزاد الباتين واحدا بالمئة إلى 860.75 دوالر وربح الباديوم 0.8 بالمئة 

إلى 1439.11 دوالر لألوقية.

بعد حصولها على درجات تقييم منخفضة من هيئة الدواء ــل الــــــــعــــــــزوف عـــــــن الــــمــــخــــاطــــرة ــ ــع ــ ــف ــ ب
24 % من المنشآت الغذائية السعودية مهددة باإلغالق الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات
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ثقــة  أن  الثاثــاء  أمــس  مســح  كشــف 
مــن  أكثــر  تراجعــت  األلمــان  المســتثمرين 
معهــد  وقــال  آب  أغســطس  فــي  المتوقــع 
زد.إي.دبليــو لألبحاث إن النزاعات التجارة 
عــن  بريطانيــا  خــروج  احتمــاالت  وزيــادة 
االتحــاد األوروبــي بــدون اتفــاق أدت إلــى 
تدهور التوقعات في أكبر اقتصاد أوروبي.

أظهــر  الشــهري  مســحه  إن  المعهــد  وقــال 
تراجــع الثقة االقتصادية بين المســتثمرين 
فــي  بالمئــة  مــن 24.5-  بالمئــة  إلــى 44.1- 
يوليو تموز وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 

كانون األول عام 2011.
وتوقــع خبــراء اقتصــاد اســتطلعت رويترز 

آرائهم انخفاض الثقة إلى 28.5-.
وتراجــع المؤشــر داكس األلمانــي إلى أدنى 
مســتوى خــال الجلســة بعــد نشــر زد.إي.

دبليو لنتائج المسح.
تقييــم  يرصــد  منفصــل  مؤشــر  وانخفــض 
المســتثمرين لألوضــاع االقتصادية الراهنة 

إلى 13.5- من 1.1- في الشهر السابق.
وكان محللــون توقعــوا أن يســجل المؤشــر 

قراءة عند 7.0-.

لم يعد الحديث عن الروبوتات ضربا من ضروب الخيال العلمي، فقد بات أمرا 
واقعيا ملموسا بشكل أو بآخر في عديد من مناحي الحياة البشرية.

وخال األعوام الستة المقبلة، ستتضاعف 
ثاثــة  إلــى  للروبوتــات  العالميــة  الســوق 
يتوقــع  حيــث  الحالــي،  حجمهــا  أضعــاف 
أن ترتفــع قيمتهــا مــن 98 مليــار دوالر في 
عــام 2018 إلــى أكثر مــن 275 مليار دوالر 

بحلول عام 2025.
وتقــدر اإلحصــاءات الدوليــة المبنيــة على 
معــدالت االســتخدام الحالــي للروبوتــات، 
نمو الصناعة بمعدل سنوي مركب يبلغ 16 
فــي المائة خال الفترة مــن 2018-2025، 
مع نمو سنوي يصل إلى 17 في المائة عام 

.2022
قــد  الروبوتــات  صناعــة  إن  الواقــع  فــي 
المســتوى  شــهدت تطــورا ملحوظــا علــى 
العالمــي خــال األعــوام القليلــة الماضيــة، 
وربمــا يكــون أبــرز مامــح التطــور الراهــن 
فــي تلــك الصناعــة زيــادة طلب الشــركات 

علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  والصناعــات 
علــى  حكــرا  كانــت  أن  بعــد  الروبوتــات، 
الصناعات الكبيرة تقريبا نظرا إلى تكاليف 

اإلنتاج الضخمة.
وعلــى الرغم ممــا تثيره تلــك الصناعة من 
قلــق بشــأن مســتقبل معــدالت التوظيــف 
بالنســبة إلى البشر، فإنه من المشكوك فيه 
أن تــؤدي تلــك المخــاوف إلــى توقف زخم 
عمليــة تطويــر الروبوتــات وإنتاجهــا فــي 
األعوام الخمسة المقبلة على األقل، حيث 
تظهــر بوضــوح توجهــات عالميــة منظمــة 
تسعى إلى تعزيز اإلنتاجية في الصناعات 
الروبوتــات  تســتخدم  التــي  والخدمــات 

بكثافة.
وأصبــح أحــد أبــرز مامــح تطــور صناعــة 
الروبوتــات فــي العالــم، أنهــا روعيــت مــن 
قبل هيئات ال تعمل في المجال الصناعي.

أمــس  الجنوبيــة  كوريــا  علــى  اليابــان  ردت 
الثاثــاء بعدمــا تحدثــت األخيــرة عــن خطــط 
إللغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو 
حيــث قــال وزيــر الصناعــة اليابانــي إن ســول 
فشــلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة 

في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.
وألمحــت كوريــا الجنوبيــة يــوم االثنيــن إلــى 
خطط بشــأن استبعاد اليابان من قائمة الدول 
التــي تحظى بوضع تصدير ميســر اعتبارا من 
ســبتمبر أيلــول مشــيرة إلــى مشــكات تتعلــق 

بإجراءات ضوابط التصدير.
اليابانــي هيروشــيجي  وقــال وزيــر الصناعــة 
ســيكو إن ســول عجــزت عــن توضيــح كيفيــة 
العالميــة  باإلجــراءات  اليابــان  التــزام  عــدم 

لضوابط التصدير.
ال  البدايــة،  ”منــذ  تويتــر  علــى  ســيكو  وكتــب 
لكوريــا  يمكــن  الــذي  األســاس  تمامــا  يتضــح 
بــأن  القــول  فــي  إليــه  تســتند  أن  الجنوبيــة 
إجــراءات اليابــان المتعلقــة بضوابط التصدير 

ال تمتثل لنظام ضوابط التصدير“.
وســيجري تطبيــق قواعــد تنظيميــة تجاريــة 

أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص 
مطولــة، علــى صــادرات كوريــا الجنوبيــة إلــى 

اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر 
الجــاري أنهــا قــررت اســتبعاد كوريــا الجنوبية 
من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد 
األدنــى مــن القيــود التجاريــة بدعــوى تراجــع 

الثقة.
وقــال مــون جيــه-إن رئيــس كوريــا الجنوبيــة 
يوم الثاثاء ”اتخذت الحكومة اليابانية قرارا 
باســتبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء 
للدول بعد قيود على الصادرات“ دون اإلشارة 

إلى اإلجراءات التي اتخذتها سول بدورها.
وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة 

حل األزمة دبلوماسيا.
أن  منــذ  البلديــن  بيــن  العاقــات  تدهــورت 
أصــدرت المحكمــة العليــا في كوريــا الجنوبية 
حكما في العام الماضي نص على أن الشركات 
اليابانية ينبغــي أن تدفع تعويضات للكوريين 
الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالســخرة 

خال الحرب العالمية الثانية.

اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجاريةسوق الروبوتات العالمية تنمو بنحو 16 % سنوياتراجع ثقة المستثمرين األلمان 

الغالبيــة العظمــي مــن دول العالم لديها قوانين خاصــة لتنظيم الضرائب “الضريبة”؛ ألنه ال 
يجــوز تحميــل أي شــخص أي أعبــاء مالية مــن دون وجود قانون. وهذا أمــر طبيعي، وإال 
انفــرط العقــد وكثــرت الجبابــات والمكوث. وكما نعلــم، البحرين وغيرها مــن دول الخليج 
أصــدرت القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بضريبــة القيمة المضافــة. وكل الضرائــب التي يتم 
تحصيلهــا، وبكافــة أشــكالها، الغــرض منها دعــم وزيادة إيــرادات الدولة والخزينــة العامة. 
وهــذا بالطبــع، دور مهــم وغــرض ســامي يجــب على الجميــع أن يراعيــه وااللتــزام به؛ ألن 

العائد النهائي يعود للجميع. 
وتعظيمــا لــدور دافــع الضرائــب وتحفيــزا لــه، يتــم منــع االزداج الضريبــي اذا كان دافــع 
الضرائــب يســتثمر أموالــه خــارج البــاد. ولمعالجــة هــذا األمــر، يتم إبــرام اتفاقــات ثنائية 
بيــن الــدول الغرض الرئيس منها منــع االزدواج الضريبي، بمعنى آخر أي من البلدين يقوم 
بتحصيــل الضريبــة المفروضــة، وبالتالــي ال يتــم تحميــل الشــخص ضرائــب فــي البلديــن. 
وقامــت البحريــن بابــرام اتفاقيــة منــع االزدواج الضريبي مــع عدة دول، ومن هــذا بالطبع 

سيستفيد المواطن ثم االقتصاد البحريني.
 معظم اتفاقات منع االزدواج الضريبي تتبع منهج اتفاقية منع االزدواج الضريبي لمنظمة 
التنميــة والعــاون االقتصادي )أو أي ســي دي( “النظــام األوربي”، أو تتبع منهج اتفاقية منع 
االزدواج الضريبــي لمنظمــة األمــم المتحــدة )يــو ان( “النظــام األممي”. مع العلــم أن النظام 
األممــي اســتفاد كثيــرا مــن النظــام األوربــي المتطــور مــن عــدة نواحــي خاصــة بمناهــج 
الضرائــب. والنظامــان يهدفــان أساســا لتعزيــز الحمايــة والوقايــة مــن االزدواج الضريبي، 
وفــي هــذا دعــم وحمايــة لاســتثمارات العالميــة وللمســتثمرين الذيــن يأخــذون أفكارهــم 
وأموالهم لاستثمار في كافة األصقاع في شتى المجاالت التي تحتاج لها البشرية خاصة 
فــي الــدول الناميــة ذات المــوارد الطبيعيــة الخصبة. والحمايــة هنا مطلوبة، بــل البد منها 

لتحفيز العقول المفكرة والجيوب المتخمة باألموال.
وفــق اتفاقيــة منع االزدواج الضريبي، يكون التعامل بين البلدين بالمثل ويراعي مصلحة 
كل بلد. ولألهمية ننصح، من يرغب في االستثمار في بلد آخر أن يتأكد من وجود اتفاقية 

منع االزدواج الضريبي أو عدمه.

د. عبد القادر ورسمه تجنب االزداج الضريبي

* الخبير والمستشار القانوني
AWARSAMA@WARSAMALC.COM

البالد - علي الفردان
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ارتفعــت أســعار النفــط أمــس الثالثاء فــي الوقت الذي بددت فيه توقعــات بتعزيز منتجين كبــار لتخفيضات اإلنتاج إثر 
استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع اإلنتاج األمريكي.

بتوقيــت   10:32 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش ارتفعت العقود اآلجلة لخام 
برنــت ثمانيــة ســنتات أو 0.14 بالمئــة 
مقارنــة بالتســوية الســابقة إلى 58.65 
القيــاس  خــام  كان  للبرميــل.  دوالر 
العالمــي خســر مــا يزيــد عــن 20 بالمئة 
منــذ بلــغ أعلــى مســتوياته منــذ بدايــة 

العام الجاري في أبريل.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت 
 55.02 األمريكــي  الوســيط  تكســاس 
دوالر للبرميــل مرتفعــة تســعة ســنتات 

أو 0.1 بالمئة.
وقالــت الســعودية، أكبــر منتــج للنفــط 
للبتــرول  المصــدرة  البلــدان  بمنظمــة 
)أوبــك(، األســبوع الماضــي إنهــا تعتزم 

إبقــاء صادراتهــا مــن الخــام أدنــى مــن 
فــي  يوميــا  برميــل  مالييــن  ســبعة 
فــي  للمســاعدة  وســبتمبر؛  أغســطس 

تصريف مخزونات النفط العالمية.
وتمنــح خطــة المملكــة لطــرح شــركتها 
الســعودية  أرامكــو  للنفــط  الوطنيــة 
فيمــا قــد يكــون أكبــر طــرح عــام أولي 
علــى اإلطــالق فــي العالــم دافعــا آخــر 

للسعودية لتعزيز األسعار.
إنرجــي  جيه.بي.ســي  وقالــت 
”مــع  فيينــا  ومقرهــا  لالستشــارات 
أرامكــو  أن  تذكــر  التــي  التقاريــر 
أولــي  عــام  لطــرح  تتطلــع  الســعودية 
مــرة أخرى، هنــاك بعــض التأييد لفكرة 
أن الســعودية مهتمــة كثيرا بــأن تكون 

فإنهــا  ثــم  ومــن  قويــة،  النفــط  أســعار 
ستخفض إنتاجها“.

واتفقــت أوبــك وحلفاؤهــا، المجموعة 
المعروفــة باســم أوبــك+، علــى خفــض 
إنتــاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل 

يوميا منذ األول من يناير الماضي.
ويضغــط تنامــي حــرب التجــارة بيــن 
أكبــر  والصيــن،  المتحــدة  الواليــات 
فــي  للطاقــة  ومســتهلكين  اقتصاديــن 
العالــم، بقــوة علــى أســعار النفــط فــي 

األشهر األخيرة.
كمــا مازالــت زيــادة كبيــرة فــي إنتــاج 
النفــط الصخري األمريكي تثبط جهود 
الحــد مــن تخمــة المعــروض العالمــي، 

وتؤثر سلبا على األسعار.

لندن - رويترز

النفط يرتفع بفضل الحديث عن زيادة تخفيضات “أوبك”
وســـــــــــــــــط اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار مـــــــــــــخـــــــــــــاوف الــــــطــــــلــــــب

سعي المستثمرين للمالذ اآلمن يدعم الين والدوالر
ــة  ــاري ــج ــت ــرب ال ــ ــح ــ ــط تـــصـــاعـــد ال ــ ــراء وسـ ــشـ ــلـ ــاع لـ ــ ــدفـ ــ ــع االنـ ــ م

ظلــت العملــة اليابانية قرب أعلى مســتوى 
الثالثــاء وارتفــع  أمــس  فــي ســبعة أشــهر 
الــدوالر األميركي، في الوقــت الذي ينتاب 
الحــرب  بســبب  المســتثمرين  القلــق  فيــه 
التجاريــة بيــن الصين والواليــات المتحدة 
وانهيــار  كونــج  فــي هونــج  واحتجاجــات 
البيزو األرجنتيني مما يدفعهم للسعي إلى 

المالذات اآلمنة.
اندفــع المســتثمرون لشــراء اليــن فــي ظل 
الصيــن  بيــن  التجاريــة  الحــرب  تصاعــد 
بشــأن  والمخــاوف  المتحــدة  والواليــات 
تباطــؤ االقتصاد العالمي. والعملة اليابانية 
السويســري  والفرنــك  الــدوالر  بجانــب 

مالذات آمنة في أوقات الضبابية.
تنامــي  مــن  جديــدا  دعمــا  اليــن  وتلقــى 
ونتائــج  كونــج  هونــج  فــي  االضطــراب 
مفاجئة النتخابات في األرجنتين مما أدى 
إلــى تراجــع عملــة البــالد البيــزو واألســهم 

والسندات.
وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، 
لــم يشــهد اليــن تغيــرا يذكــر عنــد 105.32 
للدوالر. والمســت العملة اليابانية مستوى 
للــدوالر أمــس االثنيــن وهــو  يــن   105.05
أشــهر وأقــوى  فــي ســبعة  أعلــى مســتوى 

باســتثناء   2018 أوائــل  منــذ  مســتوياتها 
ينايــر  فــي  لفتــرة وجيــزة ســجلته  انهيــار 

كانون الثاني.
وزاد مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة 
األمريكيــة مقابــل ســلة مــن ســت عمــالت، 

0.2 بالمئة إلى 97.563.

 1.1196 إلــى  0.2 بالمئــة  اليــورو  وتراجــع 
دوالر. ولــم تقدم بيانــات التضخم األلماني 
التــي جاءت متماشــية مــع التوقعات دعما 

يذكر للعملة الموحدة.
فــي  يذكــر  تغيــرا  اليــوان  يســجل  ولــم 
المعامــالت الخارجيــة عنــد 7.104 بعــد أن 
حدد بنك الشــعب الصيني )البنك المركزي( 
نقطة المنتصف عند أدنى مســتوى في 11 

عاما والذي ما زال أقوى من المتوقع.
وخســر البيزو األرجنتيني قرابة 15 بالمئة 
إلى 52.15 للدوالر أمس االثنين بعد أن بلغ 

المستوى القياسي المتدني عند 61.99.
وهبــط الجنيــه االســترليني 0.2 بالمئة إلى 
 1.2015 مســتوى  قــرب  دوالر   1.2052
دوالر الــذي المســه يوم االثنيــن وهو أدنى 
مســتوياته فــي أكثر من عاميــن مع هيمنة 
المخاوف من انفصال بريطانيا عن االتحاد 

األوروبي دون اتفاق على التداوالت.

لندن - رويترز

طوكيو - رويترز

أمــس  لألنبــاء  كيــودو  وكالــة  ذكــرت 
الثالثاء نقال عن مصادر حكومية يابانية 
وأميركيــة لــم تذكــر اســمها أن الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامب طلب مباشــرة 
مــن رئيس الــوزراء الياباني شــينزو آبي 

شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة.
االقتصاديــة  نيكــي  صحيفــة  كانــت 
اليومية أفادت في وقت سابق من الشهر 
الجــاري أن اليابــان اتفقــت مــع الواليات 
المتحــدة علــى اســتهداف إبــرام اتفــاق 
واســع للتجــارة الثنائيــة بحلول ســبتمبر 
أيلول، والســعي لحــل خالفات في الرأي 
بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على 

اللحوم وقطاع السيارات.
وقالت كيودو إن ترامب طلب من اليابان 
شــراء منتجات بعينها مثل فول الصويا 
والقمــح، مضيفــة أن الطلب منفصل عن 
إطــار عمل المحادثــات التجارية الحالية 

بين واشنطن وطوكيو.
اليابانيــة  الحكومــة  إن  كيــودو  وقالــت 
االقتراحــات  أحــد  وإن  ردهــا  ســتدرس 
المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية 

كدعم غذائي للدول األفريقية.
الشــراء  عمليــات  أن  كيــودو  وأضافــت 
ســتكون بقيمة عــدة مئــات الماليين من 

الدوالرات بما في ذلك تكاليف النقل.

ترامب يطلب من اليابان شراء منتجات زراعية 

يــوم  األوروبيــة  األســهم  تراجعــت 
مــن  مجموعــة  أجبــرت  إذ  الثالثــاء، 
المخــاوف االقتصادية والجيوسياســية 
فــي  سياســية  ضبابيــة  ذلــك  فــي  بمــا 
فــي  واضطــراب  واألرجنتيــن  إيطاليــا 
هونــج كونج المســتثمرين علــى اللجوء 
للمالذات اآلمنة مثل السندات والذهب.

بتوقيــت   0715 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش أمــس الثالثــاء، نــزل المؤشــر 
بالمئــة   0.3 األوروبــي   600 ســتوكس 
ومدريــد  ميالنــو  مؤشــري  تصــدر  مــع 
المؤشــرات  لقائمــة  بالبنــوك  الزاخريــن 

الخاسرة.
وتعرضت األســواق، التــي تعاني بالفعل 
جراء مخاوف من أن الواليات المتحدة 
والصين ربما ال تنهيان حربهما التجارية 
الضغــوط  مــن  لمزيــد  قريبــا،  المريــرة 
وتصاعــد  األرجنتيــن  عملــة  انهيــار  مــع 
وزيــادة  كونــج  هونــج  فــي  اضطــراب 
المخــاوف بشــأن الوضــع السياســي في 

إيطاليا.
وشهد المناخ القاتم بوجه عام انخفاض 
البنــوك،  وتضــرر  الســندات  عوائــد 
لقائمــة  األوروبيــة  البنــوك  تصــدر  مــع 

القطاعات الهابطة.
بالمئــة  أربعــة  هنــكل  أســهم  وتراجعــت 
بعــد أن خفضــت شــركة صناعــة الســلع 
للعــام  االســتهالكية األلمانيــة توقعاتهــا 
بالكامــل للمبيعــات واألربــاح، لكن ســهم 
هالو فريش األلمانية لتوصيل الوجبات 
قفــز 12 بالمئة بفعــل تحقيق تعادل بين 
اإليــرادات والمصروفــات للمــرة األولــى 

منذ بدء التداول على الشركة.
مثــل  الدفاعيــة  القطاعــات  وكانــت 
العقــارات والرعايــة الصحيــة مــن بيــن 

عدد محدود من القطاعات المرتفعة.

قالــت مســؤولة كبيــرة فــي بنــك الشــعب 
الصينــي )البنــك المركــزي( لرويتــرز أمــس 
الثالثــاء إن اليــوان عند مســتوى مناســب 
حاليا وإن االضطراب الذي ســجله ارتفاعا 
فــي  بالضــرورة  يتســبب  لــن  وانخفاضــا 

تدفقات غير منظمة لرأس المال.
منــذ  بالمئــة   2.4 بنحــو  اليــوان  وتراجــع 
تهديــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
مــن  المزيــد  بفــرض  الجــاري  الشــهر  فــي 
صينيــة  ســلع  علــى  الجمركيــة  الرســوم 
اعتبــارا مــن األول من ســبتمبر أيلول على 
الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين 

تحاول السيطرة على هذا االنخفاض.
وقالــت تشــو جون رئيســة اإلدارة الدولية 
بالبنــك المركــزي فــي مقابلــة مــع رويتــرز 
اليــوان  صــرف  لســعر  الحالــي  ”المســتوى 
يتفق على نحو مالئم مع أســس االقتصاد 

الصيني والعرض والطلب في السوق“.
وأضافت أن الصين ”مصدومة“ من تحرك 
األســبوع  فــي  األميركيــة  الخزانــة  وزارة 
الماضــي لتصنيف بكين على أنها متالعب 
بالعملــة بعــد ســاعات مــن ســماح الصيــن 
دعــم  مســتوى  عــن  باالنخفــاض  لليــوان 
رئيســي ألدنــى مســتوياته فــي أكثــر مــن 

عشر سنوات.
لكــن تشــو أكــدت أن الصيــن قــادرة علــى 
الســيناريوهات“  جميــع  مــع  ”التعامــل 
الناجمــة عــن إقــدام واشــنطن فــي اآلونــة 
األخيــرة علــى تصنيف بكين بأنها تتالعب 

بالعملة.
وقالــت إنــه فــي األمــد القصيــر، ســتلعب 
الصدمــات الخارجيــة دورا أيضــا بالتأثيــر 

على تحركات اليوان.
هــذا، طالمــا  مــن  الرغــم  ”علــى  وأضافــت 
يتحــرك اليــوان علــى نحــو منظم اســتنادا 

إلى العرض والطلب في السوق”.

مسؤول: اليوان عند المستوى المناسبتراجع أسهم أوروبا بفعل مجموعة من المخاوف العالمية
بكين - رويترزلندن - رويترز

لندن - رويترز

تعــززت قــوة ســوق العمــل فــي بريطانيا على 
فــي  الثانــي  الربــع  غيــر متوقــع خــالل  نحــو 
تناقــض حــاد مــع بيانــات األســبوع الماضــي 
الفتــرة  خــالل  اقتصاديــا  انكماشــا  أظهــرت 
عــن  لالنفصــال  البــالد  اســتعداد  مــع  نفســها 

االتحاد األوروبي.
وأظهــرت بيانــات رســمية أن النمــو اإلجمالي 
لألجــور، بمــا فــي ذلــك العــالوات، زاد بمعــدل 
سنوي 3.7 بالمئة في الشهور الثالثة المنتهية 
فــي يونيــو وهــو أعلــى مســتوى منــذ يونيــو 
حزيــران عــام 2008 وارتفاعــا مــن 3.5 بالمئة 
فــي مايــو. ويتفــق هــذا المعــدل مــع توقعات 

خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم.
إنــه  الوطنيــة  اإلحصــاءات  مكتــب  وقــال 
باستبعاد العالوات ارتفع نمو األجور إلى 3.9 
بالمئــة مــن 3.6 بالمئــة مقارنــة مــع التوقعــات 

في االستطالع بنموها 3.8 بالمئة.

نمو األجور في 
بريطانيا يسجل أعلى 

مستوى في 11 عاما
البريطانيون يكدسون بضائع في منازلهم خوفا من »بريكست«

أكــدت دراســة حديثــة أن البريطانييــن كدســوا بضائــع فــي منازلهــم بقيمــة تصل 
إلــى نحــو أربعــة مليــارات جنيه اســترليني، خوفا من خــروج بالدهم مــن االتحاد 

األوروبي بشكل غير منظم.

شــركة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  وحســب 
بريميــوم كريدت للخدمات المالية، ونشــرت 
واحــدا  فــإن  لنــدن،  فــي  أمــس  نتيجتهــا 
تقريبــا مــن بيــن كل خمســة بريطانييــن بــدأ 
فــي تكديــس مخزونــه مــن الســلع الغذائيــة 

والمشروبات واألدوية.
وشــملت الدراســة 1052 مســتهلكا يعملــون 
فــي وظيفــة ثابتة، وقال معدو الدراســة، إن 
التكديــس تركــز بالدرجة األولى على الســلع 
الغذائيــة، حيــث بلغــت نســبة مخزني الســلع 
بين البريطانيين 74 في المائة، يليهم مخزنو 
األدويــة “50 في المائة من البريطانيين”، ثم 

المشروبات “46 في المائة”.
ويتوقــع كثير من المختصين حدوث أزمات 

فــي  األساســية  الســلع  توفيــر  فــي  مؤقتــة 
بريطانيا في حالة الخروج بال اتفاق، بسبب 
طــول فتــرة انتظــار الشــاحنات التــي تحمل 
هــذه الســلع عنــد الحــدود، بســبب التفتيــش 

الجمركي.
ويعتــزم بوريــس جونســون رئيــس الــوزراء 
البريطانــي الجديد، الخروج ببالده في الـ31 
مــن تشــرين األول )أكتوبــر( المقبــل، “وليكــن 
مــا يكــون”، حســب تعبيــره، مهــددا بالخروج 
اســتجابة  عــدم  حــال  فــي  اتفــاق  بــدون 
بروكســل لمطالبته بتعديــل اتفاقية الخروج 
التــي توصلــت إليهــا تيريــزا ماي ســلفته في 

المنصب، مع االتحاد األوروبي.
بذلــك يتزايــد خطــر خــروج بريطانيــا دون 

اتفــاق، األمــر الذي من شــأنه أن يلحق ضررا 
مــن  وغيــره  البريطانــي  باالقتصــاد  كبيــرا 

مجاالت الحياة هناك.
ويخشى كثير من الشركات التعرض ألزمات 
توريد، حيث أعلنت سلسلة شركات دومينو 

البريطانية للبيتزا، األســبوع الماضي، عزمها 
زيــادة مخزونهــا مــن المكونات التــي تحتاج 
إليهــا فــي صناعــة منتجاتهــا، حيــث تحصل 
الشــركة علــى نحــو ثلث هــذه المكونــات من 

الخارج، ومن بينها الصلصة واألناناس.

مــن جهــة أخرى، أبلغ جون بولتون مستشــار 
المســؤولين  األميركــي  القومــي  األمــن 
البريطانيين أمس بأن الرئيس دونالد ترمب 
يريــد خروجــا بريطانيــا ناجحــا مــن االتحــاد 
باتفاقيــة  واشــنطن  ستســانده  األوروبــي، 

للتجارة الحرة بين البلدين.
بحســب “رويترز”، فإنه بينما تستعد المملكة 
فــي  األوروبــي  االتحــاد  لمغــادرة  المتحــدة 
31 )أكتوبــر(، فــي أكبــر تحــول سياســي منذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، يتوقــع كثيــر مــن 
الدبلوماســيين أن تصبح لنــدن أكثر اعتمادا 

على الواليات المتحدة.
لمــدة  لنــدن  يــزور  الــذي  بولتــون،  ويســعى 
يومين إلى إجراء محادثات مع المســؤولين 
البريطانيين، لتحســين العالقات مع بوريس 
فــي  توتــر  بعــد  الــوزراء،  رئيــس  جونســون 
مــاي  وتيريــزا  ترمــب  بيــن  األحيــان  بعــض 

رئيسة الوزراء السابقة.

الرياض - االقتصادية

رئيس البريطاني الجديد يواجه انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي
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إسرائيل تبني جدارا 
إضافيا حول غزة

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أمس 
الثالثاء، بأن وزارة الدفاع اإلسرائيلية 

ستبدأ بناء جدار إضافي على طول الجزء 
الشمالي من السياج الحدودي لقطاع غزة. 

وتخطط وزارة الدفاع اإلسرائيلية لبناء 
جدار دفاعي، فوق األرض وتحتها، بارتفاع 

6 أمتار وبطول 9 كيلومترات يمتد على 
طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي 

وسديروت، بتكلفة تبلغ عشرات ماليين 
الشواكل، وفق تقرير للقناة 12 اإلسرائيلية. 

ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من بناء 
الجدار الجديد بحلول الصيف المقبل 

“إلزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود 
ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب 

إسرائيل”، بحسب ما قالت الصحيفة.

تقرير: 14 معســكرا إيرانيا لتدريب إرهابييــن لمهاجمة أهداف غربية

حكومة جبل طارق تنفي اإلفراج عن الناقلة “غريس 1”

تداولته  مــا  طـــارق،  جبل  سلطات  نفت 
اعتزامها  عــن  إيــرانــيــة  صحفية  تــقــاريــر 
ــراج عـــن نــاقــلــة الــنــفــط الــمــحــتــجــزة  ــ ــ اإلف
المنطقة  لكن  الثالثاء،  أمس   ،”1 “غريس 
مفتوحا  الباب  تركت  لبريطانيا،  التابعة 

أمام احتمال االنفراج.
وفــي وقــت ســابــق، قــالــت سلطات جبل 
ــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر  ــارق إنــهــا تــســعــى ل طــ
قوات  احتجاز  منذ  إيــران  مع  المتصاعد 
في  للناقلة  البريطانية  البحرية  مــشــاة 

يوليو الماضي.
البريطانية  الخارجية  ردت  ناحيتها،  من 
ــراج، موضحة  على مــا أشــيــع بــشــأن اإلفــ
الناقلة  حول  تجري  التي  التحقيقات  أن 
ــة تــخــص الــحــكــومــة  1” مــســأل “غـــريـــس 

المحلية لجبل طارق.
الناقلة  البريطانية  البحرية  واحتجزت 
1” في جبل طارق في  اإليرانية “غريس 
النفط  تهريبها  بسبب  يوليو  مــن  الــرابــع 
االتحاد  لعقوبات  انتهاك  في  سوريا  إلى 

األوروبي.
ــيــع يــرتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر  ــذ أســاب ومــن
إيــران  اعـــتـــداءات  بسبب  المنطقة،  فــي 
وآخرها  النفط،  نــاقــالت  بحق  المتتالية 
“ستينا  البريطانية  النفط  ناقلة  احتجاز 

إمبيرو”.

سفينة حربية بريطانية تتجه 

نحو الخليج 

البريطانية  الــحــربــيــة  السفينة  أبــحــرت 
إلــى  لــالنــضــمــام  الخليج  “كــيــنــت” صـــوب 
بهدف  المتحدة  الــواليــات  تقودها  مهمة 
حــمــايــة ســفــن الــشــحــن الـــتـــجـــاريـــة في 
متصاعد  سياسي  توتر  وســط  المنطقة 

بين إيران والغرب.
ــــد الــســفــيــنــة  ــائ ــدي بــــــــراون قــ ــ ــ ــال آنـ ــ ــ وقـ
تركيزنا  ــزال  ــ ي “ال  “كــيــنــت”  الــبــريــطــانــيــة 
الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر 

الحالي”.
على  بالحفاظ  ملتزمون  “لكننا  وأضــاف: 
الدولي  الشحن  وتأمين  المالحة  حرية 
إلــيــه عمليات االنــتــشــار  تــهــدف  مــا  وهـــو 

األولــى  للمرة  االنتشار  عن  وُأعلن  هــذه”. 
السفينة  تولي  الماضي، وسيشمل  الشهر 
أخــرى  بريطانية  سفينة  مــهــام  “كــيــنــت” 

السفينة  هــي  الخليج،  فــي  حــالــيــًا  تعمل 
البريطانية  الحكومة  وأعلنت  “دنــكــان”. 
5 أغسطس أنها ستشارك في “مهمة  في 

أمن المالحة البحرية” إلى جانب الواليات 
المتحدة من أجل حماية السفن التجارية 

في مضيق هرمز في الخليج. 

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ ا ف ب

السفينة الحربية البريطانية “كينت” )أرشيفية(

القاهرة ـ سكاي نيوز عربيةواشنطن ـ وكاالتموسكو ـ وكاالت

قالت وكالة تاس لألنباء، إن طائرات مقاتلة 
لحلف  تابعة  حربية  طائرة  أبعدت  روسية 
شمال األطلسي حاولت االقتراب من طائرة 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو بينما 
بحر  فــي  مــيــاه محايدة  فــوق  كــانــت تحلق 
البلطيق. وذكر التقرير أن الطائرة كانت في 
وكان  موسكو،  إلى  كاليننغراد  من  طريقها 
وأورد  األنــبــاء.  لوكالة  مــراســل  متنها  على 
على  كــان  الروسية  “تـــاس”  لوكالة  مــراســل 
متن طائرة الوزير، أن الطائرة كانت بمرافقة 
الــطــيــران  تشكيل  مــن  ــو27-”  ــ “سـ مقاتلتي 
البلطيق.  بــحــر  ألســـطـــول  ــتــابــع  ال ــبــحــري  ال

تابعة لحلف شمال  أن طائرة  وأضــاف 
من  االقــتــراب  حاولت  األطلسي 

تحليقها  أثناء  شويغو  طائرة 
الــدولــيــة ببحر  ــمــيــاه  ال فـــوق 

الــبــلــطــيــق، لــكــن الــطــيــاريــن 
منعوها  الـــروس 
ــك، عبر  ــ ذلـ مـــن 
على  إرغــامــهــا 

االبتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.
بإخالء منطقة “االنفجار النووي”

أوصـــت الــســلــطــات الــروســيــة ســكــان قرية 
سيفيرودفينسك  مــديــنــة  فــي  نــيــونــوكــســا 
طبيعة  ذو  انفجار  من  أيــام  بعد  بمغادرتها 
نووية، فيما نقلت مسعفين كانوا يعالجون 

ضحايا االنفجار إلى موسكو لفحصهم.
ــة األرصــــــــاد الـــروســـيـــة أن  ــ ــال وذكـــــــرت وكــ
مــســتــويــات اإلشـــعـــاع ارتــفــعــت فــي مدينة 
إلى  يصل  بما  الــروســيــة  سيفيرودفينسك 
16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال 
مــســؤولــون إن انــفــجــارا وقــع خــالل اختبار 
البحر.  فــي  منصة  على  صــاروخــي  لمحرك 
ونسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك 
األنشطة  إخــطــارا...بــشــأن  “تلقينا  الــقــول 
هذا  وفــي  العسكرية.  للسلطات  المزمعة 
نيونوكسا  الصدد ُطلب من سكان 
مــغــادرة الــقــريــة اعــتــبــارا مــن 14 

أغسطس”.

مايك  األمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  حــذر 
العقوبات  مهلة  انتهاء  قرب  من  بومبيو، 
المفروضة على إيران حول حظر انتشار 
على  واشــنــطــن  األســلــحــة، وحــث حلفاء 
اإليــرانــي  الــنــظــام  على  الضغط  “تكثيف 
لالستقرار”.وقال  المزعزع  سلوكه  إلنهاء 
بــومــبــيــو فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه على 
موقع “ تويتر”، إن “الساعة تدق والوقت 
الذي  األسلحة  انتهاء حظر  المتبقي قبل 
فــرضــتــه األمــــم الــمــتــحــدة عــلــى إيــــران، 
ستنتهي”.  سليماني،  قاسم  سفر  وحظر 
“نحث حلفاءنا وشركاءنا على  وأضــاف: 
ــادة الــضــغــط عــلــى الــنــظــام اإليــرانــي  ــ زي

حــتــى يــتــوقــف عــن ســلــوكــه الــمــزعــزع 
لالستقرار”. وأرفق بومبيو التغريدة 
حول  األمــيــركــيــة  للخارجية  ببيان 

قرب انتهاء مهلة حظر 
التسلح اإليراني.
وجاء في البيان 

الــرائــدة  الــدولــة  “النظام اإليــرانــي هــو  أن 
في العالم في رعاية اإلرهــاب على مدى 
أكثر من 40 عاًما، انتشر سلوكهم الخبيث 
قلق”.  دون  اإلرهابيين  للوكالء  ودعمهم 
العمل  خطة  “تنفيذ  أن  الــبــيــان  ــاف  وأضـ
ــمــعــروفــة بــاســم  الــمــشــتــركــة الــشــامــلــة، ال
“االتفاق النووي اإليراني لعام 2015”، قد 
وضع المزيد من الموارد واألمــوال تحت 
تصرف النظام، ما عزز من نطاق أنشطته 
السبب  هــو  هــذا  والــعــدوانــيــة..  الخبيثة 
من  انسحبت  المتحدة  الــواليــات  أن  في 
حاسمة  عقوبات  ونفذت  االتــفــاق 
ــام عــلــى  ــظـ ــنـ ــكــبــح قــــــدرة الـ ل
تــمــويــل اإلرهــــــاب”. وأكـــدت 
الخارجية األميركية أنه “مع 
ذلــك، فــإن الــوقــت ينفد فيما 
يــتــعــلــق بــاالتــفــاقــيــات 
تقيد  التي  الدولية 

النظام اإليراني”.

ــمـــال الــمــصــري الــشــهــيــر،  تــوفــي رجـــل األعـ
إسبانيا  في  الثالثاء،  أمــس  سالم،  حسين 
ــا، بــعــد تـــدهـــور حــالــتــه  ــامـ عـــن عــمــر 85 عـ

الصحية.
لـ”سكاي  سالم  من  مقربة  مصادر  وذكــرت 
إسبانيا  إلــى  مؤخرا  نقل  أنــه  عربية”  نيوز 

لمتابعة حالته، لكن وافته المنية هناك.
ــم كــأحــد أقــطــاب  وبــــرز اســـم حــســيــن ســال
األعـــمـــال فـــي مــصــر إبــــان حــكــم الــرئــيــس 
ــي أعـــقـــاب  ــ ــــق حــســنــي مــــبــــارك، وفـ ــب األســ
قائمة  على  كــان   2011 يناير  احتجاجات 

المطلوبين للعدالة.
ــم الـــذي  وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى ســال

اإلسبانية،  الجنسية  أيضا  يحمل 
بموجب مذكرة دولية عام 2011 
الــتــي فــر إليها بعد  فــي إســبــانــيــا، 

االحــتــجــاجــات الــتــي أنهت 
حكم مبارك.

وكانت محكمة مصرية 

قد قضت بسجن سالم 7 سنوات، وغرامات 
عام  دوالر  مليارات   4 عن  إجماليها  يزيد 
والكسب  أمــوال  بغسل  إدانته  بعد   ،2011

غير المشروع.
بالكسب  اتهامات  ذلــك  بعد  سالم  وواجـــه 
الغاز  بصادرات  يتعلق  فيما  المشروع  غير 

إلسرائيل، لكنه برئ منها في 2014.
وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق 
حولها  حــامــت  الــتــي  المصرية،  المتوسط 
ودول  إلسرائيل  الغاز  بيع  بشأن  الشبهات 
أخرى بأسعار تفضيلية، مما يحرم مصر من 

إيرادات ومكاسب.
وبموجب اتفاق تصالح مع الحكومة 
المصرية عام 2016، استردت إدارة 
مليار   5.3 المشروع  غير  الكسب 
جنيه من سالم وأفراد أسرته، ثم 
على  تظلمه  قــبــول  تــم 
اســـتـــمـــرر الــتــحــفــظ 

على أمواله.

حسين سالم.. وفاة “قطب الطاقة” المصريبومبيو: يجب زيادة الضغط على طهرانمقاتلة للناتو تتحرش بطائرة شويجو
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طرابلس ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

األضحى،  عيد  خالل  يومين  لمدة  هدنة  انتهاء  بعد  طرابلس،  في  القتال  استؤنف 
حسبما قال مسؤولون ليبيون، أمس الثالثاء. والهدنة التي استمرت ليومين كانت 
الليبي  الوطني  الجيش  قــوات  بــدأت  األولــى منذ  المتحدة، هي  األمــم  مقترحة من 
بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما في أبريل على طرابلس، الستعادتها من قبضة 
نفذ غارات  الليبي  الوطني  الجيش  أن  المسؤولون  المتطرفة. وأوضح  الميليشيات 
جوية خالل الليل، على المشارف الجنوبية لطرابلس، ركزت على الطريق الذي يربط 
فضال  أبريل،  في  الجيش  عليه  سيطر  الــذي  المدمر  القديم  بالمطار  المدينة  مركز 
ذاتها،  المصادر  وأضافت  الجمعة.  وسوق  الفرجان  وخلفة  الربيع،  وادي  أحياء  عن 
أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس، قصفت قوات الجيش الوطني في 

الضواحي الجنوبية والشرقية من العاصمة.

لقوات  هجوم  في  الثالثاء،  أمس  آخرين،   5 على  القبض  وألقي  إرهابيين   10 قتل 
عراقية بعد عملية إنزال بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، في صحراء األنبار، 
غربي البالد. وقال مصدر بجهاز مكافحة اإلرهاب، إنه “وفق معلومات استخبارية 
دقيقة واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش اإلرهابي، نفذت الوحدة التكتيكية 
األولى إحدى تشكيالت قوات جهاز مكافحة اإلرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف 
الدولي عمليات إنزال في صحراء األنبار”. وجرت عمليات اإلنزال في مناطق الرطبة 
اثنان يرتديان أحزمة  بينهم  إرهابيين من   10 ووادي حــوران، و”أسفرت عن مقتل 
ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين”. كما أثمرت العملية العسكرية أيضا عن “تدمير 

عدة مضافات لعصابات داعش اإلرهابي بضربات جوية متعددة”، حسب المصدر.

طرابلس.. استئناف القتال بعد انتهاء “هدنة العيد”

مقتل 10 “دواعش” بإنزال قوات عراقية في األنبار

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قالت سلطات مطار هونغ كونغ، أمس الثالثاء، 
إن العمليات في المطار الدولي “تعطلت بشدة” 
المحتجين  مـــن  مــجــمــوعــة  احــتــشــاد  بــســبــب 
هــنــاك مـــع تــدخــل شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب 
المحتجين  ضــد  الفلفل  رذاذ  واســتــخــدامــهــا 

وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء.
تجمع  إن  بيان  في  المطار  سلطات  وأضافت 
للمنطقة  المؤدية  الممرات  أغلق  المحتجين 
الــمــخــصــصــة لــلــمــســافــريــن فــقــط فـــي الــمــطــار 
تفقد  منطقة  إلـــى  الــوصــول  مــن  منعهم  مــمــا 

الجوازات.
كــمــا اشــتــبــك الــمــحــتــجــون مــع الــشــرطــة التي 
لمنع  مــحــاولــة  فــي  الفلفل  رذاذ  اســتــخــدمــت 

الحشود من التقدم.
وقال شهود من رويترز إن عددا من مركبات 
تصاعد  وسط  المرور  من  تتمكن  لم  الشرطة 

التوتر في المنطقة.
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
هونغ  قتلى في  يسقط  بــأال  يأمل  إنــه  ترامب 

كونغ.
نيوجيرسي،  في  للصحفيين  ترامب  وصــرح 
أن الوضع في هونغ كونغ التي شهدت خروج 
للحكومة  الــمــنــاهــضــيــن  الــنــاشــطــيــن  مــاليــيــن 
“حساس جدا .. وآمل أن يحل سلميا وال يلحق 

األذى بأحد وال يسقط أحد قتيال”.
السلطات  إعــالن  بعد  االحتجاجات  واندلعت 

في هونغ كونغ المضي قدما في قانون يسمح 
الشارع  واعتبر  الصين  إلى  بترحيل مجرمين 

ذلك القانون مهددا للديمقراطية.
بقولها  لهجتها،  بكين  صّعدت  االثنين،  ويــوم 
ــحــراك  ــاب” فـــي ال ــ إّنـــهـــا تـــرى “مـــؤشـــرات إرهــ
الموالية  التنفيذية  السلطة  ضّد  االحتجاجي 

لها في هونغ كونغ.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس 
اإليرانية  الحوثي  ميليشيات  أن  الثالثاء، 
صنعاء  من  مخففة  مسيرة  طائرة  أطلقت 
وسقطت في محافظة عمران شمالي اليمن، 
األنــبــاء السعودية  ــة  وفـــق مــا ذكـــرت وكــال

“واس”.
ــرح الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــوات  وصــ
العقيد  اليمن،  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف 
الميليشيات  أن  ــكــي،  ــمــال ال ــركــي  ت الـــركـــن 
إيــران  مــن  الــمــدعــومــة  اإلرهــابــيــة  الحوثية 
بــدون  مفخخة  طــائــرة  صنعاء  مــن  أطلقت 
طيار وسقطت بعد إقالعها بمسافة 35 كلم 
المدنية  األعيان  على  عمران  محافظة  في 

والمدنيين األبرياء.
ــيـــد الـــمـــالـــكـــي اســـتـــمـــرار  ــقـ ــعـ وأوضـــــــــح الـ
للعمليات  بتبنيها  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
اإلعالمية،  وأدواتها  وسائلها  عبر  اإلرهابية 
ما يضعها وقادتها اإلرهابيين والمخططين 
في  اإلرهــابــيــة  العمليات  هــذه  مثل  لتنفيذ 

القانونية  والمحاسبة  المسؤولية  طائلة 
بموجب القانون الدولي اإلنساني.

ــال وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون  ــه، قــ مـــن جــانــب
ــور قــرقــاش،  ــ الــخــارجــيــة فــي اإلمــــــارات، أن
ــســعــودي اإلمـــاراتـــي  إن “تــحــالــف الــخــيــر ال
حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة 
والركن األساسي في هندسة االستقرار في 

المنطقة”.

“تويتر”:  على  تغريدة  في  قرقاش،  وأشــار 
“زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات األخوة 
السعودي  الخير  تحالف  مستمرة،  الصادقة 
ثابتة  جيوستراتيجية  حقيقة  اإلمــاراتــي 
لعقود قادمة والركن األساسي في هندسة 
قدما  معا  نمضي  المنطقة،  فــي  االســتــقــرار 

بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها”.

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في هونغ كونغ
حطام طائرة حوثية مسيرة اسقطت في عمران

تعطل مطــار الدولي.. وترامب يخشــى من وقــوع ضحايا قرقاش: التحالف السعودي اإلماراتي حقيقة ثابتة لعقود
مواجهات عنيفة تفاقم التوتر في هونغ كونغ إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في عمران

تقرير: 14 معسكرا إيرانيا لتدريب إرهابيين 
ذكرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية أن لدى إيران  «

14 معسكرا لتدريب إرهابيين داخل حدودها للهجوم 
على أهداف غربية.

وذكر التقرير، نقال عن نشطاء المعارضة اإليرانية، أن 
طهران تقوم في هذه القواعد العسكرية التي أنشأتها 

“قوة القدس”، الجناح الخارجي لعمليات الحرس 
الثوري اإليراني، بتدريب عناصر الميليشيات الوكيلة 

لشن الهجمات، في ظل تصاعد التوتر بين إيران 
والغرب على خلفية استهدافها المتكرر للناقالت 

واالستمرار بالتصعيد في البرنامجين النووي 
والصاروخي.

ذكرت الصحيفة أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 
)PMOI( المعارضة التي تطالب باإلطاحة بالنظام 

االيراني أن طهران تستخدم هذه المعسكرات 
اإلرهابية لتدريب “الوكالء” لشن عمليات في عمق 

أوروبا والواليات المتحدة.

وشرح شاهين قوبادي، المتحدث باسم منظمة 
مجاهدي خلق اإليرانية، مقر هذه القوات التي تتمركز 

في قاعدة “اإلمام علي” العسكرية شمال العاصمة 
طهران.

وقال قوبادي إن نشطاء المعارضة قد تتبعوا ما 
يسمى مديرية تدريب “قوة القدس” التي يطلق عليها 

اسم الوحدة “12000” في االتصاالت الداخلية في 
إيران.

وأضاف أن معسكر “اإلمام علي” عبارة عن قاعدة 
بمساحة 10 هكتارات مع وحدات لهذه الميليشيات 
التي تخضع إلشراف الحرس الثوري. وتتمركز ثماني 
قواعد في العاصمة طهران، وأخرى في جزيرة قشم 

بالقرب من مضيق هرمز.

أما المعسكرات األخرى فتقع في األهواز وعبادان، 
ومناطق في غرب إيران، باإلضافة إلى معسكر في 

سمنان وسط البالد وفي مشهد مركز محافظة 
خراسان بشرق إيران.

وكانت الواليات المتحدة ودول غربية اتهمت وكالء 
إيران بالهجمات التي طالت خمس ناقالت وسفينة 

شحن في مضيق هرمز والمياه الدولية والمياه 
اإلقليمية لإلمارات العربية المتحدة.

لقد وصفت واشنطن إيران مرارًا بأنها “الدولة الرائدة 
في العالم في رعاية اإلرهاب، واتهمتها مباشرة 

بتدريب اإلرهابيين في الشرق األوسط”.



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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انطلقــت مــع بداية شــهر أغســطس 2019م جائزة ســمو الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفة 
ـــ 2019م”،  آل خليفــة محافــظ المحافظــة الجنوبيــة للعمــل الخيــري “وفــاء ألهــل العطــاءـ 
وتأسســت هــذه الجائــزة إدراكا مــن ســموه ألهميــة العمل الخيــري في تنميــة المجتمعات 
اإلنســانية وتحقيــق رفاهيــة المجتمــع وتلبية احتياجاتــه، وأن العمل الخيــري ُيمثل وعاًء 
واســًعا ألعمال الِبر واإلحســان لتقديم مختلف المســاعدات للمحتاجين إليها داخل مملكة 
البحريــن وخارجهــا. والعمل الخيري الُمنظم والُمعد بشــكل منهجــي يكون ناجًحا أكثر من 
غيــره، ويكــون متطــوًرا فــي عملــه ومثابًرا فــي أدائــه وبنتائج ُمميــزة، ويكون قــادًرا على 

تحقيق التالحم بين أفراد المجتمع. 
وتأتــي هــذه الجائــزة الكريمة تشــجيعا للعمل التطوعي الخيري الــذي ُيحافظ على ترابط 
وأمــن المجتمــع واســتقراره، ولنشــر ثقافة العمــل الخيري بين الناس، كمــا أن هذه الجائزة 
تساهم في تشجيع التنافس المجتمعي الخالق على تقديم األفضل من األعمال الخيرية 
ألبنــاء المجتمــع وتنفيذها بكفاءة عاليــة وصوًل لتحقيق أهدافها المجتمعية واإلنســانية، 
وســاهم تأســيس هــذه الجائــزة فــي ترشــيد كل مؤسســات العمل الخيــري التــي أدت إلى 
تطويــر أعمالهــا ومعالجــة مــا يعوقهــا من مشــكالت وصول إلــى تحقيق العمل المؤسســي 
الخيــري الُمميــز فــي إدارة وتنظيــم العمل الخيري والرتقاء بمســتوى ما يتــم تقديمه من 

خدمات خيرية. 
وتحظى هذه الجائزة بالتشجيع من لدن الحكومة الُموقرة، فالجائزة جزء من المبادرات 
الوطنيــة المجتمعيــة التــي تعــزز قيم الخيــر والعطاء بين األفــراد، وبهذا التشــجيع الدائم 
والُمســتمر فإن هذه الجائزة وســعت كثيًرا مســاحة البيئة الخصبة لتنمية وتطوير العمل 
الخيــري فــي مملكــة البحريــن، خصوصــا أن العمــل الخيــري جــزء أصيل مــن فضائل أهل 
البحريــن وعاداتهــم الحميدة وتقاليدهم اإلنســانية، ومن ُســنن قيمهــم الدينية المحفوفة 

بعناية قيادتنا السياسية.

إن هذه الجائزة تتالقى مع رؤية وأهداف القيادة السياسية والحكومة الُموقرة في  «
الدعم الدائم والُمستمر لكل مبادرات العمل الخيري في مملكة البحرين والعمل 

على تنميته وتطويره إلى األفضل، وقد بدأت اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ 
هذه الجائزة أعمالها باستقبال كل المبادرات من مختلف المؤسسات الخيرية، 

وستكون هذه الجائزة ألفضل عمل خيري.

يصــادف الواحــد منــا العديــد مــن المســائل والقضايــا التــي ل ُيشــبعها العلــم بحًثــا، ول 
يغوص في ُكنهها وأسرارها بالشكل الكافي والمطلوب! بل كلما تقدم الزمان؛ وجدناها 
ُتطوى، وتدخل حيز النسيان، ولول كتب األديان السماوية اإلبراهيمية الثالثة؛ القرآن 
واإلنجيــل والتــوراة، التــي تؤكدهــا؛ لــكان حضورهــا بدعة، وفــرط دجل، وعمــل ُكهان 
وســحرة، وشــعوذة ل تتفــق والتطــورات العلميــة الحاصلــة، ولســيما أن العالــم اليــوم 

يتحدث عن علوم قافزة نحو المستقبل، ل ُمنجّرة نحو الماضي وتبعاته!
قضايــا مثــل وجود عوالم أخرى غيبيــة، أو مجهولة، أو برزخية هي أبرز ما يميز ِتلكم 
الديانات، التي قد تختلف في التفاصيل والكيفيات والتسميات، لكنها تتفق في أصل 
الموضوع أو جوهره؛ فموضوع مثل وجود عالم آخر خفي مقابل عالم اإلنسان؛ مثل 
عالــم الجــن هــو - من دون شــك - قارٌّ وراســخ في ثقافتنا اإلســالمية، ويؤكــده القرآن 
والســنة النبويــة، لكــن مــاذا نعرف نحــن عنه؟ وماذا يعــرف أبناؤنا واألجيــال القادمة؟ 
سوى ما يتعلق بالنفاثات في الُعقد، وعمل السحر، وقصص األجداد والجدات، التي ل 
تختلــف عــن حكايــات ألف ليلة وليلة، وذلكم الخيــال الرهيب الذي تقودنا إليه، والذي 
يكشــف عّما عّشــش في تاريخنا العربي – تحديًدا – من غرائب وعجائب، تدفعنا إلى 

التكذيب ل التصديق!
أيــن الدراســات العلميــة الدينيــة أو غيرهــا التــي ُتفصــل قضايــا الجــن، وأجناســهم، 
ودياناتهــم، وقبائلهــم، وعوالمهــم؟! فــكل مــا يصــل إلينــا – ِإن لــم يكْن ممنوًعــا بوصفه 
سحًرا خطيرا – فهو سطحي للغاية، وبعيد عن الروح العلمية، خصوًصا أن من يتسيد 
مثل هذه القضايا في الوقت الحاضر هم متكسبون، متمصلحون، يعتاشون من وجع 
النــاس وجراحهــم؛ ويّدعــون تحضيــر الجن، وكشــف الطالــع والمســتقبل، ورد الغائب، 
وعالج المعسور، وتطليًقا وتفريًقا أو تزويًجا وجْلًبا! فأين العلم الذي يتصدى لهم بدل 

من مراكز الشرطة!؟

المصيبة أن الجميع يخاف من الجن؛ فالكل ُمبرمج منذ الصغر على الهرب  «
منهم واالختباء بعيدا، لذلك؛ فموضوعهم ممنوٌع االقتراب منه أو الخوض 

فيه، والسيما في الليل األدهم؛ حيث وقت حضورهم الُمتعارف، وبذلك يتحول 
الولوج إلى عوالمهم؛ مثل وضع القدم على المساحات المحرّمة، أو الملعونة، 

والتي ال يقوى على االقتراب منها سوى عالم تقّي ورع، أو ناسك أو راهب! 
وعلى الرغم من ذلك؛ لم نَر أو نشهد بحًثا دينًيا عربًيا أو غير عربّي يقترب من 

حقيقتهم، أو ُيقنع بهم! آمنا بالقرآن كتاًبا منزال، والقرآن جاءنا بأحاديث الجن، 
في أكثر من آية، فلماذا يتركنا علماء المسلمين نتخبط في أمرهم؟.

وفاء ألهل العطاء

أين بحوُث الِجن؟!

من هنا توقفت األحالم
تبــدأ األحــالم هنــا، شــعار ترفعــه الجامعــات التجاريــة الخاصة مع بدء كل موســم تســجيل 
جديــد لاللتحاق بالدراســة الجامعية، أحلم بالهندســة، أحلم بالقانــون، أحلم بالطب، وأحلم 
بالمحاســبة، أحــالم وأحــالم لــكل جيــل مــن هــذه األجيــال التــي تعيــش علــى هــذه األرض، 
وتمضــي بهــم الســنوات ويتــم التخــرج، وتمضــي األيــام والشــهور والســنين بعــد التخــرج 
وتتحطــم األحــالم، لكــن تســتمر هــذه الشــعارات عامــا بعــد عــام وجيــال بعــد جيــل وأبناؤنا 
يعانــون البطالــة والتعطــل، واألحــالم تتبخــر والجامعــات التــي ازدادت وتضاعفــت بشــكل 

يفوق حجم البحرين مستمرة في دغدغة األحالم.
ل أقصــد مــن ذلــك إصابــة أبنائنــا المقدميــن علــى الدراســة الجامعيــة باإلحباط، لكــن نظرة 
إلــى الواقــع، فلنســتيقظ وننتبــه إلــى الســؤال التالــي الــذي ل يبــدو حتــى اآلن أن هناك من 
يريــد اإلجابــة عليــه بواقعيــة وبعيــدًا عــن المثالية و”التفلســف”: ما مصيــر آلف الخريجين 
من كل التخصصات الذين ينتظرون منذ سنوات على قارعة الطريق؟ ثم السؤال األخطر: 
مــا مصيــر آلف الخريجيــن ســنويًا ومــا مصيــر الخريجين القادمين إلى الســاحة بعد عشــر 
ســنوات قادمــة إذا لــم تحــل هــذه المعضلــة بالوقــت الحاضــر وإذا لــم توضــع اســتراتيجية 
تســتوعب هــذه الطوابيــر مــن أجيــال الخريجيــن الحالميــن باألعمــال التــي تتناســب مــع 
تخصصاتهــم وليــس مجــرد وظائــف عابــرة فــي مــولت تجاريــة أو وظائف مؤقتة ل تســد 

طموحات وأحالم كانت تراودهم؟

ســوق األعمال أصابه الجليد وتوقف عن اســتقبال واحتضان الحالمين من الشــباب الذين 
كانت تراودهم الخيالت بوظائف يحققون من خاللها ذواتهم وَيْسدون ألسرهم وأهاليهم 
بعضا مما يعوض سنوات الحرمان والتقشف التي وضعت هذه األسر بحالة طوارئ طوال 
فتــرة الدراســة وحرمــت نفســها مــن الرفاهيــة ألجل عيــون أبنائهــا، وضعــوا كل مدخراتهم 
وراهنــوا عليهــا فــي رؤيــة أبنائهم يحملون عنهم عبء ســنوات الصيام عــن الرخاء إلطعام 

أفواه الجامعات الخاصة التي ل تتوقف عن رفع األسعار سنة بعد سنة بحجج مختلفة.
هنــا تتوقــف األحــالم وتبــدأ الوقائع الحقيقية، فهذه اللوحات اإلعالنية المنتشــرة بشــوارع 
ومياديــن البحريــن وهــي تعلــن عــن بدء موســم األحــالم بالدراســات الجامعية قــد تدغدغ 
الذيــن يتطلعــون للدراســة للتــو، لكنهــا تصيــب الخريجيــن باأللــم والحــزن وهــم يتذكــرون 
أحالمهــم وقــد تبخــرت وطارت مع ريش الحمام. من هنا أناشــد الدولة بــكل أجهزتها لفعل 
شــيء خــارق تجــاه هذه المســألة التي يتوقــف عليها مصير األجيال، لبــد من خطة عاجلة 
وعمليــة وبعيــدة عــن دغدغــة المشــاعر، لمعالجــة هــذه القضيــة المصيرية المتعلقــة بمصير 

أجيال، وإل سنواجه موقفًا لن نحسد عليه بعد فوات األوان، وحينها لن تنفع األحالم.

تنويرة: كل نهار بداية وكل ليل نهاية وكل يوم بداية ونهاية!. «
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عبدعلي الغسرة

د. زهرة حرم

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة
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سيدي سمو رئيس 

الوزراء... قائد السالم بين 
الشعوب

لقد أصبحت نظريات ورؤى وأفكار ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، حتمية هذا العصر 
بالمعنى الفلســفي للحتمية، تطرحها الشــعوب على رأس جدول أعمالها، وتهتدي 
إليهــا لتحقيــق الطريقــة المثلى للبنــاء والتطور، لهذا تتســابق المنظمات  العالمية 
بمنــح ســموه أيــده هللا الجوائــز كقائــد ملهــم لــه بصمــات واضحــة فــي المجتمــع 
الدولــي وتحقيق األمن والســتقرار بشــتى صــوره وألوانه، وآخــر الجوائز وليس 
آخرهــا جائــزة )ضيــف الشــرف النرويجيــة لعــام 2019( التــي منحتهــا جمعية 14 
أغســطس النرويجيــة تقديــرا لجهــود ســموه أيــده هللا فــي تعزيز الســالم واألمن 
والتســامح والوئــام اإلقليمــي والعالمــي، وخــالل الحتفــال الــذي أقيــم بأوســلو 
أشــاد الســيد عامر شــيخ رئيس مؤسســة الحوار من أجل الســالم رئيس جمعية 
14 أغســطس النرويجيــة )بجهود وإنجازات ســموه في تعزيــز خطوات المجتمع 
الدولي من أجل عالم مســتقر وآمن يســوده الســالم والتعايش بين جميع الدول 
والشــعوب(، أما رئيس وزراء مملكة النرويج الســابق رئيس مركز أوســلو للســالم 
وحقــوق اإلنســان شــيل ماغنــى بوندفيــك فقــال )إن ســموه يبذل قصــارى جهده 

علــى مــدى عقــود بهدف رفع مســتوى المعيشــة في مملكــة البحرين عبــر التركيز 
على التنمية المســتدامة والتحديث وتحقيق تنمية اقتصادية مســتدامة شــاملة 

للجميع(.
هنــاك حقيقــة قائمــة فــي الضميــر والوجــدان العالمــي، فــي الحاضــر والمســتقبل 
وهي أن ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه القائــد المعبــر عــن روح الســالم بين الشــعوب 
واألصــول والمبانــي الفكريــة والقيم التي هــي محل قبول كل العالــم كونها تقود 
إلــى األمن والســتقرار والتالحم، والجميع يــدرك حجم وعظمة الدور الذي يقوم 
بــه ســموه في مســيرة الســالم وتعزيــز التفاهم والتســامح والصداقــة بين جميع 
األمــم. إن مــا يقــوم بــه ســموه ل يملــك مراقــب ول باحــث إل أن ينحنــي تحيــة 
وإجــالل علــى إســهاماته الرائــدة في نشــر األلفــة والمحبة والتآخي والســالم بين 

الشعوب، وتحقيق السعادة المعنوية والمادية للبشرية والتقدم اإلنساني.

نظريات ورؤى سموه أيده الله تقدم عالجا ال نظير له في حل المشكالت  «
التي تعاني منها البشرية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“الهدوء قبل العاصفة” 
أو إطالة “التصعيد 

المضبوط”؟ )1( 
 تشــتد األزمــة بيــن إيــران ودول المجموعــة األوروبيــة وســط إنــذارات وتهديدات مــن طهران 
ورفــض أوروبــي لالبتــزاز والتوعــدات، بمرافقة ســعي مع الوليــات المتحــدة وراء تهادنية في 
مســألة “انســتيكس” من أجل احتواء التداعيات المترتبة على إصرار البيت األبيض على عدم 
تفعيل اآللية المالية األوروبية )انستيكس( لاللتفاف على العقوبات األميركية التي تمنع إيران 
مــن تصديــر نفطهــا. أوروبــا قلقة، وإيران تريد منهــا الهلع وليس مجرد القلــق، لذلك توّجه إليها 
اإلنذار بالنســحاب من التفاقية النووية، فالدول األوروبية الرئيســية مهووسة بهذه التفاقية 
وتخشــى انســحاب طهران منها لتعود إلى تخصيب اليورانيوم بنســبة عالية واتخاذ إجراءات 

أخرى ُتعّجل امتالكها السالح النووي.
هذا خط أحمر للرئيس األميركي دونالد ترامب الذي أنذر طهران بأن الستمرار في التخصيب 
العالي سيؤدي إلى إجراءات من المرجح أنها ستتخذ شكل العمليات العسكرية على المفاعالت 
النووية اإليرانية مثل آراك وبوشــهر. كل الجهود الدبلوماســية تنصّب اآلن على موعد 26-27 
الشــهر الجاري في بياريتز فرنســا، حيث ســتنعقد قمة الدول الصناعية الســبع الكبرى وستكون 
آلية “انستيكس” على الطاولة. طهران وّجهت إنذارًا للدول األوروبية بأن أمامها حتى منتصف 
هذا الشــهر للبدء بتشــغيل اآللية لضخ العائدات النفطية، والرئيس الفرنســي إيمانيول ماكرون 
الذي يســير على حبلين مشــدودين هما اآللية المالية والوســاطة التي يحاول أن يقوم بها بين 
الوليــات المتحــدة وإيــران ذاق طعم اســتياء واحتجــاج دونالد ترامب على وســاطته قائالً: ل 
تتحــدث باســمنا. هــذا الموقــف لربمــا يكون الــرد المبكر على مســاعي طهران لدفــع األوروبيين 

إلــى إجبــار دونالــد ترامب على الخضــوع لمطالب إيران وموافقته علــى تمكينها من بيع نفطها 
عبــر اآلليــة األوروبيــة – حتى لو كان بإجراءات رمزية. هذا في الوقت الذي تطّورت فيه فكرة 
تشــكيل حلف عســكري لحماية أمن المالحة في مياه الخليج واتخذت المنحى العملي بإعالن 
بريطانيــا أنهــا ســتنضم إلــى الوليــات المتحدة في هذه المهمــة األمنية البحريــة وكذلك إعالن 
إســرائيل اســتعدادها للمشــاركة فــي المهمــة البحرية بقيــادة الوليــات المتحدة. إيــران حّذرت 
مــن “تداعيات كارثية” لمشــاركة إســرائيل. الرئيس روحاني تحدث بلغــة تهديدية مع الوليات 
المتحــدة مؤكــدًا أن ل أمــن فــي ميــاه الخليــج إذا لــم تكــن إيــران راضيــة وموافقــة عليــه، وأن 
ل دولــة ســتكون قــادرة علــى تصديــر نفطهــا إذا ُمِنَعت إيران من اســتئناف تصديــر نفطها. قال 
“األمن مقابل األمن والنفط مقابل النفط” في رســٍم واضح للموقف اإليراني التفاوضي رافقته 
إجــراءات عســكرية خطيــرة تمّثلــت باســتخدام أجهزة تشــويش علــى أنظمة تحديــد المواقع، 
وذلــك لإليحــاء بأنهــا صادرة عن ســفن حربية أميركية بهدف اســتدراج هذه الســفن إلى المياه 
اإليرانيــة لالســتيالء عليهــا فــي ما اعتبرته واشــنطن “فّخــًا إيرانيًا” حّذرت ســفنها منه، كل هذا 
ُيبقــي الوضــع الراهــن فــي فلــك المواجهــة العســكرية، إمــا نتيجــة حادثة فــي ميــاه الخليج، أو 
اســتهدافًا للمفاعــالت النوويــة اإليرانيــة إذا تعالــى تخصيــب اليورانيــوم، فاألمــور تبــدو هادئة 
ســطحيًا اآلن، والبعــض يقــول إنــه “الهــدوء مــا قبــل العاصفــة”، والبعــض يقــول إنــه “التصعيــد 
المضبــوط” managed escalation  فــي اســتراتيجية كل مــن الوليــات المتحــدة وإيران، إنما 

الخطر يكمن في أن “تجري الرياح بما ل تشتهي السفن”. “إيالف”.

 راغدة درغام
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كل التوفيق لمنتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم 

اليوم حينما يلتقي صاحب األرض 
والجمهور العراق في نهائي غرب آسيا 

والعودة باللقب األول.
المهمة ليست صعبة وخصوصا 
أن عناصر “األحمر” تتميز بالخبرة 

الميدانية للتعامل مثل هذه الضغوط.

وضعية منتخب الناشئين 
لكرة اليد في مونديال مقدونيا 

هي مثلها للشباب في نهائيات 
إسبانيا مؤخرا، البداية قد تعتبر 
جيدة وبعدها ال حول وال قوة في 
المستوى والنتيجة وتقوقعهم 

بالمراكز األخيرة، وبغض النظر عما 
ُيسمى بكأس الرئيس!

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم، المباراة النهائية لبطولة غرب 
آســيا المقامــة حاليــا بالعــراق، وذلــك أمــام صاحــب األرض والضيافــة المنتخب 
العراقــي، علــى اســتاد كربــاء الدولــي، عنــد 8.30 مســاء، ضمن ختام منافســات 

البطولة.

على  األول  الــوطــنــي  منتخبنا  وســيــكــون 
تمكن  إذا  خصوصا  اليوم،  تاريخي  موعد 
األولــى  الــمــرة  كونها  باللقب؛  التتويج  مــن 
التي يحرز فيها لقب البطولة التي وصلت 

إلى نسختها التاسعة هذا العام.
هيليو  البرتغالي  الــمــدرب  منتخبنا  ويقود 
سوزا، وهي بطولة رسمية له مع المنتحب 
بداية  لـ”األحمر”  الفنية  القيادة  توليه  منذ 

يوليو الماضي.
إلى  األول  الوطني  منتخبنا  تأهل  وجــاء 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــعــد تـــصـــدره بــجــدارة 
 7 برصيد  البطولة  في  الثانية  للمجموعة 
والكويت  األردن  على  فــوزيــن  مــن  نــقــاط 
بهدف دون رد، وتعادل سلبي مع السعودية.

أما منتخب العراق فتأهل للنهائي بتصدره 

المجموعة األولى عبر حصد 10 نقاط من 3 
حاالت فوز وتعادل وحيد.

تــمــامــا عن  الــيــوم ســيــكــون مختلف  ــقــاء  ل
مواجهات مباريات دور المجموعات؛ كونه 

ال فرصة للتعويض أمام المنتخبين.
معنوي  لــقــب  لتحقيق  منتخبنا  ويــســعــى 
التصفيات  في  المشوار  تدشين  قبل  مهم 
العراقيون  أمــا  المقبل،  الشهر  الــمــزدوجــة 
وبين  أراضيهم  على  تتويج  في  فيأملون 
قوية  بمباراة  ينذر  الذي  األمر  جماهيرهم؛ 

على جميع األصعدة الفنية والتنافسية.
العبا   23 الوطني  منتخبنا  قائمة  وتــضــم 
علوي،  شبر  سيد  جعفر،  محمد  هــم:ســيــد 
حــمــد الــــدوســــري، عـــبـــدالـــوهـــاب الــمــالــود، 
باقر،  مهدي  سيد  عبداللطيف،  إسماعيل 

جهاد،  عيسى  مـــدن،  علي  بــوغــمــار،  أحــمــد 
عيسى موسى، أحمد عبدهللا، محمد عادل، 
الحيام،  وليد  حرم،  علي  الرميحي،  محمد 
ــزاع، كــمــيــل األســــــود، محمد  ــهــ ــ عــبــدهللا ال
ضياء  سيد  الحسيني،  سامي  عبدالوهاب، 
ســعــيــد، جــاســم الــشــيــخ، مــحــمــد الــحــردان 

وأحمد نبيل.

إعدادية  محطة  آسيا  غرب  بطولة  وتعتبر 
لمنتخبنا الوطني قبل التصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 
العراق  منتخب  سيالقي  أن  علما   ،2023
يوم 5 سبتمبر المقبل على االستاد الوطني 
للمجموعة  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 

الثالثة للتصفيات.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

يالقــي العراق في المباراة النهائية بهــدف التتويج بالذهب

“األحمر” يرمق لقب “غرب آسيا”

14 أغسطس 2019 األربعاء
13 ذو الحجة 1440
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 عقــدت الجمعيــة البحرينيــة للرواد الرياضيين اجتماعا لها وقد ترأس االجتماع صالح بن عيســى بن هندي المناعي مستشــار 
جالــة الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة بحضــور جميع المؤسســين للجميعة؛ وذلك للنقــاش حول النقاط المهمــة التي كانت 

مدرجة على جدول األعمال ومن بينها انتخاب رئيس لمجلس ادارة الجمعية. 

 وفــي بــدايــة االجــتــمــاع نقل بــن هندي 
مباركة  للجمعية  المؤسسين  لألعضاء 
ــمــلــك حــمــد بن  ــبـــالد جــاللــة ال عــاهــل الـ
الجمعية  لتأسيس  خليفة  آل  عيسى 
الرياضي  الصرح  لهذا  جاللته  وتمنيات 
المهام  في  والنجاح  بالتوفيق  الجديد 
الحركة  تقوية  على  والعمل  له  الموكلة 

الرياضية البحرينية. 
جاللة  ممثل  باهتمام  هندي  بن  وأشــاد 
ــؤون  ــ ــال الـــخـــيـــريـــة وشـ ــمـ الـــمـــلـــك لـــألعـ
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة 
البحرينية  الجمعية  بــدعــم  خليفة  آل 
على  سموه  وحرص  الرياضيين،  للرواد 
والمساندة  الدعم  أشكال  كافة  تقديم 
للجميعة وأعضائها في سبيل تأسيسها 
في  مشيدا  للرياضيين،  جامعة  لتكون 
الوقت ذاته بالجهود الطيبة التي بذلها 
وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 

شؤون  ووزيــر  الــــــشــــــبــــــاب حميدان، 
والــــــريــــــاضــــــة 

ــن  ــ ــ ــم ــ ــ وأي
الــمــؤيــد، 

والــــتــــي أثــــمــــرت عــــن تــســهــيــل كــافــة 
لتأسيس  والفنية  ــة  اإلداريـ اإلجـــراءات 

الجمعية. 
البحرينية  الجمعية  أن  هندي  بن  وبين 
لـــلـــرواد الــريــاضــيــيــن ســتــكــون جــامــعــة 
ــا مــهــمــا،  ــاعــتــبــارهــا كــيــان لــلــريــاضــيــيــن ب
وستعمل هذه الجمعية وجميع أعضائها 
ــمــحــافــظــة عـــلـــى وحــــدة  ــيــل ال فــــي ســب
األفــكــار  وتــقــديــم  البحرينية،  الــريــاضــة 
االرتقاء  في  تساهم  التي  والمقترحات 
داعما  وستكون  البحرينية،  بالرياضة 
على  القائمة  واألهلية  الرسمية  للجهات 
البحرينية  الــريــاضــيــة  الــحــركــة  تــطــويــر 
منتسبي  تطلعات  تحقيق  إلــى  وصــوال 

الرياضة. 

 عيسى بن راشد رئيسا فخريا 

مناقشة  إلى  المجتمعون  انتقل  بعدها   
األعــمــال،  جــدول  على  المدرجة  البنود 
ــاإلجــمــاع عــلــى اخــتــيــار  وتـــم االتـــفـــاق ب
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب 
الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والــريــاضــة الــرئــيــس الــفــخــري الــدائــم 
ليكون  البحرينية  األولــمــبــيــة  للجنة 
للرواد  البحرينية  للجنة  فخريا  رئيسا 
الجهود  على  عطفا  وذلـــك  الرياضيين 
الكبيرة التي بذلها “هرم الرياضة” في 
سبيل تطوير الرياضة البحرينية، 
وباعتباره يحمل إرثا رياضيا 

وطنيا كبيرا. 

  بن هندي رئيسا للجمعية 

ــاء الــمــؤســيــيــن  ــارك جــمــيــع األعــــضــ ــ ــ  وب
بن  عيسى  بــن  صالح  اختيار  للجمعية 
لمجلس  رئيسا  ليكون  المناعي  هندي 
هندي  بن  وافــق  حيث  الجمعية،  إدارة 
مثمنا  الجمعية،  إدارة  مجلس  لترؤس 
األعضاء  جميع  قبل  من  الكبيرة  الثقة 
الثقة  هــذه  أن  لهم  مــؤكــدا  المؤسسين، 
الغالية ستكون دافعا للعمل على تحقيق 
جامعة  ستكون  التي  الجمعية  أهــداف 
وحاضنة لجميع الرياضيين في المملكة، 
وبذل كل الجهود من أجل تحقيق تلك 

األهداف الداعمة للرياضة ومكوناتها. 

  تشكيل مجلس االدارة 

اختيار  فــي  المجتمعون  شــرع  بعدها   
حيث  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتشكيل 
على  المجلس  تشكيل  على  االتفاق  تم 
الــدوي  يوسف  إبــراهــيــم  الــتــالــي:  النحو 
األمين  مفيز  عبدالمجيد  للرئيس،  نائبا 
المالي،  األمين  إسماعيل  محمد  العام، 
وعضوية كل من خميس محمد المقلة، 
يعقوب  العسومي،  نــاصــر  عــبــدالــوهــاب 
يــوســف الــلــحــدان، تــوفــيــق الــصــالــحــي، 
حسن زليخ، ناصر محمد، محمد لوري. 

 مستشار للجمعية 

مستشار  اختيار  االجتماع  خــالل  وتــم   
للجمعية، حيث تم االتفاق على اختيار 
ــرحــمــن أحـــمـــد ســـيـــار مــســتــشــارا  عــبــدال

اإلمكانيات  على  عطفا  وذلــك  للجمعية 
يتمتع  التي  الواسعة  والخبرة  الكبيرة 
للجمعية،  إضــافــة  ستشكل  والــتــي  لــهــا، 
متابعة  في  الكبيرة  جهوده  إلى  إضافة 
كــافــة الــمــراحــل اإلداريــــــة قــبــل إشــهــار 
الجمعية  قــيــام  إلـــى  ــوال  الــجــمــعــيــة وصــ

وإشهارها بصورة رسمية. 

  رؤساء اللجان العاملة 

ــاء الــلــجــان  ــ  بــعــدهــا، تـــم انــتــخــاب رؤسـ
ــاء الــتــشــكــيــل عــلــى النحو  الــعــامــلــة وجــ
التالي: لجنة التسويق: صالح بن عيسى 
الـــمـــنـــاعـــي، خــمــيــس محمد  ــن هـــنـــدي  بـ
المقلة، اللجنة الرياضية: يعقوب يوسف 
العالقات  لجنة  زلــيــخ،  حسن  الــلــحــدان، 
نـــاصـــر، لجنة  ــر مــحــمــد  ــاصـ نـ ــة:  ــامـ ــعـ الـ
لجنة  الدوي،  إبراهيم يوسف  العضوية: 
الــبــرامــج والــفــعــالــيــات تــوفــيــق صالحي 

رئيسا للجنة اإلعالم: عبد المجيد مفيز، 
كــمــا تــم االتـــفـــاق عــلــى تــأجــيــل اخــتــيــار 

اللجان المتبقية لالجتماع المقبل. 

  برقيات شكر وتقدير 

 وخالل االجتماع تم التأكيد على أهمية 
إرسال برقيات شكرا وتقدير إلى عاهل 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد 
خليفة، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، والى الشيخ عيسى بن راشد 
آل خــلــيــفــة، وجــمــيــل حــمــيــدان، وأيــمــن 
واهتمامهم  الكبير  دعمهم  على  المؤيد 
ــإشــهــار الــجــمــيــعــة الــبــحــريــنــيــة لــلــرواد  ب

الرياضيين. 

  أهداف الجمعية 

السبل  مناقشة  االجــتــمــاع  خــالل  وتــم   
ــداف الــجــمــعــيــة  ــ الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق أهــ

النظام  فــي  األهــــداف  تــلــك  وردت  كــمــا 
االساسي للجميعة والتأكيد على تفعيلها 

ووضعها في حيز التنفيذ. 

  العضويات 

العضويات  أشكال  المجتمعون  ناقش   
التي ستتضمنها الجمعية، والتي وردت 
فــي الــنــظــام األســـاســـي، وهـــي عضوية 
عـــامـــلـــة، عــضــويــة مــنــتــســبــة، عــضــويــة 
استكمال  على  االتفاق  تم  كما  شرفية، 
تشكيل العضويات في االجتماع المقبل 

ووضع الشروط والمعايير لها. 
على  االطــالع  تم  االجتماع  نهاية  وفــي 
الرسائل الواردة للجميعة من قبل وزير 
الخاصة  االجتماعية  والتنمية  العمل 
بإشهار الجميعة، ورسالة التهنئة من قبل 
تأسيس  بمناسبة  العربية  الرياضة  رواد 

الجمعية.

اللجنة اإلعالمية

بن هندي: جاللة الملك بارك إشهار الجمعية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلف االتحاد الدولي لكرة القدم، عضو لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم 
ومقيــم الحكام اآلســيوي خالد العان، لإلشــراف على تقييم طاقــم تحكيم مباراة 
منتخبــي المالديــف والصيــن، والتي ســتقام يوم 10 ســبتمبر المقبــل، ضمن الجولة 

الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ــديــف،  ــمــال ــعــب الـــمـــبـــاراة فـــي ال ــل  وت
لطاقم  مقيما  العالن  خالد  وسيكون 
حكم  مــن  الــمــكــون  ــاراة  ــمــب ال تحكيم 
الخضير  تــركــي  ــســعــودي  ال الــســاحــة 
محمد  السعوديين  مواطناه  ويعاونه 
العبكري وزيد الشمري، والحكم الرابع 
فيما  ســيــريــالنــكــا،  مــن   crishantha
من   sanjay المباراة  مراقب  سيكون 

الهند. 
االتحاد  من  الصادر  التكليف  ويعتبر   
ــي لـــكـــرة الـــقـــدم )الـــفـــيـــفـــا( هو  ــ ــدول ــ ال
الحكام  لمقيم  األول  الدولي  التكليف 
خالد العالن، والذي اعتمد رسميا من 
قــبــل االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم 
الماضي  العام  من  بدءا  كمقيم حكام 

.)2018(
ــي لـــلـــعـــالن يــأتــي  ــ ــدول ــ ــيــف ال ــكــل ــت وال
ــنــجــاحــات الــتــي  تـــواصـــال لــســلــســلــة ال
عبر  الــبــحــريــنــيــة،  ــصــافــرة  ال تحققها 
كافة  في  المختلفة  كــوادرهــا  تواجد 
والكبرى،  والبطوالت  االستحقاقات 
نظير ما اكتسبته من ثقة على جميع 

األصعدة المحلية واإلقليمية والقارية 
له  والمشهود  المميز  بأدائها  والدولية 

بالكفاءة.
على  أشــرف  أن  العالن  لخالد  وسبق 
التحكيمية  األطقم  العديد من  تقييم 
 2018-2019 الماضي  الموسم  خالل 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  مسابقات  في 

القدم.

العالن مقّيًما لحكام مباراة المالديف والصين

أحمد مهدي

 خالد العالن

النجــف مطــار  فــي  “األحمــر”  منتخــب  وفــد  تأخــر 

االتحاد العراقي يعتذر لنظيره البحريني

علي مجيد

القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  تلقى 
بيانا من نظيره االتحاد العراقي يقدم 
فيه اعتذاره لتأخر تسهيل إجراءات 
من  الــوطــنــي  منتخبنا  وفـــد  خـــروج 
مطار النجف الدولي يوم أمس األول 
المباراة  خوضه  ُقبيل  وذلك  اإلثنين 
النهائية اليوم األربعاء أمام المنتخب 
على  آسيا  غرب  بطولة  في  العراقي 

استاد كربالء الدولي.
ــان مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي قـــد حط  ــ وكـ
رحاله عصر اإلثنين في مطار النجف 
قادما من مدينة أربيل، إال أنه القى 

تــأخــيــرا فــي إجــــراءات الــخــروج من 
المطار، األمر الذي سبب استياء لدى 
بعثة “األحمر” وإصدار بيان من ِقبل 
العراقي  لنظيره  البحريني  االتــحــاد 
أمس  يــوم  األخير  كشفه  ما  بحسب 

الثالثاء.
ــعــراقــي فــي بيانه  وبــيــن االتـــحـــاد ال
أفــراد  الــذي القــاه  التأخير  عن سبب 
منتخبنا الوطني، حيث أشار إلى أن 
النجف  لمطار  ــة  ــ اإلداري اإلجــــراءات 
هي من تسببت في تأخير الوفد كما 
هــو حــاصــل فــي الــمــطــارات األخـــرى، 

إلى  أن منتخبنا قد دخل  وخصوصا 
من  تعليمات  بموجب  أربيل  مدينة 
دون  كوردستان  أقيلم  حكومة  ِقبل 
الحصول على تأشيرة الدخول. وأكد 
وقت  منذ  عمل  أنه  العراقي  االتحاد 
لكافة  ــة  ــ اإلداري األمـــور  إلنــهــاء  مبكر 
البطولة،  فــي  المشاركة  المنتخبات 
خاصة  طــائــرة  تأجير  تحمل  ومنها 
المالية  الــتــعــبــات  وتــحــمــل  لمنتخبنا 
االتحاد  وأن  التأشيرة،  الستحصال 
يسعى إلنجاح البطولة وأن ما حدث 

من وصول منتخب البحرين إلى مطار النجف ال يعدى سوى خطأ غير مقصود.

الــريــاضــيــيــن ــرواد  ــ ــلـ ــ لـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــة  ــي ــع ــم ــج ــل ل األول  ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ االج

لقطات من اجتماع الجمعية

اإلشادة بجهود 
وزير العمل والتنمية 

االجتماعية ووزير شؤون 
الشباب والرياضة 

مناقشة أهداف 
اللجنة والتي ستكون 

جامعة وحاضنة 
لجميع الرياضيين 

تقدير دعم ناصر 
بن حمد وجهوده 

الكبيرة في سبيل 
إشهار الجمعية 

عيسى بن راشد 
رئيسا فخريا 

للجمعية البحرينية 
للرواد الرياضيين 



تــوج فريــق الزعيــم بطــاً لمونديــال بــوري العاشــر لكــرة القدم بفــوزه فــي المباراة 
النهائيــة مســاء الســبت علــى فريق بلــودان للمقــاوالت بأربعة أهــداف مقابل هدف 

وحيد. 

وانتهــى الشــوط األول بيــن الفريقيــن ســلبيًا 
والتســرع  الحــذر  كان  حيــث  ونتيجــة،  أداًء 

السمة البارزة من قبل الفريقين.
وتغيــر الحــال فــي وقــت مبكــر مــن الشــوط 
الثانــي، إذ أظهر فريق الزعيم نواياه البطولية 
فتتقــدم بهــدف عن طريــق جعفر صبــاح. ولم 
يعــط مهاجــم الزعيم رضا أحمــد فريق بلودان 

فرصة اللتقاط األنفاس، فسجل الهدف الثاني 
سريعا بعد مجهود فردي مميز.

وحــاول بلــودان العــودة للمباراة، فبــدأ بفرض 
ســيطرته علــى المبــاراة، إال أن فريــق الزعيــم 
اســتغل المســاحات، فعزز ســلمان عبدالرسول 
النتيجة للزعيم بهدف ثالث من هجمة مرتدة 

سريعة.

وتمكــن فريــق بلــودان مــن تقليــص النتيجــة 
بهــدف مــن ضربة حرة مباشــرة نفذهــا بنجاح 
الســيد عبــدهللا محمــد. حــاول  الفريــق  قائــد 
بعدهــا فريــق بلــودان العــودة للمبــاراة، فبــادر 
الموقــف  الزعيــم  فريــق  ليســتغل  للهجــوم، 
ويســجل لــه جعفــر صبــاح الهــدف الرابــع بعــد 

لعبة ثنائية رائعة مع سلمان عبدالرسول.
وفــور انتهــاء المبــاراة توج رئيس نــادي بوري 
محمــد حســين فريق الزعيــم بــكأس البطولة، 
الفرديــة.  بالجوائــز  الفائزيــن  تكريــم  وتــم 
واشــتملت فقــرة التتويــج علــى تكريــم الفرق 

الفائزة في بطوالت الفئات السنية بالمونديال 
النهائيــة  المبــاراة  لمعلــق  خــاص  تكريــم  مــع 
حسين األحمد الذي أبدع في وصف مجريات 

اللقاء الذي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا.

الزعيم بطاًل لمونديال بوري العاشر

حقق فريق الرفاع فوزا مســتحقا على حســاب ســترة، بنتيجة )٧١/ ٥٥(، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس الثاثاء، على صالة 
اتحاد كرة السلة بأم الحصم، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين.

ورفــع الســماوي رصيده إلى ٤ نقــاط، فيما 
وصــل رصيد ســترة بنقطة الخســارة أمس 

إلى نقطتين.
وهــذا هــو االنتصــار الثانــي للرفــاع عقــب 
الجولــة  فــي  الحالــة  علــى  األول  فــوزه 
الماضيــة، فيما هي الخســارة الثانية لســلة 

سترة.
وجــاءت بدايــة المباراة أقل من المســتوى 
المتوسط تقاسم خالله الفريقان التسجيل 
والتقــدم، قبــل أن يفــرض الرفاع ســيطرته 
بدءا من منتصف الربع األول مستغال كثرة 
إضاعة منافســه للفرص الهجومية السهلة، 
وصوال لحسم الشوط األول بفارق مريح.

ولم يســتطع ســترة من العودة في الشوط 
الثانــي لخســارته خدمــات قائــده حســين 
تقــي الذي اســتبعد مــن المبــاراة، إذ واصل 

الرفاع أفضليته في طريقه لحسم الفوز.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 

جميعهــا  و١٨/ ١٧   ١٦/ ١١  ،١٨/ ١٤  ،١٩/ ١٣
للرفاع.

وفــي المبــاراة الثانيــة في افتتــاح الجولة، 
حقــق زعيــم كــرة الســلة البحرينيــة فريــق 
فــي  التوالــي  علــى  الثانــي  فــوزه  المنامــة 
مدينــة  حســاب  علــى  بتغلبــه  المســابقة، 
عيسى بنتيجة ١٢٠/ ٥٤، رافعا رصيده إلى 
٤ نقــاط، فيمــا أصبــح رصيــد المدينــة إلــى 

نقطتين.
وفــاز المنامــة فــي جميــع أشــواط المبــاراة 
 ٣٣/ ٦  ،٢٥/ ١٨  ،٣٦/ ١٥ اآلتيــة:  بالنتائــج 

و٢٦/ ١٥.

اليوم لقائين

وتســتكمل اليوم منافســات الجولة بإقامة 
مباراتيــن، إذ يلتقــي فــي األولــى االتحــاد 
الســاعة ٦ مســاًء، وتليهــا  فــي  والبحريــن 

مباشرة مباراة النجمة واألهلي في الساعة 
٧:٤٥ مساًء.

وفــي اللقاء األول، يســعى بنفســج االتحاد 
لتعويــض خســارته الماضيــة أمــام النجمــة 
الخســارة  وتجنــب  األولــى  الجولــة  فــي 
الثانيــة التــي ســتبعده عن دائرة المنافســة 
علــى التأهــل للدور السداســي الذي تواجد 
الموســم  فــي  األولــى  للمــرة  الفريــق  فيــه 
الماضــي، فيمــا يبحــث غــزال البحريــن عن 
الثانــي عقــب انتصــاره األول علــى  فــوزه 

حساب مدينة عيسى.
المســاء،  هــذا  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
يشــترك فريقا األهلي والنجمــة في الهدف 
نفســه نحو مواصلــة انطالقتهما اإليجابية  
فــي المســابقة، إذ يســعى النســر األهــالوي 
والرهيب النجماوي إلى تحقيق انتصارهما 
الثانــي على التوالي والتقدم خطوة لألمام 

نحو المرحلة المقبلة.

ــدي الـــســـلـــة” ــيـ ــهـ ــمـ ــة فــــي “تـ ــمـ ــجـ ــنـ الــــفــــوز الـــثـــانـــي هـــــدف األهــــلــــي والـ

انتصــــاران مريحـــان للرفـــاع والمنامــة

من لقاء المنامة والمدينةمن لقاء الرفاع وسترة

األربعاء 14 أغسطس 2019 
13 ذو الحجة 1440

وكاالتاللجنة اإلعالمية

يلتقــي منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكــرة اليــد فــي الواحدة إال ربــع من ظهر اليــوم )األربعاء( نظيــره المنتخب الصربــي في مباراة 
تحديد المراكز )كأس رئيس االتحاد الدولي( ببطولة العالم للناشئين والمقامة حاليا في العاصمة المقدونية سكوبجي.

وتلعــب منتخبات البحرين، الســعودية، الصين 
تايبيــه، وصربيــا علــى المراكــز مــن 17 إلــى 20 
فــي بطولة العالم، وجــاء تأهلها إلى هذا الدور 
بعد احتاللهــا المركز الخامس في مجموعاتها، 
حيث تلتقي الســعودية مع تايبيه في الجانب 
اآلخــر والفائــز مــن المنتخبيــن يتنافــس علــى 
المركزيــن 17،18، فيمــا يلعــب الخاســران على 

المركزين 19،20.
وأجــرى منتخبنــا الحصــة التدريبيــة األخيــرة 
في الفترة الصباحية بمشاركة جميع الالعبين، 
واشــتملت التدريبــات علــى األســلوب المنتظر 
االعتمــاد عليه في مباراة اليوم وفقا إلمكانات 
العبــوه  يتمتــع  والــذي  الصربــي،  المنتخــب 
بإمكانــات بدنيــة عالية ويعتبر مــن المنتخبات 
الجيــدة قياســا بمســتواه الــذي ظهــر عليــه في 
المجموعــة الرابعــة، والتــي فقــد فيهــا فرصــة 

التأهل للدور الرئيس بســبب خســارته األخيرة 
أمام المنتخب التونسي في الثواني األخيرة.

مــن جانبــه، قــال المــدرب المســاعد بالمنتخــب 
أحمد منصور إننا نســعى إلــى الخروج بنتيجة 
إيجابية في مباراة اليوم أمام صربيا لتعويض 

التمهيــدي  الــدور  فــي  نتائــج  مــن  فاتنــا  مــا 
واســترجاع جزء من مكانــة الفريق، والتي كنا 
نأمــل فــي هــذه المشــاركة أن نصــل الــى الدور 
الثانــي لــوال بعــض التفاصيل التي لــم تكن في 

صالحنا في بعض المباريات.

أكــد مجــدي عبــد الغنــي، عضــو مجلــس إدارة اتحــاد الكرة المســتقيل، أن منتخب مصر يحتــاج إلى مدير فني يمتلك ســيرة ذاتية 
كبيرة لخافة المكسيكي خافيير أجيري.

وقــال عبــد الغنــي “بغض النظــر عن جنســية المدير الفني، ســواء 
وطنــي أو أجنبــي، نحتــاج إلــى مديــر فنــي، يمتلك فكــًرا وفنيات 

على أفضل مستوى من أجل نقله لالعبين”.
وأضــاف عبــد الغنــي “تأثرنــا فــي عهــد كوبــر وأجيري، مــن ضعف 
الفكــر والفنيــات، ولذلك لم يظهر منتخب مصر بشــكل جيد، رغم 
القماشــة الفنية الجيدة من الالعبين التي تمتلكها الكرة المصرية 

بدليل التأهل والوصول لمونديال روسيا 2018”.
وتابع “الجيل الحالي يحتاج إلى مدرب لديه رؤية وخطة يساعد 

الالعبين على التأقلم عليها، وتنفيذها في المستطيل األخضر”.
وزاد عبــد الغنــي “إقامة كأس األمــم األفريقية في مصر، وخروج 
الفراعنــة مــن دور الـ16، وضع المزيد من الضغوط على المنتخب، 
في حين إذا كانت أقيمت البطولة في الكاميرون، وظهرنا بنفس 

الشكل كان من الممكن أن يتقبل البعض ذلك”.
ورفــض عضــو اتحــاد الكــرة المســتقيل، التعليــق علــى األســماء 
المحلية المرشــحة، قائال “لســت صاحب القرار أو عملية االختيار 
ولكــن نصيحتــي هي التعاقد مع مدرب يجيــد التعامل مع األمور 

الفنية والخططية”.
يذكــر أن هنــاك اتجاًهــا قوًيــا داخــل الكــرة المصريــة بالتعاقــد مع 
مديــر فنــي وطني خــالل المرحلة المقبلة، وذلــك بعد اإلخفاق مع 
األرجنتينــي هيكتــور كوبــر فــي مونديال روســيا، ثم المكســيكي 

خافيير أجيري في كأس األمم األفريقية.

مجدي عبدالغنيمنتخب الناشئين لكرة اليد 

الرئيــس لــكأس   20  -  17 المراكــز  علــى  يمتلك فكــًرا وفنيات على أفضل مســتوى لنقله لالعبينالمنافســة 

منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني كبيرناشئو اليد يالقون صربيا اليوم
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البحرين تستضيف تصفيات آسيا للصاالت
مـــنـــتـــخـــبـــات  9 بـــــــوجـــــــود  أكــــــتــــــوبــــــر  ــف  ــ ــص ــ ــت ــ ــن ــ م فـــــــي  تــــــقــــــام 

أكد األمين العام لاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين أن االتحاد اآلســيوي لكرة القدم منح مملكة البحرين اســتضافة تصفيات كأس آســيا لكرة الصاالت 2020، إذ 
ستقام التصفيات في البحرين في الفترة 16 وحتى 27 أكتوبر من العام الجاري )2019(.

وأوضــح البوعينيــن أن االتحــاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم أعلــن عن الــدول المســتضيفة 
الصــاالت  لكــرة  آســيا  كأس  لتصفيــات 
البحريــن  مملكــة  ستســتضيف  إذ   ،200
مباريــات منطقــة غــرب آســيا، والتي تضم 
9 منتخبــات تــم توزيعها على مجموعتين. 
وستلعب مباريات المجموعتين على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
البحرينــي  االتحــاد  أن  البوعينيــن  وبيــن   
لكرة القدم وبتوجيهات من رئيس مجلس 
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  االتحــاد  إدارة 
آل خليفــة يحــرص دائمــا علــى اســتضافة 
مختلــف البطــوالت والفعاليــات، خصوصــا 
بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه االتحــاد 

في مناسبات ســابقة مختلفة أبرزها كأس 
آسيا تحت 19 عاما في 2016، إضافة إلى 
االســتضافة حديثــا لتصفيــات كأس آســيا 
تحــت 23 عامــا 2020، والتــي أقيمــت في 
مــارس الماضــي عبــر اســتضافة مباريــات 

تأهــل  والتــي  الخامســة،  المجموعــة 
عبرها منتخبنا األولمبي بجدارة 
النهائيــات  إلــى  واســتحقاق 
فــي  األولــى  للمــرة  اآلســيوية 
منــح  علــى  عــالوة  تاريخــه، 
للبحريــن  اآلســيوي  االتحــاد 
اســتضافة تصفيات كأس آسيا 
ســتقام  حيــث   ،2020 للشــباب 
التصفيات خالل نوفمبر 2019.

وأشار األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
القــدم إلــى أن االســتضافات تعكــس الثقة 
الكبيرة التي حصل عليها االتحاد من قبل 
االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، نظير تميزه 

في احتضان مسابقاته وفعالياته.
االتحــاد  أن  البوعينيــن  وأكــد   
القــدم  لكــرة  البحرينــي 
ســيبدأ بتفعيل كافــة األمور 
باالســتضافة،  المتعلقــة 
بأفضــل  للخــروج  تمهيــدا 
تعكــس  تنظيميــة  صــورة 
لمملكــة  المشــرق  الوجــه 
احتضــان  فــي  البحريــن 
مختلــف الفعاليات والبطوالت 

الرياضية.
فــي كأس آســيا  البحريــن   وستســتضيف 
مجموعتــي  عبــر   2020 الصــاالت  لكــرة 
المجموعــة  وتضــم  آســيا،  غــرب  منطقــة 
العــراق،  البحريــن،  منتخبــات:  األولــى 
فيمــا  والكويــت،  فلســطين  اإلمــارات، 
المجموعــة الثانيــة تضم منتخبــات: لبنان، 

قطر، السعودية وعمان.
 ويتأهــل مــن المجموعتين فريقين من كل 
مجموعة مباشرة إلى النهائيات اآلسيوية، 
فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث من كل 
مجموعــة مبــاراة فاصلــة لتحديــد المتأهل 
اآلســيوية  النهائيــات  أن  علمــا  الخامــس، 

ستقام العام المقبل في تركمانستان.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

إبراهيم البوعينين

جانب من التتويج 

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

اللجنة اإلعالمية

ضرب مرمى 
بلودان برباعية 

في المباراة 
النهائية



توفــي خوســيه لويــس “تاتــا” بــراون، بطل العالم في كــرة القدم مع األرجنتين عــام 1986، عن 62 عاما بعد 
معاناة مع مرض الزهايمر بحسب ما أعلن ناديه السابق إستوديانتيس.

ونشــر النــادي علــى موقــع “تويتر” 
رســالة نعى فيهــا العبه، الذي قاده 
عــام  األرجنتيــن  ببطولــة  للفــوز 
1982 “يوم حزين لعائلة ألبيروخا، 
لقــد غادرنا مقاتلنا خوســيه لويس 

براون”.
ألــوان  عــن  بــراون  ودافــع 
أعــوام،   8 خــال  إســتوديانتيس 
أتلتيكــو  إلــى  ينتقــل  أن  قبــل 
ثــم  ومــن  الكولومبــي،  ناســيونال 
إلــى بريســت الفرنســي ومنــه إلــى 

ريال مورسيا اإلسباني، ليعود إلى 
وطنه.

القــدم  كــرة  أســطورة  وأشــاد 
أرمانــدو  دييغــو  األرجنتينــي 
فــي  الراحــل  بخصائــل  مارادونــا 
“بــدون  إنســتغرام:  عبــر  رســالة 
كنــا  لمــا  بــراون،  لويــس  خوســيه 
فزنــا بكأس العالم فــي عام 1986” 
بــراون  تســجيل  إلــى  إشــارة  فــي 
برأســه هــدف الســبق فــي مرمــى 
ألمانيــا الغربية في نهائي مونديال 

بفــوز  انتهــى  الــذي  المكســيك 
“ألبيسيليستي” -3 2.

مقاعــد  إلــى  بــراون  وانتقــل 
مواطنــه  مــع  فأشــرف  المدربيــن، 
منتخــب  علــى  باتيســتا  ســيرخيو 
مــا دون 23 عامــا الفائــز بالميدالية 
الذهبية ألولمبياد بكين في 2008.

وأدخل براون إلى المستشــفى في 
ينايــر الماضــي، حيــث عولــج  مــن 
عــوارض مــرض الزهايمــر، قبل أن 

تسوء حالته الصحية الحقا.

وكاالت

وكاالت

فــي تصريــح نــادرا مــا يصــدر عن أحــد أكبر نجمــي كرة قــدم فــي العالم خالل 
العقد األخير، ســخر كريســتيانو رونالدو من إنجازات غريمه التقليدي ليونيل 

ميسي.

“دازن”  شــبكة  مــع  مقابلــة  وفــي 
التلفزيونيــة، تطــرق رونالــدو نجــم 
يوفنتــوس اإليطالــي إلــى المقارنة 
المســتمرة مع ميسي قائد برشلونة 
ســيطر  ســنوات  بعــد  اإلســباني، 
الجوائــز  علــى  الاعبــان  خالهــا 

الفردية على مستوى العالم.
ويرى رونالدو )34 عاما( أنه ال يزال 
يمتلــك أفضليــة علــى ميســي )32 
عامــا(، بســبب ســجله الحافــل فــي 
مســابقة دوري أبطــال أوروبا، التي 
حققهــا البرتغالي 5 مــرات مقابل 4 

فقط لألرجنتيني.
وقــال “الــدون”: “الفــرق بيني وبين 
ميســي، أننــي حققــت لقــب دوري 
أبطــال أوروبــا مــع فــرق مختلفــة”، 
باللقــب  تتويجــه  إلــى  إشــارة  فــي 
مانشســتر  مــع   2008 عــام  القــاري 

يونايتــد اإلنجليــزي، وأعوام 2014 
ريــال  مــع  و2016 و2017 و2018 

مدريد اإلسباني.
وتابع رونالدو: “كنت أفضل هداف 
فــي دوري األبطــال 6 مــرات علــى 
التوالــي. هنــاك العبون كثــر حققوا 
اللقــب 5 مــرات. أنــا أعــّرف نفســي 

بهذه البطولة”.
واســتطرد: “ميســي العــب ممتــاز، 
لــن يخلــد فقــط فــي ذاكــرة الكــرة 
علــى  ببقائــه  أيضــا  لكــن  الذهبيــة 

القمة عاما بعد عام، مثلي”.
فريــق  ألي  ميســي  يلعــب  ولــم 
بخــاف برشــلونة، علمــا أنــه حقــق 
أوروبــا  أبطــال  دوري  لقــب  معــه 
و2011  و2009   2006 أعــوام 
و2015، كمــا يمتلــك، مثل رونالدو، 

رونالدو5 كرات ذهبية.

باإلنجازات.. رونالدو “يستهزئ” بميسي

sports@albiladpress.com
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بعد اتصال ميسي.. برشلونة يعيد نيمار
علمت مصادر شــبكة “ســكاي ســبورتس” البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي 
برشــلونة اإلســباني ســافروا إلــى العاصمــة الفرنســية، الثالثــاء، مــن أجــل عقــد 
محادثات مع إدارة باريس ســان جرمان إلعادة النجم البرازيلي نيمار دا ســيلفا 

إلى الكامب نو.

وأصبــح مغــادرة نيمــار للعاصمــة الفرنســية 
شبه محسومة بعد أن أعلن النجم البرازيلي 
أنــه لــن يرتدي قميــص باريس ســان جرمان 
فريقــه  مبــاراة  عــن  غيابــه  وبعــد  مجــددا، 
األولــى في الــدوري وإعان النــادي أن هناك 

مفاوضات متقدمة لرحيله.
ويتنافــس برشــلونة وغريمــه األزلــي ريــال 
مدريد على الظفر بخدمات نيمار الذي غادر 
برشلونة عام 2017 إلى باريس سان جرمان 
بصفقة بلغت 222 مليون يورو جعلته أغلى 

العب كرة قدم في العالم.
اإلســبانية،  “مــاركا”  صحيفــة  وكشــفت 
الثاثاء، أن ليونيل ميســي قائد برشلونة، ال 
يريــد للمهاجم البرازيلي االنتقال إلى الغريم 
ريــال مدريــد اإلســباني، واتصــل بــه هاتفيــا 

مــن أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل 
الدوري بدال من االنتقال للفريق الملكي.

وانطلق ما يشــبه مزادا علنيا بين العماقين 
اإلســبانيين لضــم نيمــار قبــل إغــاق نافــذة 
 31 فــي  الــدوري اإلســباني  فــي  االنتقــاالت 

أغسطس الحالي.
وقالــت صحيفة “مــاركا” الرياضيــة منذ أيام 
األفــق”،  فــي  “نيمــار  تحــت عنــوان عريــض 
فكــرة  بــأن  مدريــد  ريــال  “اقتنــع  وأضافــت 
التعاقــد مــع الفرنســي بــول بوغبــا أصبحــت 
مســتحيلة وقــد عــاد البرازيلــي )نيمــار( إلــى 

الواجهة مجددا”.
وشــرحت “مــاركا” فــي صفحاتهــا الرياضيــة 
الداخليــة بــأن رحيــل بوغبــا عــن مانشســتر 
مانشســتر  غيــر محتمــل ألن  بــات  يونايتــد 

وســط  العــب  أي  مــع  يتعاقــد  لــم  يونايتــد 
قبــل إقفــال فتــرة االنتقــاالت فــي إنجلتــرا 
حتــى  مفتوحــة  زالــت  ال  لكنهــا  الخميــس، 

الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا”.
وكان العــب الوســط الفرنســي، بطــل العالــم 
الخيار األول لمدرب ريال مدريد زين الدين 

زيدان.
عــن  التخلــي  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
فكرة التعاقد مع بوغبا يســمح لريال مدريد 
“باســتعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد 

مع أحد النجوم الكبار”.
أما صحيفة “أس”، فأشــارت إلى وجود مزاد 
بيــن ريــال مدريــد وبرشــلونة لجلــب النجــم 
باريــس ســان  تــرك  فــي  الراغــب  البرازيلــي 
جرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله 

إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية.
أي  إلــى  اإلشــارة  دون  مــن  “أس”  وكشــفت 
مصــدر بأنــه “تم عــرض الاعب علــى النادي 

الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن”.
وذَكــرت كل مــن “مــاركا” و”أس” بــأن عاقــة 

باريــس ســان جرمــان بريــال مدريــد أفضــل 
بكثير منها مع برشلونة.

فــإن  الكتالونيــة  الصحــف  إلــى  وبالنســبة 
تهديــد مدريــد جــدي جــدا، وقالــت صحيفة  
“ســبورت”: “برشــلونة يقــوم بهجــوم مضــاد 
باتجــاه نيمــار” مشــيرة إلــى إمكانيــة التقدم 
البرازيلــي  انتقــال  يتضمــن  جديــد  بعــرض 

فيليبي كوتينيو في االتجاه المعاكس.
بــأن  نيمــار  مــن  برشــلونة  وأضافــت “طلــب 
يفرمــل عملية انتقالــه إلى ريال مدريد وبأن 
يقــوم باتخــاذ موقــف مــن أجــل العــودة إلى 

برشلونة”.
“مونــدو  صحيفــة  اعتبــرت  جانبهــا،  مــن 
إلــى  بالنســبة  “األولويــة”  بــأن  ديبورتيفــو” 
نيمــار هــي العودة إلى برشــلونة حيث يلعب 

صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.
وأضافــت الصحيفــة “حــدد البرازيلي تاريخ 
20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في 
الحصول على خدماته” مشيرة إلى أن نيمار 
قد يدرس “وجهات أخرى” في حال العكس.

وكاالت

ميسي

رحيل نجم أرجنتيني كبير

وكاالت

يتحضــر المهاجــم الدولــي اإلســباني، 
لمغــادرة صفــوف  رودريغــو مورينــو، 
ناديــه الحالــي فالنســيا إلــى أتلتيكــو 
مدريد وصيف بطل الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، بحســب ما أشارت تقارير 

صحفية، الثاثاء.
اإلســبانية،  “آس”  وبحســب صحيفــة 
توصل أتلتيكو “إلى اتفاق مع فالنسيا 
مقابــل 55 مليون يورو، إضافة الى 5 

مايين حوافز”.
وأضافــت صحيفــة “مــاركا” الرياضية 
أن المهاجــم )28 عامــا(: “قــال وداعــا 
لرفاقــه ولم يشــارك في مــران الفريق 

مدريــد  إلــى  سيســافر  الثاثــاء. 
الخضــوع  أجــل  مــن  الظهــر  بعــد 
للفحــص الطبــي الروتينــي مــع فريــق 

)روخيبانكو(”.
وانضــم مورينــو إلــى فالنســيا قبــل 5 
أعــوام قادمــا مــن بنفيــكا البرتغالــي، 
وقــاده في مايــو الماضي للفوز بكأس 
اللقــب  إســبانيا علــى حســاب حامــل 
برشلونة 1-2 بتسجيله الهدف الثاني 

لفريقه.
كمــا دافــع عن ألــوان منتخب إســبانيا 
فــي خــال 18 مبــاراة دولية، وشــارك 

معه في مونديال روسيا 2018.

مورينو على أعتاب أتلتيكو مدريد

وكاالت وكاالت

قال مدافع ليســتر ســيتي، جوني إيفانز، إن زميله الســابق، هاري ماغواير، سينســجم تماما 
مع طريقة لعب مانشستر يونايتد وقد يكرر قريبا نجاح فيرجيل فان دايك مع ليفربول.

وجعــل يونايتــد ماغوايــر أغلــى مدافع في 
العالم بعد أن تعاقد معه في صفقة قدرتها 
جنيــه  مليــون   80 بنحــو  إعــام  وســائل 
إسترليني )96.40 مليون دوالر(، من ليستر 

سيتي في فترة االنتقاالت األخيرة.
وتفــوق هــذا الرقــم علــى 75 مليــون جنيــه 
إســترليني دفعهــا ليفربــول مقابــل التعاقــد 

مع فان دايك في 2018.
فئــات  فــي  تــدرج  الــذي  إيفانــز،  ورجــح 
وقضــى  يونايتــد  فــي  والشــبان  الناشــئين 
أكثــر مــن عقد في أولــد ترافورد، أن يصبح 
ناديــه  فــي  للجماهيــر  معشــوقا  ماغوايــر 

الجديد.
وأضــاف “سينســجم تماما مــع طريقة لعب 
يونايتــد. إنهــا خطوة عظيمة في مشــواره. 
ســيتألق  يونايتــد..  يحتاجــه  العــب  إنــه 

هناك”.
ولعــب فان دايك دورا محوريا مع ليفربول 
منــذ انتقالــه إلــى النــادي المنتمــي لمنطقــة 
مرسيســايد، وســاعده علــى الفــوز بــدوري 
األبطال الموســم الماضي والمنافســة حتى 

الرمق األخير على لقب الدوري الممتاز.
مبــاراة  أول  عامــا(   26( ماغوايــر  وخــاض 
لــه مــع يونايتــد فــي االنتصــار -4صفر على 
تشلســي فــي الــدوري الممتــاز وحصل على 

جائزة رجل المباراة.
وقــال إيفانــز “كاهما )فان دايك وماغواير( 
يجيــد اللعــب بالكــرة وهــاري يملك ســريعة 

كبيرة قد ال يراها بعض الناس”.
وتابع “الكل سيقارن بينهما من حيث قيمة 
االنتقــال لكــن يصعــب تقييــم المبالــغ التــي 

يتم دفعها في سوق االنتقاالت حاليا.

لمبــدأ  االنتقــاالت  ســوق  “تخضــع  وأورد 
العــرض والطلــب وتشــهد أســعار الاعبيــن 
صعــودا وهبوطــا فــي أي لحظــة. الشــيء 
األكثر أهمية التقييم الشخصي من الاعب 

ألدائه”.

الــدوري  بطــل  ميونيــخ  بايــرن  ضــم 
جنــاح  بريســيتش،  إيفــان  األلمانــي، 
اإلعــارة  منتخــب كرواتيــا، علــى ســبيل 
ميــان  إنتــر  مــن  قادمــا  موســم،  لمــدة 

اإليطالي، الثاثاء.
وظفــر النادي البافــاري بخدمات وصيف 
محاوالتــه  تعثــر  بعــد   ،2018 مونديــال 
مانشســتر  العــب  ســاني  ليــروي  لضــم 
ســيتي بســبب تعرضــه إلصابــة خطيــرة 

في الركبة.
وبلغ بريســيتش نهائــي كأس العالم لكرة 
القــدم 2018 مــع كرواتيــا، ولعــب أيضــا 
لبوروســيا دورتمونــد وفولفســبورغ فــي 
ألمانيا بين عامي 2011 و2015، وسيبدأ 

مهمته مع بايرن اعتبارا من الجمعة.
بضمــه  يســمح  خيــارا  بايــرن  ويملــك 
الاعب صاحب الـ30 عاما، بشــكل نهائي 

الموسم المقبل.

عامــا(   30( الكرواتــي  الاعــب  وســيعزز 
ســيرج  مــع  بايــرن  فــي  الجنــاح  مركــز 
غنابري وكينغســلي كومــان، عقب رحيل 
المخضرمين أرين روبن وفرانك ريبري.

وطــاردت إصابــات خطيــرة كومان أيضا 
منــذ انضمامه إلى العمــاق البافاري قبل 

عامين.
وقــال حســن صالــح حميديتــش، المدير 
الرياضــي لبايــرن فــي بيان: “سيســاعدنا 
إيفــان كثيــرا بخبرته الكبيــرة على أعلى 

المســتويات. يملك مهــارة كبيرة ويمكنه 
اللعــب فــي أكثــر مــن مــكان فــي الخــط 
األمامي، وأثق انه سينســجم سريعا ألنه 
يعــرف الــدوري األلمانــي جيــدا وكذلــك 

مدربنا نيكو كوفاتش”.
كبيــرة  رغبــة  ميونيــخ  بايــرن  وأبــدى 
فــي التعاقــد مــع ســاني جناح مانشســتر 
ســيتي، لكــن العب منتخــب ألمانيا البالغ 
مــن العمــر 23 عامــا أصيــب فــي الربــاط 
تتويــج  فــي  للركبــة  األمامــي  الصليبــي 
ســيتي بكأس الدرع الخيريــة، بعد الفوز 
علــى ليفربــول فــي ويمبلــي فــي وقــت 

سابق من شهر أغسطس الجاري.
ويســتهل بطــل ألمانيــا، الــذي خســر أمام 
الســوبر  فــي كأس  بوروســيا دورتمونــد 
األلمانية هذا الشــهر، مشــواره في دوري 
هيرتــا  أمــام  األلمانــي  األولــى  الدرجــة 

برلين، الجمعة.

هاري ماغواير

ماغواير على خطى فان دايك.. األرقام تتحدث بايرن ميونيخ ينجح في “الخطة ب”

إيفان بريسيتش



ال توجد قواعد وتدريب 
خاص للموظفين على 

استخدام القوة القانونية
ارتداء الموظفين الزي 

المدني

دورات المياه بحاجة لصيانة دورية

توفير المالبس لألحداث الذين ال 
يستطيعون توفيرها

درجة حرارة الوجبات المقدمة 
أحياًنا باردة

ال لوائح تنظم خروج 
األحداث للساحة الخارجية

يتلقى الحدث تعامالً مميًزا 
وإيجابيًّا منذ األيام األولى

ال آلية مكتوبة تنظم إجراءات 
وجزاءات اإلدارة حال تجاوز الحدث

سجل لرصد تحركات 
الحدث اليومية

عدم تقييد األحداث أثناء نقلهم 
إال في الضرورة القصوى

إعالم األحداث وأولياء أمورهم 
بالمكان الذي سيتم ترحيلهم إليه

تمكين األحداث من مواصلة 
تعليمهم حتى المرحلة الثانوية

عدم توافر طريقة 
الستدعاء الطاقم في 

حاالت الضرورة

مركز “األحداث” تحت مجهر 

 نّفذت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين زيارتها التفتيشية الثانية لمركز رعاية األحداث في                 “مفّوضية السجناء”
يومي 18 و19 فبراير 2018، وذلك بعد 3 أعوام على زيارتها غير المعلنة للمركز، لمراجعة التقدم 

الحاصل في تنفيذ توصيات التقرير السابق.
وتنشر “البالد” أبرز ما تضمنه تقرير المفوضية من معلومات ومالحظات تم تسجيلها خالل الزيارة. “
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أبرز مالحظات المفوضية خالل فترة الزيارة:

تعريف الحدث بالحقوق 
والواجبات عبر لوحات وإعالنات 

حائطية

حث األحداث على الحفاظ على 
النظافة الشخصية ونظافة المكان

إعالم األحداث بالنظام اليومي 
المتبع والخدمات المتاحة

إعالنات توعية بإمكانية تقديم 
الشكاوى وصندوق مخصص لذلك

إخضاع جميع األحداث للفحص الطبي عند إيداعهم المركز

إعطاء ذوي األمراض المزمنة التطعيمات الالزمة 

افتقار نظام الخدمات الطبية لإلشراف 
المباشر من مرجعية طبية وإدارية

سرية الفحوصات الطبية

نظام إلكتروني متصل مع العيادة 
الرئيسية لوزارة الداخلية

عزل المصابين بمرض معد حتى يتعافوا

االحتفاظ بنسخ الكتب السماوية 
الخاصة بدياناتهم

قراءة الكتب التثقيفية والترفيهية 
المتنوعة بالمكتبة

االتصاالت الهاتفية

الزيارات مع وجود فرد من الطاقم

عدم تمكينهم من االتصال بذويهم عند 
نقلهم أول مرة من مركز الشرطة وإلى المحكمة

االنخراط في التعليم والورش التدريبية العامة

نقل تبعية المركز لوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية

إعداد قواعد عامة شاملة لألحداث 
وتسليمهم نسخة من الحقوق والواجبات

تولي وزارة التربية والتعليم تعليم 
األحداث

وضع قواعد تنظم خروج األحداث 
للساحات الخارجية

إشراك أولياء األمور في خطة إعادة 
التأهيل

توصيات المفوضية: يسمح لألحداث بـ:الرعاية الصحية:حقوق وضمانات:

محمد خليل

17 local@albiladpress.com

األربعاء
14 أغسطس 2019 
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صداقات جديدة تفيدك وتوسع لك المجال المهني

ال يمكن العودة للخلف فالعالقة في تم صحتها

 عودة آلالم الظهر مرة أخرى حاول االلتزام

عملك يمثل لك كل شيء، وهذا يؤثر على حياتك

حاول أن تنتظم على ممارسة التمارين الرياضية

حاول أال تجعل عملك يشعرك بالتعب

ترغب في الحصول على مكانة أفضل في العمل

حاول تجنب السهر والنوم مبكرا حفاظا على صحتك

حاول أن تفكر في القادم بطريقة إيجابية

التزم في مشروعك وال تغامر كثيرا 

اهتم باالكل الصحي وأبتعد عن الدهنيات 

استشر طبيبا خاصا وال تتردد كثيرا

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 أغسطس
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الجيش التركي يدخل  

العاصمة القبرصية 
نيقوسيا في 

أعقاب االنقالب 
العسكري 

الذي شهدته 
قبرص ووصول 

حكومة عسكرية من 
القبارصة اليونانين إلى 

الحكم

كشفت الفنانة مادلين 
طبر عن نيتها للعودة 

مرة أخرى للعمل كمقدمة 
برامج تلفزيونية؛ نظرا 
لما تمتلكه من قدرات 

ومهارات حوارية ولباقة 
لغوية تسمح لها بالعودة 

مرة أخرى لتقديم البرامج.

tariq.albahar
@albiladpress.com

طيــور غير غاضبة تعيش الحب والســام ضــد دخيل خارجي

The Angry Birds 2 تحول كبير في كل شيء

عرضــت مؤخــرا في البحرين شــركة البحرين للســينما وفوكس ســينكو الفيلــم الكارتوني 
الرائــع لــكل العائلــة The Angry Birds 2 أو الطيــور الغاضبــة فــي جزئــه الجديــد الثاني 
بحضــور كبيــر خصوصــا، وأن الفيلــم كان ضمــن جــدول عيــد األضحــى، وهو مــن إخراج 
ثــوروب فــان، وتأليــف بيتــر أكرمــان. أمــا البطولــة، فهــي لدانــي ماكبرايــد وجــوش جــاد 

وجيسون سوديكس.

الثاني حــول جزيرة  الــجــزء  تــدور أحـــداث 
االنتصار  من  تمكنت  التي  الملونة  الطيور 
الملك  ســرقــهــا  بــعــدمــا  بيوضها  واســتــعــادة 
مودبيرد حاكم باد بيجيس في تحول كبير 
أصبح  ففيه  األول،  الجزء  عن  القصة  في 
ــداء األمــــس أصـــدقـــاء لــمــواجــهــة خطر  ــ أعـ
مــشــتــرك يــهــدد وجــودهــم ويــجــبــرهــم على 
والعمل  مملكتهم،  إنقاذ  أجل  من  التعاون؛ 
العربية  باللغة  مدبلجة  بنسخة  ســيــأتــي 
الفيلم  من  اإلنجليزية  النسخة  جانب  إلــى 
وتؤدي فيها ريا أبي راشد صوت شخصية 

ماتيلدا.
حياة  على  الــضــوء  مسلطة  األحـــداث  تبدأ 
الطيور الملونة، وهي تعيش الحرية والفرح 
والتسلية،  بالمرح  المليئة  جزيرتها  على 
معتدية  حيوانات  محاولة  من  الرغم  على 
إخــراجــهــا مــنــهــا. وفـــي أحـــد األيـــــام يـــزور 
الجزيرة طائر غريب بنفسجي يدعى اسمه 
النائية  النسر  جزيرة  في  يعيش  كــان  زيتا 
التي تدمرت في القطب الشمالي، ولتجنب 
مودبيرد  الملك  مع  يتفق  المتجمد  المصير 
وفي  الملونة،  الطيور  جزيرة  احتالل  على 
تصرفات  ريد  الطائر  يكتشف  االثناء  هذه 
زيتا،  الغريب  قبل  مــن  غريبة  وسلوكيات 
ــرد، وهــو  ــيـ ــودبـ ــرف مـ ــه مـــن طــ ــ ويــتــأكــد أن
جــاســوس ينقل لــه أخــبــارهــم وأســـرارهـــم، 
فيخبر ريد أصدقاءه تشاك وبومب ومايتي 
عدوهم  مع  التحالف  الجميع  ويقرر  إيجل 
ــاري؛  لـــيـــونـــاردو ومــســاعــدتــه كــورتــنــي وغــ

عملية  ــقـــاف  إليـ
الــــــحــــــرب 
الـــــــــتـــــــــي 
ــال  ــتـــطـ سـ

جزيرتهم، ويفاجأ الفريق بأن الملك الشرير 
الحرب،  في  متقدمة  تكنولوجيا  يستخدم 
بالتكنولوجيا  الخبير  غــاري  مــن  فيطلبون 
النائية؛  جزيرته  في  الملك  أجهزة  اختراق 
لـــلـــوصـــول إلــــى بــعــض الــمــعــلــومــات الــتــي 
فتذهب  الحرب،  إيقاف  على  ستساعدهم 
يحدث  وهنالك  النسر  جزيرة  إلــى  الطيور 
حراس  مع  الكوميدية  المواقف  من  الكثير 
الحديثة،  بالتكنولوجيا  المسلحين  الملك 
لكنها  بالخوف،  الطيور  يصيب  الــذي  األمــر 
الفريق  طريق  وفي  عليهم،  وتقضي  تتحد 
اإليقاع  زيتا  يــحــاول  الملك  غرفة  لــدخــول 
بـــأفـــراده عــبــر إعــطــائــهــم مــعــلــومــات مزيفة 
ينجح  الملك،  كمين  من  يقتربون  لجعلهم 
فــي خطته ويــلــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم، األمــر 
التي  الملونة  الطيور  الرعب في  يثير  الذي 

تنتظرهم فترة طويلة لكن دون جدوى.
النائية  الجزيرة  إلى  الملونة  الطيور  تنطلق 

الجليدية  الطيور  على  باالنقضاض  وتبدأ 
الشريرة ببعض الحيل والمقالب الكوميدية 
ــتــي صــنــعــهــا أطــفــالــهــا حــتــى تــتــمــكــن من  ال
إلـــى مــكــان أصــدقــائــهــا، وهنالك  الـــوصـــول 
ــيــرد،  ــمــواجــهــة مـــع الــمــلــك مــودب تــحــدث ال
فيتمكن الجميع من التغلب عليه ليفر هاربًا، 
إلى  أصدقائها  مــع  الملونة  الطيور  فتعود 
السماح  ريد  الطائر  يقرر  وهنالك  الجزيرة، 

لهذه الحيوانات بالعيش معًا في سالم.

ريا أبي راشد
تألقت النجمة ريا أبي راشد بإطاللة أنيقة 

أثـــنـــاء حــضــورهــا حــفــل الـــعـــرض الــخــاص 
اإلمــــارات  فــي   ”Angry Birds 2“ لفيلم 
عبر  لها  صــور  مجموعة  ونــشــرت  مــؤخــرا، 
وأطلت  إنستجرام.  على  الرسمي  حسابها 
ــه أكــمــام  ــا بــفــســتــان طــويــل مــنــقــوش ولـ ريـ
أعلى  إلى  شعرها  ورفعت  واسعة،  طويلة 
ونسقت  إلطاللتها،  مناسبة  تسريحة  في 
طويلة،  المعة  ذهبية  أقــراط  الفستان  مع 
ووضــعــت مــيــكــاب نــاعــم مــع حــمــرة شفاة 

وردية مناسبة.
الحب،  كــل  “شــكــًرا دبــي على  ــا:  ري وكتبت 
وعـــلـــى االســتــقــبــال الــــرائــــع”، مــعــربــة عن 
الخاص  العرض  حفل  لحضورها  سعادتها 

لفيلم “Angry Birds 2” في اإلمارات.

طعنت دراســة أجراها باحثون في علم النفس من جامعة كاليفورنيا 
األمريكيــة، باالعتقــاد الشــائع حول امتالك البشــر 6 مشــاعر إنســانية، 
واالشــمئزاز،  والغضــب،  والمفاجــأة،  والســعادة،  وهي:”الحــزن، 

والخوف”.

States chroni� موقع  ”ووفــق 
الفريق  اكتشف  األمريكي،   ”cle
أن لدى البشر 27 عاطفًة إنسانية، 
ــــدراســــة  ــعـــد الـــقـــيـــام ب ــك بـ ــ ــ وذلـ
ــارك،  ــشـ ُمـ  800 عــلــى  تــحــلــيــلــيــة 
مرئية،  مشاهد  عليهم  ُعــرضــت 
شــمــلــت “الــلــحــظــات الــســعــيــدة، 
ــوالدات،  ــ وحــفــالت الـــزفـــاف، والـ
والحيوانات المرعبة، والجماع، 
الطبيعية،  والكوارث  والموت، 
المحرجة،  والمواقف  والحرب، 

وباقي أنواع األحداث 
األخرى”.

ــاء  ــهـ ــتـ وبــــعــــد انـ
ــرض طــلــب  ــ ــعـ ــ الـ

الــبــاحــثــون 
مـــــــــــــــــن 

الــمــتــطــوعــيــن تــعــبــئــة اســتــبــانــة 
يعّبرون من خالله عن عواطفهم 
ــــرض عليهم،  ُع بــعــد كــل مــشــهــد 
ردوًدا  منهم  عالية  نسبة  لتظهر 
بناء  للباحثين  أتــاح  ما  مماثلة، 
خـــارطـــة ولــــّونــــوا داخـــلـــهـــا ُكــل 
لينتج  مــخــتــلــف،  ــلــون  ب عــاطــفــة 

عنها 27 عاطفة.
ــون  ــثــ ــاحــ ــ ــب ــ ويــــــــــرى ال
الـــدراســـة  نــتــائــج  أن 
تطبيقات  لها  ستكون 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــة، أبـ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
فـــهـــم أفــــضــــل لــعــمــل 
ــة  ــالـ ــحـ أدمـــغـــتـــنـــا، والـ
الــمــزاجــيــة وكــيــفــيــة 
ــذي  ــ تــحــســيــنــهــا، وال
سيقود لتحسين 
ــات  ــ ــالجـ ــ ــعـ ــ الـ

النفسية.

البشر يمتلكون أكثر من 6 مشاعر إنسانية
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 1994
 إلقاء القبض على اإلرهابي الدولي كارلوس في السودان

 2003
انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الواليات المتحدة وكندا

2005
  اصطدام طائرة خطوط هيليوز الجوية بجبل شمال ماراثوناس وفارنافاس باليونان

2018
فيضانات بسبب األمطار الغزيرة في والية كيرال الهندية تودي بحياة 300 شخص

 1867
 مولد جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في األدب عام
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فــي واقعــة نادرة بمهرجــان صفاقــس الدولي في تونس ســقطت 
المطربة الســورية ميادة الحناوي أثناء حفلها، الخميس الماضي، 

إال أنها أصرت على مواصلة تقديم أغنياتها جالسة على مقعد. 
وكانت ميادة تقدم حفلها المدرج ضمن الدورة الحادية واألربعين 
للمهرجان عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق 

المســرح وهرع القائمون على المهرجان لمساعدتها واالطمئنان 
عليهــا، بينما أخذ الجمهــور يصفق وينــادي عليها. وقالــت مخاطبة 

الجمهور بعد أن استقرت على كرسي فوق المسرح معتذرة بأنها المرة األولى.

قالــت الفنانــة بلقيس ان األغنيــة الخليجيــة تعيش مرحلة 
ركود، ال أعرف سببها وأتمنى أن تعود إلى نشاطها المعهود، 
وفي مثل هذه الحالة أختــار األجمل من العراقي وأقدمه، 
العراقيــون مصنع أغــان، والملحنــون يقولون لــي لدينا 
“ديموهات” لم ُنســمعها لغيرك، وهــذه العبارة تتردد في 

أذني، وتوحي للفنان بأن اللحن ُفّصل له خصيصًا.
واعتبــرت بلقيس أن الفنانات إليســا، نانســي عجرم، شــيرين 

عبدالوهاب، وأصالة هن نجمات الصف األول عربيًا.

هاجمت صفحات على مواقع التواصــل االجتماعي اإلعالمية 
الكويتية حليمة بولند واتهمتها بحب االستعراض واإلساءة 
لمشــاعر الفقــراء والمعوزين بســبب فيديو نشــرته على 
صفحتها الخاصة عبر سناب شات ظهرت فيه وهي تعايد 
ابنتيهــا بمبلــٍغ مالي كبير، األمــر الذي اســتفّز الكثير من 

المتابعيــن الذين اعتبــروا أنها تملك عقاًل ماديًا، وســألوها: 
هــل هذا تعويض نهاية خدمة أم معايــدة لبناتك؟ فيما اتهمها 

آخرون باستغالل بناتها الستعراض البذخ المادي.

بذخ حليمةركود األغنيةسقوط ميادة

طارق البحار



قلــة األفــام العربيــة فــي ســباق عيــد األضحى

تواجه المغنية العالمية مادونا أزمة كبيرة بسبب جولتها  «
الفنية المقرر انطالقها قريبا في لندن؛ بسبب أسعار البطاقات 

التي ارتفعت بشكل جنوني، وتراوحت بين 376 و1247 جنيها 
إسترلينيا، حيث إن مادونا أعربت عن رغبتها في إقامة حفالتها 
بأماكن محدودة المساحة والعدد؛ لكي تكون تجربة الغناء مع 

جمهورها أكثر خصوصية.

تــم عــرض فقــط أربعــة أفــام في الماراثون الســينمائي لعيــد األضحى بعــد أن كان من 
المقــرر أن تشــارك ســبعة أفــام، ولكن فــي اللحظات األخيرة، خرجــت ثاثة أعمال من 

السباق.

الثاني  الجزء  هو  المشاركة  األفــام  أول 
من فيلم “والد رزق2 عودة أسود األرض”، 
السينمائي  األضحى  عيد  مــاراثــون  ضمن 

والذي يعرض في البحرين.
 الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف 
الــفــيــشــاوي وأحــمــد داود وكــريــم  وأحــمــد 
ــســريــن أمــيــن وعــــدد كــبــيــر من  قــاســم ون

كضيوف  ــنــجــوم  ال
شرف.

ــآتـــة”  ــمـ  “خــــيــــال الـ
حلمي  أحمد  للفنان 

ــعــمــل  ــد ال ــعـ والــــــــذي يـ
في  الوحيد  الكوميدي 

الــســبــاق. وقــد نشر بطل 
ــعــمــل الـــبـــرومـــو الــخــاص  ال

ــذي ظــهــر فيه  ــ بــالــفــيــلــم، والـ
كرجل عجوز يحاول تصحيح 

الماضي،  فــي  ارتكبها  أخــطــاء 
بثاث  العمل  في  حلمي  ويظهر 

شخصيات. فيلم “خيال المآتة”، من بطولة 
الفنانين أحمد حلمي ومنة شلبي  كل من 
ــد الــصــاوي وبــيــومــي فـــؤاد ولطفي  وخــال
زهــرة ونخبة من  أبو  الرحمن  لبيب وعبد 
النجوم. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي 
عبدالرحيم  تأليف  من  والعمل  كوميدي، 

كمال وإخراج خالد مرعي.
ــــذي تــدور  ــكــنــز” ال وفــيــلــم “ال
أربعة  في  الفيلم  أحــداث 
عـــصـــور مــخــتــلــفــة، هي 
الــعــبــاســي والــعــثــمــانــي 
ــــي وفـــي  ــون ــرعــ ــفــ ــ وال
إذ  الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
تــنــتــقــل األحــــداث 
ــاد  ــســ بــــــشــــــأن فــ
وســطــوة بعض 
ــال الــديــن  رجـ
عبر العصور 
عـــــــــــلـــــــــــى 

والسيئة  المزيفة  والــتــعــامــات  السلطة، 
كــل من  بطولة  مــن  “الــكــنــز2”  الشعب.  مــع 
ومحمد  وروبـــي  رمــضــان  محمد  الفنانين 
سعد وهــنــد صــبــري وهــانــي عـــادل وأحمد 
الحسن،  أبــو  وعــبــاس  خليل  وأمينة  رزق 
ومــــن إخـــــراج شــريــف عــرفــة وســيــنــاريــو 
وحـــوار عبد الــرحــيــم كــمــال وإنــتــاج وليد 

صبري. 
الــثــانــي من  ــجــزء  ال كــمــا تستمر مــشــاركــة 
وقــد  الــســبــاق،  فــي  األزرق”  “الــفــيــل  فيلم 
من  حسني  تامر  للفنان  “الــفــلــوس”،  خــرج 
من  االنتهاء  عــدم  بسبب  األضحى  سباق 
ــتــاج. وهـــو بطولة  ــمــون ال بــعــض عــمــلــيــات 

تــامــر حــســنــي، عــائــشــة بــنــت أحــمــد، زيــنــة، 
محمد  تأليف  من  والقصة  الــصــاوي،  خالد 

عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
الــفــنــان محمد  الــســبــاق  أيــضــا عــن  ويغيب 
عادل إمام الذي كان سيشارك بفيلم “لص 
بغداد”، وذلك ألن العمل ال يزال في طور 
الــتــصــويــر، ومـــن الــمــقــرر أن تــســافــر أســرة 
األوروبية  الــدول  إحــدى  إلــى  قريبا  العمل 
ــداد”، تأليف  ــغـ بـ الســتــكــمــالــه. فــيــلــم “لـــص 
وإخــراج  إبراهيم،  تامر  وحــوار  وسيناريو 
بطولته  في  ويشارك  موسى،  خالد  أحمد 
فــتــحــي عـــبـــدالـــوهـــاب ويــاســمــيــن رئــيــس 

وأحمد رزق.

األربعاء
14 أغسطس 2019 
13 ذو الحجة 1440
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خطة غيتس لحجب أشعة الشمس تثير مخاوف عالمية
يخطط باحثون لتطبيق خطة )تبدو وكأنها 
خيال علمي( تتضمن قيام نحو 800 مركبة 
غبار  مــن  األطـــنـــان  مــايــيــن  بنقل  ضخمة 
19 كم فــوق سطح  ارتــفــاع  إلــى  الطباشير 
األرض ثم رشها في أنحاء الستراتوسفير.

المنقول  الغبار  فإن  النظرية،  الناحية  ومن 
يعكس  هــائــا،  شمسيا  ظــا  سيخلق  جــوا 
باتجاه  والحرارة  الشمس  أشعة  من  بعضا 
من  كوكبنا  يحمي  أن  يمكن  مــا  الــفــضــاء، 

ويات تدهور حرارة المناخ.
يصبح  قد  الذي  المشروع،  تمويل  ويجري 
ــن الـــزمـــن،  ــال عــقــد مـ ــة خــ ــعـ حــقــيــقــة واقـ
مـــن قــبــل الـــمـــلـــيـــارديـــر ومـــؤســـس شــركــة 
“مــايــكــروســوفــت”، بــيــل غــيــتــس، وبــقــيــادة 

علماء من جامعة هارفارد.
وفــي الــواقــع، ُطــورت هــذه الخطط بشكل 
جــيــد، حيث بـــدأت الــتــجــارب األولــيــة قبل 

أشهر.
ويــســتــخــدم االخــتــبــار الــمــبــدئــي الـــذي تبلغ 
باسم  والمعروف  دوالر،  مايين   3 تكلفته 
تجربة “االضطراب المضاد للستراتوسفير”، 

بالونا علميا عالي االرتفاع لنقل نحو 2 كغ 
من غبار كربونات الكالسيوم- بحجم كيس 
دقيق- في الغاف الجوي على ارتفاع 19 

كم فوق صحراء نيو مكسيكو.
وهذا من شأنه أن يشكل مساحة على شكل 
أنبوب في السماء، بطول نصف ميل وقطر 
األربـــع وعشرين  مــدار  وعلى  ــاردة.  يـ  100
ــيــة، ســيــجــري تــوجــيــه بــالــون  ــتــال ســاعــة ال
بواسطة مراوح عبر السحابة االصطناعية، 

على  الموجودة  المستشعرات  تقوم  حيث 
العاكسة  الغبار  قدرات  برصد  الطائرة  متن 

للشمس، وتأثيراتها على الهواء المحيط.
 SCoPEx ــك، تــحــوم حـــول خــطــة ومـــع ذلـ
إلى  مخاوف عديدة من احتمال أن تؤدي 
سلسلة كارثية من ردود الفعل المتسلسلة، 
ما يخلق فوضى مناخية على شكل حاالت 
تسبب  أن  يمكن  خطيرة،  وإعصار  جفاف 

موت المايين من الناس حول العالم.

تتابع هيئات اإلعام ومواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي أخـــبـــار امــــــرأة روســيــة 
تسببت  احـــتـــيـــال  لــعــمــلــيــة  ــعــرضــت  ت

بتغريمها مبلغا خياليا.
مدينة  مــن  امـــرأة  فــإن  للمواقع  وتبعا 
ــعــــة فــي  ــــواقــ “فــوســكــريــســيــنــســك” ال
ضــواحــي مــوســكــو، تــعــرضــت النــهــيــار 
تعرضت  بأنها  علمت  أن  بعد  عصبي 
أن  الممكن  من  غريبة  احتيال  لعملية 
)نحو  روبــل  ملياري  دفع  على  تجبرها 

307 مايين دوالر(.
إنـــهـــا وأثـــنـــاء بحثها  الـــمـــرأة  ــالـــت  وقـ
من  العديد  زارت  مــدة  منذ  عمل  عــن 
المؤسسات الخاصة، وفي إحدى تلك 
المؤسسات ومن دون أن تعرف وقعت 
على وثائق تثبت أنها مؤسس للشركة، 
الــشــركــة  ــذه  هـ أن  بــعــد   فــيــمــا  لتتبين 
اقترضت من أحد البنوك ملياري روبل 
أمام  المصرف  يطالبها  واليوم  تقريبا، 

القضاء بإعادة قيمة القرض.

عملية احتيال 
غريبة تغّرم امرأة 

بسيطة المليارات حذرت دراسة حديثة من أن خطر السمنة وعاقتها باإلصابة بالسرطان 
قد يكون أكثر من ضعف الخطورة المتوقعة حسب االعتقاد السائد، حيث 

يعتقد أن أكثر من نوع لمرض السرطان يتأثر أكثر بالسمنة مقارنة بالتقديرات 
السابقة. وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في المجلة الدولية لعلم 
األوبئة، أن السمنة لها “آثار مدمرة”، وأن الكثيرين ال يدركون مخاطرها.

“في حين  ستيفنز:  الوطنية، سيمون  الصحة  إلدارة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد اإلصابة بالسرطان في ارتفاع قياسي، إال أن الكثير من 
الناس لم يدركوا بعد أن السمنة تسبب السرطان. واآلن، هناك دليل على أنها خطر أكبر مما 
أعتقد في البداية”. وأكدت الدراسة، بقيادة الوكالة الدولية لبحوث السرطان )IARC( ومقرها 

فرنسا، على تأثير القياسات الجينية لوزن الجسم في خطر اإلصابة بالسرطان.

بتحية  غـــردت  بــعــدمــا 
ــول  ــ ــن حـ ــيــ ــمــ ــ ــل ــســ ــمــ ــ ال
“عيد  بمناسبة  الــعــالــم 
ابنة  تلقت  األضــحــى”، 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
إيفانكا ترامب، هجوما 
الذعـــــــا عـــلـــى مـــواقـــع 
االجتماعي،  التواصل 
لــتــذكــيــرهــا بــســيــاســة 

والدها المتشددة بعد قرار منع سفر مواطني دول إسامية إلى الواليات المتحدة.
وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع “تويتر”: “عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون 

بعيد األضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح”.
إال أن الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، جاءت مفاجئة، حيث 
علق أحد مستخدمي “تويتر” بسخرية، قائا: “من اإلدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى 

لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر”.
وكتب آخر: “والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات. ازدواجيتك شيء فظ”.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الحكومة ستخصص 3 مليارات دوالر 
لبناء سجون “عصرية”، وكذلك لتجديد وتوسيع السجون الحالية، في محاولة للحد من وتيرة 

الجريمة المتصاعدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الخطة الجديدة هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى 
10 آالف مكان جديد  النظام ومكافحة الجريمة في عموم بريطانيا، وتتضمن إنشاء  فرض 
الجريمة،  األخيرة تصاعدا غير مسبوق في معدل  اآلونة  بريطانيا في  السجون. تشهد  في 
خاصة تلك التي تستخدم فيها السكاكين، في حين يرجع كثيرون أسباب الظاهرة إلى خفض 
التي اتبعت مع  الداخلية  التمويل في قطاع الشرطة وتقليص الوظائف فيه، تلك السياسة 

قدوم الحزب المحافظ إلى السلطة عام 2010.

دراسة تحذر من “آثار مدمرة” 
للسمنة

بعد تهنئة “عيد األضحى”.. إيفانكا تتعرض لالنتقاد

بريطانيا تسابق الزمن في مكافحة الجريمة

عرض ترفيهي بمتنزه في العاصمة التركية أنقرة، 
في ثالث أيام عيد األضحى المبارك )أ ف ب(

جابت أرجاء الفضاء اإللكتروني حول العالم صورة رجل أمن سعودي 
ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل 

بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.
ولم يفكر رجل األمن السعودي لبرهة فيما سيقدمه من خدمات للحاج 
المسن الذي تاه عن جماعته، حيث حمله على ذراعيه بابتسامة عكست 

إنسانيته ونبل أخاقه الرفيعة في خدمة ضيوف الرحمن.
سعود  الفوتوغرافي  المصور  الــصــورة  ملتقط  قــال  الــصــدد،  هــذا  وفــي 

المسيهيج، في تصريح صحافي، إنه التقطتها يوم عرفة.
بالصور  مهتم  وأنه  مرة،  أكثر من  بالحج  أنه شارك  المسيهيج  وأضــاف 
كبيرا في  رواجــا  الموسم حققت  هذا  أن صورة  إلى  العسكرية، مشيرا 
الراقي مع  التواصل؛ ألنها تحمل كل معاني األخاق والتعامل  شبكات 

الحجاج.
الفوتوغرافية  للفوز بجائزة مكة لإلعام فرع الصور  وُرشحت الصورة 

المميزة لهذا الموسم.

صورة رجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــب 13  ــيـ ــرأة مــصــرعــهــا وأصـ ــ ــ لــقــيــت ام
آخــرون من عائلة واحــدة بحروق، في 
إحدى القرى المصرية، بعد قيام طليق 
ابنتهم باقتحام منزلهم وإلقاء ماء النار 

على العائلة أثناء تناولها طعام الغداء.
أمن  مدير  ناجي،  محمد  اللواء،  وتلقى 
مــحــافــظــة الــمــنــوفــيــة، مــســاء االثــنــيــن، 
إخطارا من شرطة النجدة بوصول باغ 
من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز 
منوف بالمحافظة، بقيام زوج باقتحام 
“ماء  كاوية  مادة  وإلقاء  طليقته  منزل 
تناولهم  أثناء  عائلتها  أفــراد  على  النار” 
“مــصــرع فتحية  إلـــى  أدى  مــا  الــطــعــام، 
 13 وإصــابــة  ســنــة،   50 عــبــاس،  محمد 
آخرين، بينهم ثاثة أطفال، بحروق من 

درجات مختلفة”.
ــة إلـــى  ــثـ ــجـ ــم نـــقـــل الــمــصــابــيــن والـ ــ وتـ
حاليا  ويجري  العام،  منوف  مستشفى 
ــراءات الــقــانــونــيــة وضبط  ــ إتــخــاذ اإلجــ

المتهم.

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة، على 
البالغ  ديب  المهدي  المدعو  جاره  ذبح 
من العمر 56 سنة، في ثاني أيام العيد 

األضحى.
واستيقظ سكان حي بن عاشور، وهو 
بالبليدة، على جريمة  أكبر حي شعبي 
على  المتهم  أقــدم  أن  بعد  بشعة  قتل 

طعن جاره بواسطة منجل في بطنه.
الجزائرية  “النهار”  الـــ  صحيفة  ونقلت 
عن شهود عيان أن الضحية، وهو أب 
مناوشات  في  دخــل  بنات وطفل،   3 لـ 

كامية مع الجاني.
وذهب بعدها الفاعل إلى منزله وأحضر 

منجا وطعنه أمام المارة في بطنه.
كما حاول الفاعل االعتداء على المارة، 
قبل أن يصعد إلى سطح منزل ويقوم 
بعدها  وقـــام  عليهم،  الــحــجــارة  بإلقاء 
جــيــرانــه بــالــســيــطــرة عــلــيــه وأشــبــعــوه 

ضربا.
وتــمــكــنــت مــصــالــح األمـــــن الــحــضــري 
إلى  ونقله  الجاني  توقيف  من  الثالث 

المستشفى.

جريمة قتل 
باستخدام “ماء 

النار” في مصر

الجزائر.. شاب يذبح 
كهال ثاني أيام العيد يعرض دبي مول هيكل أنثى الديناصور للبيع بمبلغ قدره 14.6 مليون درهم.

وبحسب موقع اإلمارات للمزادات، ينتهي موعد المزاد في يوم 25 أغسطس. 
للعلوم  “هيوستن  متحف  مــن   2014 عــام  “إعــمــار”  شركة  الديناصور  هيكل  واشــتــرت  

الطبيعية” الموجود في تكساس الواليات المتحدة. 
وتم العثور على بقايا هذا الديناصور عام 2008 في موقع “دانا كاري” بالقرب من بلدة 

“تين سليب” شمال وسط والية وايومنغ األميركية، ويعود لسالة “ديبلودوسيداي”.
وعاش الديناصور المذكور خال عصور ما قبل التاريخ، ويبلغ طوله 4.24 أمتار، وارتفاعه 

7 أمتار، وله ذيل يجّره على األرض ويماثله في الطول عنق ممتد ورفيع.

دبي تبيع هيكل ديناصور في مزاد علني
نماذج إندونيسية تعرض مابس تقليدية في االحتفال بيوم استقال 

إندونيسيا في سيدوارجو )أ ف ب(

 تم تركيب الهيكل العظمي للديناصور في عام 2014، وتم عرضه مجانًا أمام الجمهور، بحسب ما 
نقلته صحيفة “البيان”.

السنة الحادية عشرة - العدد 3953 

األربعاء
14 أغسطس 2019 
13 ذو الحجة 1440

االختبار المبدئي ستبلغ تكلفته 3 ماليين دوالر
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