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نسور األهلي تحلق بثاني انتصارأين النجوم في عيد؟دور أوروبي في هرمز“األهلي”... تبرعات إنسانيةخالفات مالية... فشجار
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية  «

واقعة خطف 5 وافدين آلخر من 
مواطنيهم والتعدي عليه بالضرب 

فجرا في إحدى الشقق بواسطة ألواح 
خشبية و”النعل”؛ لخالفات مالية 
بين أحدهم والمجني عليه، حتى 

جلسة 29 أغسطس الجاري.

في إطار مبادراته المتواصلة لدعم  «
المشاريع الخيرية واإلنسانية 

في المملكة، قدم البنك األهلي 
المتحد تبرعًا بقيمة 3 آالف 

دينار لكل من جمعية البحرين 
لرعاية مرضى السكلر والجمعية 

البحرينية لمتالزمة داون.

قالت المستشارة األلمانية أنجيال  «
ميركل، أمس، إنها تعتقد أن فكرة 

وجود مهمة بحرية أوروبية في 
مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة 

أخرى في اجتماعات غير رسمية 
لوزراء الخارجية والدفاع في االتحاد 

األوروبي بفنلندا هذا الشهر.

حرص عدد كبير من نجوم الفن  «
العربي على تهنئة متابعيهم بعيد 

األضحى، عبر صفحاتهم الشخصية 
في السوشيال ميديا، وعبر كل 

منهم بالطريقة التي احتفل بها، 
واختلفت وجهاتهم وحنينهم 

ومظاهر الفرحة بالعيد.

حقق فريق األهلي فوزا مستحقا  «
على حساب النجمة بنتيجة 

108/90، في المباراة التي 
جمعتهما مساء أمس، على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن 
منافسات الجولة الثانية من الدور 

التمهيدي لدوري زين.
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بلغ حجم التجارة البينية بين البحرين 
ودول مجلــس التعــاون 149.7 مليون 
دينــار خــال يونيــو 2019، بانخفــاض 
الــذي  الماضــي  مايــو  عــن   %  27.78
سجل فيه 207.3 مليون دينار، حسب 
المعلومــات  هيئــة  إحصائيــات  آخــر 
واســتوردت  اإللكترونيــة.  والحكومــة 
مليــون   62.3 بقيمــة  ســلعا  البحريــن 

دينــار مــن دول الخليــج احتلــت دولــة 
المرتبــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
األولــى بقيمة 27.3 مليون دينار، تلتها 
الســعودية ب25.4 مليــون دينــار، ثــم 
الكويــت ب5.5 مليــون دينــار، ســلطنة 
دينــار،  مليــون   2.9 بإجمالــي  ُعمــان 
والمنطقــة الحــرة بجبــل علــي خامســا 

ب1.2 مليون دينار.

149 مليون دينار التجارة البينية 
بين البحرين والخليج في يونيو

عكســت أجــواء االحتفاليــة التي أقيمت في العاصمة النرويجية أوســلو بمناســبة منح رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة جائزة “ضيف الشــرف لعام 
2019”، والتــي أقيمــت تحــت رعايــة وحضور رئيســة وزراء مملكة النرويج إرنا ســولبرغ، وما 
شــهدته مــن حضــور رفيــع، مــدى االحتــرام والتقديــر لشــخصية ســمو رئيــس الــوزراء، والذي 
اســتطاع أن يرســخ تلك المكانة المتميزة من خالل مبادراته الدولية وجهوده الهادفة لتعزيز 
الســالم ودفــع مســار التنمية المســتدامة والتي وجدت صداهــا عالميًا، ونالــت اهتمام وتقدير 

المنظمات الدولية المرموقة.

وتجســد التقدير واالحتــرام الرفيع في كلمات 
المشــاركين فــي االحتفاليــة، والذين عبروا عن 
إشــادتهم بجهــود وإنجازات ســموه فــي تعزيز 
عالــم  أجــل  مــن  الدولــي  المجتمــع  خطــوات 
مســتقر وآمــن يســوده الســام والتعايــش بين 
جميــع الدول والشــعوب، ورؤيته فــي تكاملية 
العاقــة بيــن تحقيــق الســام وتنفيــذ أهــداف 
البحريــن  جعلــت  والتــي  المســتدامة  التنميــة 
والتقديــر.  باالحتــرام  جديــر  عالمًيــا  نموذًجــا 
لرصيــد  تضــاف  التــي  الجائــزة  أهميــة  وتنبــع 
ســموه الزاخــر بالجوائــز العالميــة، كونهــا تبــرز 

الــذي  القيــادي  الــدور  أهميــة  واضــح  بشــكل 
مملكــة  مكانــة  إبــراز  فــي  ســموه  بــه  يضطلــع 
والشــعوب  المجتمعــات  وتعريــف  البحريــن، 
حــول العالــم، برســالتها الحضاريــة النبيلــة في 
خدمــة اإلنســانية، بمــا تمثلــه مــن نمــوذج حــي 
للتعايش والتســامح والوئام والتعددية، فضا 
عــن نموذجهــا التنمــوي الرائــد الــذي اســتطاع 
التــي  واإلمكانــات  المــوارد  محدوديــة  رغــم 
يقطــع خطــوات متقدمــة علــى طريــق التنميــة 
المســتدامة ليصبــح قصــة نجاح ملهمــة تتطلع 

العديد من الدول إلى االستفادة منها.

القوات التركية تنتهك سيادة قطر على أراضيها )أرشيفية(

عواصم ـ وكاالت

فــي تطــور الفــت، كشــفت صحيفــة 
عــن  الحكومــة  مــن  مقربــة  تركيــة 
بنــاء قاعــدة عســكرية جديــدة فــي 
قطــر، إضافــة إلــى القاعــدة الحاليــة 
الــذي  التركــي  األمنــي  والتواجــد 
بيــن  القطيعــة  بــدء  منــذ  تضاعــف 

الدوحة وجاراتها. 

وقالــت صحيفــة “حرييــت” التركية 
إن الجنــود األتــراك “يواصلــون أداء 
واجباتهم في الدوحة”، تحت قيادة 
القوات المشتركة القطرية التركية”. 
الجديــدة  القاعــدة  أن  وذكــرت 
ســيفتتحها الرئيس التركي مع أمير 

قطر في الخريف المقبل.

قطر تضاعف الوجود 
العسكري التركي في الخليج

بيروت ـ وكاالت

طــراز  مــن  حربيــة  طائــرة  ســقطت 
ســوخوي تابعــة للجيــش الســوري في 
ريــف إدلــب الجنوبي، أمــس األربعاء، 
لــدى اســتهدافها مــن فصائل مســلحة، 

بحسب مصادر محلية.
وقــال مديــر المرصد الســوري لحقوق 
إن  الرحمــن،  عبــد  رامــي  اإلنســان، 
الطائــرة ســقطت فــي محــور ترعــي- 
شــيخون  خــان  بلــدة  فــي  الســكيك 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وذلــك بعد 
فــي  الفصائــل  قبــل  مــن  اســتهدافها 

المنطقة.
بعــد  أســر طيــار  “جــرى  أنــه  وأضــاف 
إســقاط الطائــرة، بحســب المعلومــات 

المتوافرة حتى اآلن”.
تحريــر  جبهــة  أصــدرت  جانبهــا،  مــن 
بيــان  ســابقا(  النصــرة  )جبهــة  الشــام 
عبــر تليغــرام، قالت فيه إنها أســقطت 

الطائرة.

إسقاط مقاتلة 
حربية سورية 

مســؤولة بالبنــك لـــ “^”: تخفيــف ســاعات عمــل الحامــلوأسر قائدها

“التنمية” يصرف عالوة لموظفاته المطلقات واألرامل

اســتحقاق الموظــف بالقطــاع الخــاص عــالوة اجتماعيــة فــي حالــة الزواج أمــر طبيعي، ولكــن بنك البحريــن للتنمية يمد اســتحقاق 
العالوة للموظفات في حالة الطالق والترمل وذلك وفق معلومات أدلى بها مسؤول بالبنك بحوار مع صحيفة البالد.

واالتصــاالت  اإلعــام  أول  مديــر  وقالــت 
بالبنك زين جميل الشــاهد في فعالية رتبها 
مجلــس التوازن بين الجنســين بدار “الباد” 
للصحافــة إن البنــك قــرر تخفيــف ســاعات 

العمل أثناء فترة الحمل.
تكافــؤ  لتعزيــز  البنــك  مبــادرات  عــن  أمــا 
الفــرص بيــن موظفيــه، فــردت الشــاهد بــأن 
البنــك يدعــم ماليا الموظفين من الجنســين 
ممن يرغبون في إتمام مسيرتهم التعليمية 
أو  العليــا  الشــهادات  علــى  والحصــول 
الشــهادات االحترافيــة المتخصصة، ويمنح 
دون  شــخصيًا  قرضــا  الموظفيــن  جميــع 

فوائد.
وبلغــت نســبة الموظفــات مــن إجمالي عدد 
الموظفيــن 47 %، وارتفعــت حصــة المــرأة 
الموظفــة نســبيا خــال الفتــرة الماضيــة، و 

زاد عدد اإلناث شــاغات المناصب القيادية 
بعدة أقسام مختلفة مثل الشؤون القانونية 

وإدارة االلتزام وغيرها.

وذكــرت أن عــدد اإلناث شــاغات المناصب 
القياديــة ارتفــع فــي العاميــن 2018 والربــع 
األول مــن العــام الجــاري 2019، في أقســام 
عدة مختلفة مثل الشــؤون القانونية، إدارة 

االلتزام وغيرها. 
77 موظفــة  مــن  أكثــر  وأضافــت: شــاركت 
فــي العــام 2018 وحتــى نهايــة الربــع األول 
مــن العــام الجاري 2019 في أكثر من 1100 
دورة تدريبية أو ورشة عمل داخل البحرين 
وخارجهــا. وقــال إن البنــك حقــق نجاحــاٍت 
مشــهودة في مجــال دعم المــرأة البحرينية 
كبــروز  حقيقيــة،  مؤشــرات  عليهــا  تبرهــن 
المتميــزات  األعمــال  رائــدات  مــن  العديــد 
وحصولهــن علــى جوائــز محليــة وإقليميــة 
وعالمية، األمر الذي يؤكد قدرة المرأة على 

اإلتقان والمهارة.

 زين الشاهد

في مسعى غير مسبوق، تكشفت حقيقة جديدة سلطت الضوء عن رسوم 
ثابتة شهرية، تحصل من خاللها هيئة الكهرباء والماء دينارا عن كل عداد 
مــن عــدادات المشــتركين، حيــث إنها تحتســب  دينــارا عن عــداد الكهرباء 

ودينارا آخر عن عداد المياه كرسوم ثابتة في الفاتورة.

شــؤون  وزيــر  لتصريحــات  ووفًقــا 
الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا 
الشــيخ  للهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس 
نواف آل خليفة “فإن عدد المشتركين 
فــي الكهربــاء 412 ألف مشــترك وفي 
الميــاه 238,302 مشــترك(، فــإن هيئة 
شــهرًيا  تحصــل  والمــاء  الكهربــاء 
مجمــوع  بمــا  دينــار،   1,300,604
وذلــك  ســنوًيا،  دينــار   15,607,248
 650,320 عــن  ديناريــن  باحتســاب 
مشــترك )مجمــوع عــدادات الكهربــاء 
والمــاء(. وأفــاد مصــدر مســؤول فــي 
هيئــة الكهربــاء والمــاء لـ “البــاد” بأن 

الرسوم لم تكن موجودة في السابق، 
وقــد صدر قــرار باحتســابها في العام 
2016، وقامــت الهيئــة بتطبيــق هــذا 
القــرار فــي 2018، وهــذا القــرار ينص 
علــى احتســاب دينــار عــن كل عــداد 

كهرباء أو ماء.

15 مليون دينار تحصلها 
“الكهرباء” كرسوم على العدادات

أصداء عالمية لمبادرات سمو رئيس الوزراء
تكريم ســموه في أوســلو يبــرز دور البحرين في تعزيز الســام

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء  )02(

)٠٧(

)12(

)12()04(

زينب العكري

علوي الموسوي

ديناران شهرًيا 
ثابتة في فاتورة 

650 ألف عداد

راشد الغائب | تصوير خليل ابراهيم

األحمر يصنع “فرحة وطن” ببطولة غرب آسيا

فرحة 
المنتخب 
البحريني 

بالفوز التاريخي 
ببطولة غرب 

آسيا

تــوج منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم بلقــب بطولــة 
اتحاد غرب آسيا التاسعة، بعد فوزه في المباراة النهائية 
على منتخب العراق بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم 

مساء أمس على استاد كرباء الدولي.
وقــال ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة مهنئا بالفوز: “فرحــة وطن... يصنعها 
رجــال الوطــن... مبــروك لمنتخبنــا تحقيقــه بطولــة غرب 
األول  اللقــب  هــذا  ويعتبــر   .”2019 القــدم  لكــرة  آســيا 

)١٤(لمنتخبنا في تاريخ بطوالت غرب آسيا.

أحمد مهدي



البحرين تهنئ الهند بذكرى االستقالل
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 

جمهوريــة  رئيــس  إلــى  تهنئــة  برقيــات 
الهنــد رام نــات كوفينــد بمناســبة ذكــرى 
بــالده، معربيــن فــي البرقيــة  اســتقالل 
عــن أطيــب تهانيهم وتمنياتهــم للرئيس 
والســعادة  الصحــة  موفــور  الهنــدي 
ولشــعب جمهورية الهند الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

كمــا بعــث صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء برقيتــي تهنئة 
مماثلتيــن إلــى رئيــس وزراء جمهوريــة 
الهنــد نارينــدرا مــودي، ضمنها ســموهما 

أطيب تهانيهما بالمناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

local
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المنامة - بنا

 عكســت أجواء االحتفالية التي أقيمت في العاصمة النرويجية )أوســلو( بمناســبة منح رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة جائزة “ضيف الشرف لعام 2019”، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيسة وزراء مملكة النرويج إرنا 
سولبرغ، وما شهدته من حضور رفيع، مدى االحترام والتقدير لشخصية سمو رئيس الوزراء، والذي استطاع أن يرسخ تلك المكانة 
المتميزة من خال مبادراته الدولية وجهوده الهادفة لتعزيز الســام ودفع مســار التنمية المســتدامة والتي وجدت صداها عالميًا، 

ونالت اهتمام وتقدير المنظمات الدولية المرموقة.

وتجســد هذا التقدير واالحترام الرفيع 
في كلمات المشــاركين فــي االحتفالية، 
بجهــود  إشــادتهم  عــن  عبــروا  والذيــن 
وإنجــازات ســموه فــي تعزيــز خطوات 
المجتمــع الدولي من أجل عالم مســتقر 
وآمــن يســوده الســالم والتعايــش بيــن 
جميــع الــدول والشــعوب، ورؤيتــه فــي 
تكامليــة العالقــة بيــن تحقيــق الســالم 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتنفيــذ 
والتــي جعلــت البحرين نموذًجــا عالمًيا 
جدير باالحترام والتقدير، وهي كلمات 
يمكــن مــن خاللهــا اســتخالص مبررات 
الجائــزة  هــذه  ســموه  منــح  ودالالت 

الرفيعة، ومنها:
 

أوال: جهــود ســموه فــي رفــع مســتوى 
عبــر  البحريــن  مملكــة  فــي  المعيشــة 
المســتدامة  التنميــة  علــى  التركيــز 
والتحديــث وتحقيق تنميــة اقتصادية 
مجــاالت  فــي  ســموه  شــاملة، وجهــود 
مــن  تنطلــق  والتــي  والتنميــة،  الســالم 
إيمــان ســموه الراســخ بــأن عالــم اليوم 
يتطلــب أن تعمــل جميــع الشــعوب يــدًا 
بيد من أجل إرســاء السالم واالستقرار 
وإفســاح المجــال أمــام جهــود التنميــة 
واالزدهــار  بالرخــاء  البشــرية  لتنعــم 

المنشود.

إرســاء  فــي  ســموه  إســهامات  ثانيــا: 
دعائم التعايش الســلمي والتسامح في 
البحريــن وتعزيــز التنميــة المســتدامة، 
المتحــدة  األمــم  تقديــر  نالــت  والتــي 
والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات 
وتــم منــح ســموه العديــد مــن الجوائــز 
الجهــود  هــذه  بفضــل  المرموقــة 
مملكــة  إيمــان  أن  حيــث  المتواصلــة. 
البحرين بقيم التســامح والتعايش بين 
مختلــف الــدول والشــعوب والثقافــات 
واألديــان كان حاضرا فــي النرويج كما 
كان حاضًرا من قبل في األمم المتحدة 
البحريــن  مــن  إيماًنــا  نيويــورك،  فــي 
المجتمــع  مــع  والتعــاون  بالشــراكة 

الدولي.

مملكــة  فــي  المــرأة  دور  تعزيــز  ثالثــا: 
ومســاندة  دعــم  خــالل  مــن  البحريــن، 
الحكومة برئاســة ســموه لجهود تمكين 
المــرأة وإفســاح المجــال أمامهــا لتقلــد 
أرفــع المنصــب فــي األجهــزة الرســمية، 
للتمكيــن  الهادفــة  المبــادرات  ودعــم 

االقتصادي للمرأة. 

رابعــا: قيادتــه لمبــادرات عالميــة رائدة 
تركــت أثرهــا في تعزيــز العمــل الدولي 
والتــي  والتنميــة،  الســالم  مجــال  فــي 
كان آخرهــا مصادقــة الجمعيــة العامــة 
ســموه  مبــادرة  علــى  المتحــدة  لألمــم 
بإعــالن الخامس من أبريل من كل عام 
ليكــون يومــا عالميــا للضميــر، ليســجل 
بذلــك حدثــًا تاريخيــًا ســيظل مرتبطــًا 
باســم ســموه كمناســبة يذكرها التاريخ 
وتحتفى بها األمم في أكبر محفل أممي 
يجمع شــعوب ودول العالم، للمســاهمة 
فــي إحيــاء الضمائــر وتحفيزهــا نحــو 
السالم كهدف استراتيجي ال بديل عنه 

لديمومة الحياة وتقدما.

خامســا: أن البحريــن كمــا هــو معروف 
عنهــا دوما تحرص على المســاهمة في 
صياغة مســتقبل أكثر ازدهارا لشــعوب 
العالــم، وتعــي أن المخاطــر التــي تمس 
بشــكل  تؤثــر  باتــت  الــدول  اســتقرار 
أساســي فــي أمــن واســتقرار المنطقــة 

الملكــي  الســمو  وأن صاحــب  والعالــم، 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
رئيــس الوزراء يــدرك هذا األمر، ولذلك 
تقاســمت البحريــن المســئولية مع دول 
مســالمة  مجتمعــات  أجــل  مــن  العالــم 

ومنصفة ومستدامة في الوقت ذاته.
وتنبــع أهمية هــذه الجائزة التي تضاف 
لرصيــد ســمو األميــر خليفة بن ســلمان 
العالميــة،  بالجوائــز  الزاخــر  آل خليفــة 
مــن كونهــا تبــرز بشــكل واضــح أهميــة 
الــدور القيــادي الــذي يضطلع به ســموه 
البحريــن،  مملكــة  مكانــة  إبــراز  فــي 
وتعريــف المجتمعــات والشــعوب حول 
العالم، برســالتها الحضاريــة النبيلة في 
خدمة اإلنســانية، بمــا تمثله من نموذج 
والوئــام  والتســامح  للتعايــش  حــي 

والتعددية، فضال عن نموذجها التنموي 
الرائــد الــذي اســتطاع رغــم محدوديــة 
يقطــع  التــي  واإلمكانــات  المــوارد 
خطــوات متقدمــة على طريــق التنمية 
المســتدامة ليصبــح قصة نجــاح ملهمة 
تتطلع العديد من الدول إلى االستفادة 
البحريــن  مملكــة  عملــت  فقــد  منهــا.  
بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة منذ 
وقــت مبكــر على إيــالء قضايــا التنمية 
المســتدامة اهتماما كبيرا، ارتكازا على 
قاعدة أساســية هي “أنه ال تنمية بدون 
أمــن، وال أمــن بــدون تنمية”، فــي رؤية 
متكاملة تدرك أهمية التالزم بين األمن 
والتنمية، وهو ما ساعدها على تحقيق 
أهــداف األلفيــة اإلنمائيــة قبــل حلــول 
موعدهــا فــي 2015، ثم قطــع خطوات 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  كبيــرة 

المستدامة 2030.
رئيــس  ســمو  رســالة  فــي  والمتأمــل 
الــوزراء للقائمين على هذه االحتفالية، 
يــدرك مدى حرص ســموه علــى إيصال 
صــوت البحريــن ورؤيتهــا التــي تطمح 
األمــن  اجــل  مــن  الشــراكة  إلــى تعزيــز 
والتنميــة، وهما عنصران متالزمان في 
رؤيــة ســموه التي اســتطاع مــن خاللها 
ترســيخ دعائــم التنميــة والنهضــة فــي 
مملكة البحرين، إذ ركزت رســالة سموه 
فــي االحتفاليــة على التأكيد على رؤية 
البحريــن بشــأن أهميــة العمــل الدولــي 
المشــترك من أجل نشــر السالم العالمي 
فــي  والشــعوب  الــدول  ومســاعدة 
جهودهــا علــى صعيــد تحقيــق التنمية، 
الســيما فــي الــدول األقــل نمــًوا، األمــر 
الــذي يعكــس حســًا عميقــًا بالمســئولية 
تجــاه مختلــف شــعوب العالــم، والرغبة 
الصادقــة والنبيلــة فــي أن يعــم الخيــر 

والنماء جميع المجتمعات.

ومــن زاويــة أخــرى، فــإن تكريم ســموه 
رمزيــة  يحمــل  النرويــج  مملكــة  فــي 
هــذه  مــا تجســده  إلــى  بالنظــر  كبيــرة، 
المملكــة مــن نموذج عالمي في الســالم 
والتســامح والتعدديــة والتنميــة، وهي 
مملكــة  تحــرص  التــي  ذاتهــا  القيــم 

والتمســك  تكريســها  علــى  البحريــن 
والــذي  البحرينــي،  المجتمــع  فــي  بهــا 
يتشــكل من نســيج مترابــط ومتداخل 
واألعــراق  والثقافــات  األجنــاس  مــن 
تآلــف  العيــش فــي  واألديــان، يجمعهــا 
وســالم، ويســودها االحتــرام والمــودة 

بيــن مختلــف مكوناتــه، وهو مــا يجعل 
مــن البلديــن بيئــة جاذبــة ليــس للعمــل 

فقط بل للعيش وبناء مستقبل آمن. 
إن حصــول ســمو رئيــس الــوزراء علــى 
 ،”2019 لعــام  الشــرف  “ضيــف  جائــزة 
يــدون اســمه كأحــد الشــخصيات ذات 
اإلســهام المتميــز في دعم قيم الســالم 
والتعايــش والوئــام العالمــي، والعطــاء 
في طريق الســالم والتنمية واالعتدال 
مملكــة  مكانــة  يبــرز  كمــا  والتســامح، 
خدمــة  فــي  الرائــد  ودورهــا  البحريــن 
الشــراكة  وتعزيــز  اإلنســانية  القضايــا 
العالميــة مــن أجــل الســالم واالســتقرار 
ســعيًا نحو عالم يسوده السالم والوئام 
والتــآزر  المحبــة  واالســتقرار وتســوده 
لتحقيــق  التنميــة  جهــود  يدفــع  الــذي 

الخير للبشرية في العالم أجمع.

حمد  الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل  بعث 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل  عيسى  بن 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا 
التحرير  يــوم  بمناسبة  إن  جــاي  مــون  الجنوبية 
وتمنياتهما  تهانيهما  أطيب  عن  معربين  لباده، 
والسعادة ولشعب جمهورية  الصحة  له موفور 
كوريا الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار. كما 
نائب  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث 
لــرئــيــس مجلس  األول  الــنــائــب  ــى  األعــل الــقــائــد 
وزراء  رئيس  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الــوزراء 
جمهورية كوريا الجنوبية لى ناك يون عّبر فيها 

عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

ــا عالميا ــداه ــدت ص ــ والــتــنــمــيــة وج ــام  ــس ال لــتــعــزيــز  ــوه وجـــهـــوده  ــم ــادرات س ــبـ مـ

قراءة في منح سمو رئيس الوزراء جائزة “ضيف الشرف النرويجية 2019”

جاللة الملك وسمو ولي 
العهد يهنئان رئيس 

كوريا الجنوبية
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو  «
دينس ساسو انجويسو، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده. وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 

وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الكونغو الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ رئيس الكونغو بالعيد الوطني

جاللة الملك

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
من  جــوابــيــة  شــكــر  بــرقــيــة  خليفة، 
جالة ملك مملكة تايلند الصديقة 
على  رًدا  فاجيرالونجكورن،  ماها 
بمناسبة  لــه  المهنئة  سموه  برقية 

تنصيبه ملًكا لمملكة تايلند.
تــايــلــنــد فــي برقيته  وأعــــرب مــلــك 
لسمو  وتقديره  شكره  خالص  عن 
رئيس الــوزراء على مشاعر سموه 
مــتــمــنــًيــا لسموه  الــنــبــيــلــة،  الــطــيــبــة 
ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور 
التقدم  من  مزيدا  البحرين  مملكة 

واالزدهار.

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
يتلقى برقية شكر 

من ملك تايلند

الحضور الرفيع 
لالحتفالية عكس 

مدى االحترام 
والتقدير الدولي 

لسموه

سموه أوصل 
صوت البحرين 

ورؤيتها لتعزيز 
الشراكة من أجل 

األمن والتنمية

المصادقة على 
مبادرة سموه 

بإعالن “يوم الضمير” 
سجلت حدثًا سيظل 

مرتبطًا باسمه

 البحرين بقيادة 
جاللة الملك عملت 

على إيالء قضايا 
التنمية المستدامة 

اهتماما كبيرا 

 تكريم سموه يبرز 
مكانة البحرين 

ودورها بخدمة 
القضايا اإلنسانية 

لتعزيز السالم

 رمزية كبيرة لتكريم 
سموه في أوسلو... 

فالبحرين والنرويج 
نموذجان في 

التسامح والتعددية
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تســلمت وزارة الصحــة شــهادة اعتمــاد بالمســتوى الماســي من هيئة االعتماد الكندي الدولــي؛ لتميزها في معايير الخدمات الصحــة األولية، محققة بذلك 
إنجاًزا جديًدا ُيضاف إلى سلسلة اإلنجازات التي حققتها الوزارة في مجال القطاع الصحي بمملكة البحرين. 

وتســّلمت وزارة الصحــة تقريــًرا ُمفّصــاً 
االعتمــاد  هيئــة  مــن  رســمية  ورســالة 
الصحيــة  المؤسســات  إشــهاد  بمســتوى 
علــى  تنــص  األوليــة  للصحــة  التابعــة 
حصــول الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي 
البحريــن علــى المســتوى الماســي، وُيعد 
اإلشــهاد حســب  مســتويات  أعلــى  هــذا 
االعتمــاد. هيئــة  ومنظومــة  معاييــر 

امــس  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
علــى  بنــاء  جــاء  اإلنجــاز  هــذا  أن 
التقريــر الــذي قدمه فريــق الخبراء 
الكندي كنتيجــة للتقييم التفصيلي 
الــذي قــام بــه فريــق متخصص من 
المراكــز  لجميــع  الكنــدي  االعتمــاد 

الصحــة بالرعايــة الصحيــة األولية، 
بعــد اســتيفاء الصحــة األوليــة فــي 
البحريــن  بمملكــة  الصحــة  وزارة 
علــى %99.1 مــن المعاييــر الدولية 
الكنــدي؛  االعتمــاد  لهيئــة  التابعــة 
علــى  الحصــول  متطلبــات  إن  إذ 
يســتوجب  الماســي  المســتوى 
تحقيــق الجــودة عــن طريــق تقييم 
األدلــة  باســتخدام  المخرجــات 
الممارســات  وأفضــل  والبراهيــن 
المقدمــة،  الخدمــات  لتحســين 
علــى مقارنــة مؤشــرات  ُيركــز  كمــا 
مثياتهــا  مــع  للمؤسســة  الجــودة 
مــن المؤسســات الصحيــة العالمية، 

الجــودة  متطلبــات  تحقيــق  بعــد 
والســامة والتركيــز علــى المريــض 
كمحــور للخدمة وتقديــم الخدمات 
مــن خــال آليــات ومعاييــر محددة 
وإشراك أفراد المجتمع والموظفين 

المعنيين في اتخاذ القرارات.
ليمثــل  العالمــي  اإلنجــاز  ويأتــي 
الرفيعــة  بالمكانــة  دوليــًا  اعترافــًا 
العالميــة،  المحافــل  فــي  للمملكــة 
األهــداف  تحقيــق  ليؤكــد 
وكفــاءة  الوطنيــة،  االســتراتيجية 
والخدمــات  الصحيــة  المنظومــة 
الصحيــة الشــاملة والمبتكــرة ضمن 
بفضــل  الجــودة،  معاييــر  أعلــى 
حــرص القيادة على تســخير أفضل 
لتحقيــق  والمــوارد  اإلمكانــات 
المســتدامة  التنميــة  اســتراتيجية 
صحــي  نظــام  وترســيخ   ،2030

بمعايير عالمية.

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة” تحصل على المستوى الماسي من االعتماد الكندي الدولي للتميز

الــوزراء  الشــاعر إن منــح رئيــس  الناشــط االجتماعــي أســامة  قــال 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة جائــزة 
“ضيف الشــرف النرويجية لعام 2019” تقديرا لجهود ســموه في تعزيز 
الســام  العالمــي، يمثــل إنجازا عربيا جديدا، يضاف لســجل إنجازات 

سمو رئيس الوزراء.

الــوزراء،  رئيــس  ســمو  أن  وأكــد 
صاحــب األرقــام القياســية عالميــا 
فــي اإلنجــازات علــى مــر ســنوات 
والعطــاء  والبــذل  الجهــد  مــن 
التســامح  مجــاالت  مختلــف  فــي 
جعــل  مــا  المســتدامة،  والتنميــة 
عالميــة  ومؤسســات  حكومــات 
تتسابق من اجل تكريمه واختياره 

شخصية العام.
وأوضــح الشــاعر أن ســموه دومــا 
يســبق العالــم بخطــوات فــي طرح 
اجــل  مــن  العالميــة  المبــادرات 
التســامح  ونشــر  والحــب  الســام 
بيــن الشــعوب والــدول ونبذ العنف 

والكراهية.
ورفع الشــاعر أســمى آيات التهاني 
الســمو  صاحــب  إلــى  والتبريــكات 
بمناســبة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
إنجــازا  الجائــزة  معتبــرا  التكريــم، 
يضــاف  جديــدا  وعالميــا  عربيــا 
العربيــة  األمــة  إنجــازات  لســجل 
عموما، ولمملكة البحرين خصوصا، 
داعيــا هللا أن يحفــظ ســموه وأن 
يمــنَّ عليــه بدوام الصحــة وموفور 

العافيــة، وأن يجعلــه ذخرًا للضمير 
اإلنساني في العالم.

الشاعر: سمو رئيس الوزراء يسبق 
العالم بخطوات من أجل اإلنسانية

أسامة الشاعر

جائزة “ضيف 
الشرف” إنجاز 
يضاف لسجل 
األمة العربية

الخميس
15 أغسطس 2019 
14 ذو الحجة 1440

استيفاء
 % 99.1

من المعايير 
الدولية

عادل عيسى المرزوق “جائزة ضيف الشرف النرويجية”... تعزيز لخطوات المجتمع الدولي
تحقق مملكة البحرين الجائزة تلو األخرى بفضل توفيق هللا سبحانه وتعالى وجهود قيادتنا الرشيدة في ظل العهد 
الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والجوائز التي نتحدث عنها هنا ذات تفرد كبير 
على مستوى تعزيز جهود السام العالمي، والحدث األبرز هو منح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، جائــزة “ضيف الشــرف النرويجيــة لعام 2019” تقديرا لجهود ســموه في تعزيز الســام واألمن 

والتسامح والوئام اإلقليمي والعالمي.

هذه رؤية “خليفة بن سلمان”

الصحافــة،  نشــرته  كمــا  االحتفــال 
أقيــم تحــت رعايــة وحضــور رئيســة 
وزراء مملكــة النرويــج إرنا ســولبرغ، 
وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء 
محمــد بــن إبراهيم المطــوع، ورئيس 
جائــزة صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتنمية 
المســتدامة الشــيخ حســام بن عيسى 
آل خليفــة، ونخبــة مــن الشــخصيات 
النرويــج،  مملكــة  فــي  والمســؤولين 
فنحــن أمام إنجاز جديد تكتبه جهود 
ســمو رئيــس الــوزراء لســجل مملكــة 
البحريــن فــي تعزيــز الســام العالمي، 
وأســاس هــذه اإلنجــازات لــه جوهــر 
عميق ضمن رؤية ســمو األمير خليفة 
بــن ســلمان نختصرهــا مقولــة لســموه 
يواجــه  اليــوم  عالــم  ”إن  فيهــا:  قــال 
أحداًثــا ومتغيــرات متاحقة وضعته 
أمــام الكثير من التحديات السياســية 
وإننــا  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
البحريــن حريصــون كل  مملكــة  فــي 
إطــار  فــي  العالــم  دول  مــع  الحــرص 
تكريــس  علــى  الدوليــة  المنظومــة 
والســام  األمــن  أجــل  مــن  الجهــود 

واالســتقرار والرخــاء االقتصادي في 
جميع مناطــق العالم وبلدانه”. )انتهى 

االقتباس(.
تفاصيلــه،  وقــرأ  الحــدث  تابــع  ولمــن 
كبــار  مــن  عــدًدا  أن  بالتأكيــد  علــم 
الشخصيات ذوي اإلسهام المتميز في 
دعــم قيم الســام والتعايــش والوئام 
العالمي نال هذه الجائزة، من أبرزهم، 
الملــك هارالد ملــك النرويــج، والملكة 
ورئيســة  النرويــج،  ملكــة  ســونيا 
وزراء النرويــج الحالية إرنا ســولبرغ، 
واألمير البريطاني تشــارلز أمير ويلز، 
والرئيــس الباكســتاني الســابق محمد 
رئيــس  جاغانــد  وثوربــون  رفيــق، 
جائــزة نوبل للســام، واألميــر هاكون 

ولي عهد النرويج.

مجموعة المحاور والقيم

حــري بنــا أن نربــط بيــن هــذا اإلنجاز 
القيــم  مــن  مجموعــة  وبيــن  الرائــد 
ســلمان”  بــن  “خليفــة  عليهــا  حــرص 
شــملتها مبــادرة ســموه ليــوم الضمير 
العالمــي فــي الخامس مــن أبريل من 
مجموعــة  فــي  ونوجزهــا  عــام،  كل 

محاور كاآلتي:

بقيــادة  البحريــن  مملكــة  تدعــم   1-
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، تدعــم 
ثقافــة  لنشــر  الدوليــة  الجهــود  كل 
الســام كحاجــة ماســة إلى البشــرية 
فــي التوصــل إلــى القيــم الحضاريــة، 
وأصبحــت اليوم رمزا لقيــم االنفتاح 
واالعتدال والتسامح الذي يستوعب 

الجميع.
-2 أهميــة التمســك التمســك بالطرق 
المشــكات  حــل  فــي  الســلمية 
والنزاعــات الدولية، بمــا يضمن إزالة 
جهــود  تعيــق  التــي  التوتــر  أســباب 
يعمــل  وأن  العالــم،  فــي  التنميــة 
سياســات  وفــق  الدولــي  المجتمــع 
متكاملــة وأكثــر إنجــازًا فــي مواجهة 
مــن  العالــم  دول  بعــض  تعانيــه  مــا 
الفقــر  مقدمتهــا  وفــي  مشــكات، 

والعوز والمرض.
األســباب  كل  لمواجهــة  التحــرك   3-
األمــن  زعزعــة  إلــى  تــؤدي  التــي 
تركــز  وأن  العالمــي،  واالســتقرار 
منظومة العمل الجماعي على إرساء 
للــدول  يوفــر  الــذي  الســام  أســس 
األجــواء التــي تمكنهــا من اســتكمال 

مســيرتها على صعيــد التنمية لصالح 
شعوبها.

-4 التقديــر الدولــي الكبير من جانب 
العالميــة  الشــخصيات  مــن  العديــد 
فــي  ســلمان”  بــن  “خليفــة  لجهــود 
الدولــي  المجتمــع  خطــوات  تعزيــز 
مــن أجل عالم مســتقر وآمن يســوده 
الســام والتعايــش بيــن جميع الدول 
والشعوب، وإسهامات سموه ورؤيته 
تحقيــق  بيــن  العاقــة  تكامليــة  فــي 
التنميــة  أهــداف  وتنفيــذ  الســام 
مملكــة  حــدود  تخطــت  المســتدامة 
عالميــا  نموذًجــا  لتصبــح  البحريــن 

جدير باالحترام والتقدير.

نموذج عالمي للنهضة البشرية

إن جهود مملكة البحرين التي أوالها 
ســمو رئيــس الــوزراء اهتماًمــا خاًصا 
توائــم بيــن عــدة أهــداف منهــا رفــع 
مستوى المعيشة في مملكة البحرين 

عبر التركيز على التنمية المســتدامة 
تنميــة  وتحقيــق  والتحديــث 
اقتصادية مســتدامة شاملة للجميع، 
وبذل الجهود التي تســتهدف إرساء 
دعائــم التعايش الســلمي والتســامح 
فــي البحريــن، ولهــذا فــإن للبحريــن 
علــى  فيهــا  تقدمــت  التــي  تجربتهــا 
إلــى  لتترجمهــا  الــدول  مــن  الكثيــر 
“نموذج عالمي” لدفع مسيرة الجهود 
الدوليــة الراميــة إلى ترســيخ أســس 
الســام واالســتقرار فــي العالــم مــن 
جهــة، ودفــع مســيرة العمــل الدولــي 
نحــو كل ما من شــأنه خدمــة اهداف 
التنمية المســتدامة كأحد المرتكزات 

الرئيسة لنهضة البشرية وتطورها.

التمسك بقيم السالم

لقد أثنى كثير من المقاالت والتقارير 
اإلعامية برؤية سمو رئيس الوزراء 
ذات األبعــاد المتعــددة فــي ترســيخ 
واالســتقرار  األمــن  عنصــري  أهميــة 
كأســاس تنطلــق منــه جهــود التنميــة 
المســتدامة في مختلــف الدول، وأن 
ســموه حريــص علــى توجيــه أنظــار 
المجتمــع الدولــي في كل المناســبات 
الســام  بقيــم  التمســك  أهميــة  إلــى 
والعمــل علــى تحقيقــه بــأرض الواقع 
مــن  تعــزز  ممارســات  خــال  مــن 
مســتويات التعاون والتكامل الدولي 
علــى  والرخــاء  بالخيــر  يعــود  الــذي 
اإلنســانية جمعــاء، وهذا مــا ورد في 

كلمــة محمد بــن إبراهيم المطوع في 
احتفــال النرويــج والتي نقــل خالها 
شــكر وتقدير صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، علــى اختيار ســموه 
كضيف شــرف لهذه االحتفالية، التي 
تحمــل الكثيــر مــن األهــداف النبيلــة 
لتعزيز قيم التعايش المشترك واألمن 
واالستقرار بين شعوب العالم ودوله، 
وأن مملكــة البحرين فــي عهد جالة 
الملــك، تحــرص علــى المشــاركة فــي 
الجهــود العالميــة وفــي كل المحافــل 
الدوليــة من أجل اإلســهام في تعزيز 
هذه القيــم، إليمانها بــأن المجتمعات 
إلــى األمــن  اليــوم أحــوج مــا تكــون 
التوتــرات  فتيــل  ونــزع  واالســتقرار 
والنزاعــات، لتحقيق هدف الشــعوب 
والعيــش  المســتدامة  التنميــة  فــي 

الكريم”.)انتهى االقتباس(.

صياغة األهداف النبيلة

إن تعزيــز خطــوات وجهــود المجتمع 
الدولي كما يرى ســمو رئيس الوزراء 
تتطلب إرادة دولية مشتركة، وتفتح 
المجــال للمزيــد مــن المبــادرات “غيــر 
التقليديــة” لتحقيق الخير لإلنســانية 
للعيــش  النبيلــة،  وصياغــة األهــداف 
النزاعــات  مــن  محصــن  عالــم  فــي 
الــذي  األمــر  والتوتــرات،  والحــروب 
نــال أطيــب الصــدى لــدى المنظمــات 
الســام  بقضايــا  المهتمــة  الدوليــة 

والتنمية.

إنجاز جديد لسمو 
رئيس الوزراء 
يضاف بسجل 
البحرين حول 

السالم العالمي

بوزبون: سمو رئيس الوزراء أهل لكل إشادة دولية
هنــأت جمعيــة البحريــن للتســامح وتعايــش األديــان )تعايش(، رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بمناســبة منحه 
جائزة “ضيف الشرف النرويجية لعام 2019” من قبل منظمة 14 أغسطس النرويجية تقديًرا لجهود سموه في تعزيز السام واألمن والتسامح والوئام 

اإلقليمي والعالمي، في االحتفالية الكبيرة التي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيسة وزراء مملكة النرويج إرنا سولبرغ.

وفــي هــذا الســياق، قــال رئيس مجلــس إدارة 
جمعية “تعايش” يوســف بوزبون: “إن صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء هــو أهــل لــكل 
جائــزة ولكل إشــادة دوليــة، ونحن في جمعية 
أكثــر  األديــان  وتعايــش  للتســامح  البحريــن 
الذين نشــهد لســموه في تعزيز السام واألمن 
والتسامح والوئام اإلقليمي والعالمي بما لديه 

بالبــذل والعطــاء  مــن ســجل طويــل وحافــل 
فــي هــذا المجــال الكبيــر والحيــوي، مبينــا أن 
شهادات القيادات العالمية لسموه في ترسيخ 
ثقافة التســامح والتعايش هــي تأكيد حقيقي 
للمكانــة الســامية التــي وصلــت إليهــا مملكتنــا 

الغالية”.
وأضاف بوزبون: “نســعد ســعادة غامرة عندما 

اإلقليميــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ُتعّبــر 
والدوليــة عــن تقديرهــا لجهــود ســموه علــى 
صعيــد تعزيــز الســام والتســامح والتعايــش 
منحــت  وقــد  المســتدامة،  والتنميــة  الســلمي 
ســموه العديــد مــن الجوائز المرموقــة في هذا 
المضمــار، األمــر الــذي يجعلنــا أمــام مســؤولية 
كبيرة في أن نعمل جاهدين من أجل ترســيخ 

األجيــال  لــدى  الحضاريــة  المفاهيــم  هــذه 
الجديــدة مــن الناشــئة فــي البحريــن وعالمنــا 

العربي”.

المنامة - بنا

بوحسين: سمو رئيس الوزراء قامة شامخة ورمز للسالم
أّكد عضو مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ُيعتبر قامة شامخًة ورمزًا 

في السام والتسامح، منوهًا بجهوده الكبيرة والتي تمتّد لعقوٍد طويلة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز العدالة والسام المجتمعي.

وتقــّدم بوحســين بوافــر التهانــي والتبريــكات إلــى 
ســمو رئيــس الوزراء بمناســبة منحــه “جائزة ضيف 
قبــل إحــدى  مــن   ”2019 لعــام  النرويجيــة  الشــرف 
مؤسسات المجتمع المدني النرويجية عبر احتفالية 
أقيمــت قبــل أيــام، وذلك تقديــًرا لجهود ســموه في 
تعزيــز الســام واألمن والتســامح والوئــام اإلقليمي 
والعالمــي. ونــّوه إلــى أن تحقيق الســام ُيعتبر أحد 
األهداف الرئيسة لبرنامج التنمية المستدامة لألمم 
الــذي حرصــت حكومــة  البرنامــج  وهــو  المتحــدة، 

مملكــة البحريــن برئاســة ســمّوه على الوصــول إليه 
مــن خال تحقيق جملــة من المتطّلبات على صعيد 
بنــاء مؤسســات حكومية فّعالة. وشــدد علــى الدور 
الكبير الذي يضطلع به سمّوه وإدراكه العميق إلطار 
اإلنمائيــة  األهــداف  المبنــي علــى  الجديــد  التنميــة 
والوئــام  العــدل  فيهــا  يســود  مجتمعــات  لتحقيــق 

الداخلي والسام.
الطّيبــة  الســمعة  يؤّكــد  إنمــا  التكريــم  إن  وقــال 
الواســعة التــي يتمّتع بها ســمو رئيس الــوزراء على 

الصعيــد العالمــي نظيــر إنجازاته الكبيــرة، مردفًا أن 
الحكومــة وبقيــادة ســمّوه لطالمــا ســعت إلــى تعزيز 
ثقافــة الحــوار وســيادة القانــون ومواصلــة تعزيــز 
المؤسســات الدســتورية متمثلة بمجلســي الشــورى 
جانــب  إلــى  التشــريعية  الســلطة  ضمــن  والنــواب، 
االلتــزام  وكذلــك  والقضائيــة،  التنفيذيــة  الســلطة 

بمكافحة الفساد والحفاظ على األموال العامة. 
وختــم  بوحســين بتأكيــد أن ســمّوه ســيبقى قــدوًة 
للجميــع فــي اإلخــاص والعمــل الجــاّد والمســتدام 

لبناء المؤسسات القوية التي تسهم في خلق الرفاه 
واالزدهــار االقتصــادي وتحقيق الســلم واالســتقرار 

االجتماعي.

جواد بوحسين

يوسف بوزبون

 القضيبية - مجلس الشورى



بنك التنمية يصرف عالوة اجتماعية لموظفاته المطلقات واألرامل

دعم مالي لمن 
يرغب في إتمام 
تعليمه وقروض 

دون فوائد

  47 % نسبة 
الموظفات وزيادة 
شاغالت المناصب 

القيادية

أكثر من 77 
موظفة شاركن 

في 1100 دورة 
وورشة

من مبادرات البنك 
توفير التأمين 

الصحي لعائلة 
الموظف 

تقديم برامج 
تدريبية تهدف 

لتعزيز  المهارات 
اإلبداعية 

دراسة أنماط 
السالمة المهنية 

للمرأة ومراعاة 
خصوصيتها  

مركز “رائدات” 
يساهم في 
نجاح رائدات 

األعمال

رائدات األعمال 
المتميزات حصلن 

على دعم من 
البنك
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نسبة الموظفات

كم عدد إجمالي الموظفين  «
ونسبة الموظفات منهم؟

تبلــغ نســبة الموظفــات فــي مجموعــة 
مــن   %  47 للتنميــة  البحريــن  بنــك 

إجمالي عدد الموظفين ككل.

ارتفع نسبيا

هل ارتفع أو انخفض عدد  «
الموظفات في العام 2018 

والربع األول من العام 
2019؟

نعم ارتفع نسبيًا.

زيادة القانونيات 

هل زاد عدد اإلناث شاغالت  «
المناصب القيادية في العام 

2018 والربع األول من العام 
2019؟

نعم زاد عدد اإلناث شاغالت المناصب 
القياديــة في العــام 2018 والربع األول 
عــدة  فــي   ،2019 الجــاري  العــام  مــن 
أقسام مختلفة مثل الشؤون القانونية، 

إدارة االلتزام وغيرها.

100 دورة

كم عدد المستفيدات من  «
اإلناث من الدورات التدريبية؟

شــاركت أكثر من 77 موظفة في العام 
مــن  الربــع األول  نهايــة  2018 وحتــى 
العام الجاري 2019 في أكثر من 1100 
دورة تدريبيــة أو ورشــة عمــل داخــل 

البحرين وخارجها.

الخدمات المساندة

تتنافس مختلف الجهات  «

في توفير خدمات مساندة 
للموظفة، سواء بتطبيق الدوام 

المرن أو العمل من المنزل أو 
صرف عالوات أو تأمين حضانة 

األطفال، فما أبرز الخدمات التي 
توفرونها للموظفة؟

مختلــف  للتنميــة  البحريــن  بنــك  يقــدم 
أنــواع الدعــم المتكامــل لجميــع الموظفات 
المنتســبات للبنــك والتي تقــوم على توفير 

الخدمات المساندة للمرأة من أهمها:

منح عالوة اجتماعية في حاالت . 1
الزواج والطالق والترمل.

تقديم برامج تدريبية متخصصة . 2
تهدف إلى تعزيز  المهارات اإلبداعية 

والمواهب المبتكرة.

توفير الخدمات المساندة للمرأة من . 3
خالل توفير بيئة عمل صحية تحمي 

لها خصوصيتها وتسهم في تعزيز 
استمراريتها في العمل.

منح الموظفة ساعة األمومة.. 4

5. تخفيف ساعات العمل أثناء فترة . 5

الحمل.

دراسة أنماط السالمة المهنية للمرأة . 6
وذلك بما يتناسب مع احتياجاتها 

ومتطلباتها وبحسب الفئات العمرية 
والمهنية ، والتركيز على مالءمة 

مختلف الظروف المحيطة بها ومراعاة 
خصوصيتها التي تتطلب منها تحقيق 

التكامل والتنسيق بين مسؤولياتها 
المنزلية والوظيفية واالجتماعية 

واألسرية وغيرها كثير.

تكريم جميع الموظفات في يوم المرأة . 7
البحرينية الذي يصادف األول من 

ديسمبر من كل عام.

تمثيل البنك في مختلف الفعاليات من . 8
المؤتمرات والندوات والمعارض داخل 

البحرين وخارجها.

التحدث باسم البنك في العديد من . 9
الوسائل اإلعالمية )اإلذاعة، التلفزيون، 

الصحف(.

الكفاءة واإلبداع

ما استعداداتكم للمشاركة  «

بالدورة الجديدة بجائزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المرأة البحرينية؟

للتنميــة  البحريــن  بنــك  مجموعــة  تســعى 
فــي المقــام األول إلى تجســيد التوجيهات 
الســديدة الصــادرة من قبل صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة  خليفــة 
قرينــة عاهــل البــالد الخاصة بتقــدم المرأة 

البحرينية.
كما تسعى المجموعة باستمرار  إلى تعزيز 
مشــاركتها فــي الــدورات الخاصــة بجائــزة 

ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
بنــت إبراهيــم آل خليفة إيمانًا منها بأهمية 
البحرينيــة  المــرأة  دور  فاعليــة  توضيــح 

وقدرتها على تحقيق ذاتها.
وكذلــك التأكيــد علــى ضــرورة اســتعراض 
اإلنجــازات التي تقدمها كل امرأة بحرينية 

في مجال عملها ومجتمعها.
وهــا نحــن اآلن نتقدم للمشــاركة هذا العام 
بــكل فخــٍر واعتــزاز  مــن منطلــق الحــرص 
علــى تأكيد دور المــرأة البحرينية الحيوي، 
والتّوجــه نحو  تعزيز مفهوم أكثر شــمولية 
وفاعليــة وهو تقــدم المــرأة البحرينية بعد 
تحقيــق التمكيــن المنشــود، وبالتالــي فــإن 

دورنا كمؤسســة تنموية يتطلب منا تقديم 
نمــاذج نســائية بحرينيــة يحتــذى بهــا فــي 

الكفاءة واإلبداع واالبتكار.

مشروعات طموحة

ما أبرز المشروعات التي  «
نفذها البنك لدعم تقدم المرأة 

البحرينية؟

أطلــق البنك مجموعة مشــروعات لتحقيق 
التطلعات الطموحة للمرأة ومن أبرزها:

المــرأة  قــدرات  تنميــة  مركــز  تأســيس   .1
البحرينيــة “ريــادات” الــذي يّعــد األول مــن 
نوعــه فــي العالــم والــذي تــم افتتاحــه في 
الســمو  صاحبــة  قبــل  مــن   2013 نوفمبــر 
إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
آل خليفــة، حيــث تــم إنشــاؤه بنــاًء علــى 
االتفاقيــة التي تــم توقيعها بيــن مجموعة 
بنــك البحريــن للتنميــة والمجلــس األعلــى 
البنــك  قيــام  علــى  تنــص  والتــي  للمــرأة، 
وتوفيــر  بنائــه  وتمويــل  المركــز  بإنشــاء 
إجــراء  بهــدف  للمســتفيدين  الخدمــات 
التدريــب والتأهيــل، كمــا تنــص االتفاقيــة 
علــى المســاهمة فــي زيــادة معــدل نجــاح 

المرأة في ريادة األعمال.
فــي  مشــهودة  نجاحــاٍت  البنــك  حقــق   .2
مجــال دعم المــرأة البحرينية تبرهن عليها 
مــن  العديــد  كبــروز  حقيقيــة،  مؤشــرات 
وحصولهــن  المتميــزات  األعمــال  رائــدات 
وعالميــة،  وإقليميــة  علــى جوائــز محليــة 
األمــر الذي يؤكد قدرة المــرأة على اإلتقان 

والمهارة .
األعمــال  رائــدات  مــن  العديــد  وصــول   .3
المتميــزات إلــى العالمية من خالل الســعي 
المتواصل إلى تطوير مشــاريعهن الخاصة 

وإعطائها طابع االنفراد والتميز.
المــرأة  لتنميــة  ماليــة  إطــالق محفظــة   .4
البحرينيــة للنشــاط التجــاري بالتعاون بين 
البنــك وتمكيــن والمجلــس األعلــى للمــرأة 

بقيمة 100 مليون دوالر.

اســتحقاق الموظــف بالقطــاع الخاص عالوة اجتماعية في حالة الــزواج أمر طبيعي، ولكن بنك البحرين 
للتنميــة يمــد اســتحقاق العــالوة للموظفــات فــي حالــة الطــالق والترمــل وذلــك وفــق معلومــات أدلى بها 

مسؤول بالبنك بحوار مع صحيفة البالد.

وقالــت مديــر أول اإلعــالم واالتصــاالت بالبنــك زيــن جميل الشــاهد إن البنــك قرر تخفيف ســاعات العمل 
أثناء فترة الحمل.

أما عن مبادرات البنك لتعزيز تكافؤ الفرص بين موظفيه، فردت الشاهد بأن البنك يدعم ماليا الموظفين 
من الجنســين ممن يرغبون في إتمام مســيرتهم التعليمية والحصول على الشــهادات العليا أو الشــهادات 

االحترافية المتخصصة، ويمنح جميع الموظفين قرضا شخصيًا دون فوائد.

وبلغــت نســبة الموظفــات مــن إجمالي عــدد الموظفيــن 47 %، وارتفعــت حصة المــرأة الموظفة 
نســبيا في الفترة الماضية، وزاد عدد اإلناث شــاغالت المناصب القيادية بعدة أقســام مختلفة 

مثل الشؤون القانونية وإدارة االلتزام وغيرها.

وتنشــر صحيفــة “البــالد” نص لقــاء فعالية رتبها مجلــس التوازن بين الجنســين بدار البالد 
للصحافة مع مدير أول اإلعالم واالتصاالت ببنك البحرين للتنمية زين الشاهد:

100 مليون دوالر 
قيمة المحفظة 

المالية لتنمية 
البحرينية تجاريا

العديد من 
رائدات األعمال 

المتميزات وصلن 
إلى العالمية

راشد الغائب |  تصوير خليل إبراهيم

مبادرات التكافؤ
ما أبرز المبادرات التي تدعم تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات؟ «

يقدم البنك عددا من المبادرات من أبرزها: 

توفير  التأمين الصحي 
الذي يشمل الموظفة 

وزوجها وأبناءها 
وكذلك الموظف 
وزوجته وأبناؤه.

توفير التأمين 
على الحياة لجميع 

الموظفين من الرجال 
والنساء على السواء.

منح الموظفين 
والموظفات فرص 

الحصول على الترقيات 
والوصول إلى مناصب 

قيادية عليا.

منح جميع الموظفين 
رجااًل ونساًء قرضًا 
شخصيًا بدون فوائد.

المساهمة في تقديم الدعم المالي للموظفات 
والموظفين ممن يرغبون في إتمام مسيرتهم 
التعليمية والحصول على الشهادات العليا أو 

الشهادات االحترافية المتخصصة.

اختيار مجموعة من موظفات البنك للمشاركة في لجنة تكافؤ الفرص التي 
تــم إقرارهــا من قبل مجلس الخدمة المدنية بإنشــاء لجان تكافؤ الفرص 
في المؤسسات الحكومية، والتي تضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين 
الموظفيــن فــي فرص التعييــن والتدريب واالبتعــاث والتمثيل والترقي 
الوظيفــي وضمــان مراعــاة احتياجــات المــرأة العاملــة فــي المؤسســة، 
وبمــا يضمــن كذلــك تضميــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي جميــع سياســات 
واســتراتيجيات وخطط ومشــاريع كل مؤسســة، وذلك على ضوء التوجيه 
الســامي لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة بتفعيــل النمــوذج الوطني إلدماج 
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وتظهر مســيرة بنك البحرين للتنمية منذ التأســيس 
حــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى تطبيق هذا المبدأ وتطويــر آليات تنفيذه عامًا 

تلو اآلخر بشكٍل يتسم بالموضوعية والحيادية المطلقة.
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رت مجموعــة مــن طلبــة جامعــة البحريــن روبوتًا ذكيــًا يحاكي حركات يد اإلنســان في مختلــف االتجاهات، ويــؤدي مهام  طــوَّ
محددة انطالقًا من فكرة ترتكز على تصميم وتنفيذ ذراع ذكي يدعم الصناعات المختلفة.

األول  المركــز  المشــروع  وحــاز 
بتخصــص  التخــرج  بمشــروعات 

الهندسة االلكترونية.
الذكــي  الروبــوت  ويهــدف مشــروع 
إلــى إبراز أهمية التقنية الذكية، في 
القيــام بمهــام متعــددة مثــل: حمــل 
ونقــل  الخطــرة،  الكيميائيــة  المــواد 
تعــرف  إلــى  باإلضافــة  المنتجــات، 

السلع المعيبة.
 3 فــي  الروبــوت  الطلبــة  ل  وشــغَّ
إذ  اآللــي”،  “الوضــع  هــي:  أوضــاع 
يعالــج الذراع الصور التي تكتشــفها 
المــادة  ألــوان  ويتعــرف  الكاميــرا 
الصوتــي”  و”الوضــع  آليــًا  وأشــكالها 

حيث يتلقى الروبوت أوامر صوتية 
تتحكــم فــي حركاته وتأديــة مهامه 
ثمَّ “وضــع الكمبيوتر”، ويتم التحكم 
بالــذراع الذكي عبــر أوامر الكمبيوتر 

الفورية أو المبرمجة.
علــي  آالء  الطلبــة:  وعــرض 
عبدالحســين، وزينــب محمــد العبــو، 
المشــروع  صالــح  حبيــب  ونضــال 
بعنــوان: “ذراع الروبــوت التفاعلــي” 
ضمــن  الخالــدي،  محمــد  بإشــراف 
الــذي  التخــرج  مشــاريع  معــرض 
الدراســي  الفصــل  نهايــة  فــي  أقيــم 
الثانــي من العام الجامعــي المنصرم 

.)2019 /2018(

وأوضح الطالب نضال حبيب صالح 
أنهم قاموا بإجراء مئات االختبارات 
للتحقق من استجابة الذراع لألوامر 
األوضــاع،  مختلــف  فــي  المطلوبــة 
مضيفــًا أنــه بنــاء علــى التجــارب تمَّ 
إجــراء عــدد مــن التعديــات لضبــط 
االتجاهــات  فــي  الــذراع  حركــة 
صالــح  وأكــد  المناســبة.  والمواضــع 
أن النتيجــة النهائيــة، أظهــرت قدرة 
الــذراع علــى القيــام بمهــام مختلفــة 

في أوضاع مختلفة.
ولفــت الطالب إلــى أن عملية تطوير 
الــذراع مفتوحــة علــى نطاق واســع، 
وذلــك يعود إلى التطور الســريع في 

التقنيــات الحديثــة، مشــيرًا إلــى أن 
الــذراع الذكــي مــازال قيــد التطويــر 
محليــًا، إذ يحتــاج إلــى زيــادة عــدد 
أجــل  مــن   6 أو   5 إلــى  المحــركات 
والمرونــة،  الحركــة  ســرعة  زيــادة 
وتحســين تقنية معالجة الصور عبر 

تقليل حساسية النظام لإلضاءة.

جامعيون يطورون روبوتا ذكيا.. يسمع وُيعّدل الصور

الطلبة الثالثة مع مشرف المشروع

الشاعرة منيرة السبيعي تحصل على  الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف
بالمغرب الــســعــدي  عــبــدالــمــالــك  جــامــعــة  ــن  م وتــرجــمــة  وتـــواصـــل  لــســانــيــات  تخصص 

حصلت الشــاعرة منيرة إبراهيم الســبيعي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشــرف، من كلية اآلداب في تخصص لســانيات 
وتواصل وترجمة من جامعة عبدالمالك السعدي بالمملكة المغربية وهي من أعرق الجامعات المغربية.

  وقد نالت دراسة الدكتورة منيرة إبراهيم 
الســبيعي الموســومة بعنــوان “دور اإلعام 
الجديــد فــي تعزيــز التبــادل الثقافــي بيــن 
العربــي  الخليــج  “دول  العربيــة  الشــعوب 
أنموذجــًا “ علــى تحقيــق التميــز فــي طــرح 
الموضــوع الــذي يتنــاول التبــادل الثقافــي 
موقــع  عبــر  تحديــدًا  الشــعبية  للثقافــة 
أمــا  التحليلــي،  الجانــب  فــي  “اليوتيــوب” 
الجانــب الميدانــي فقــد تطــرق إلــى تناول 
اإلعــام الجديــد ودوره في تعزيــز التبادل 
الثقافــي علــى النخــب الثقافيــة الخليجية 
بشــكل خــاص.  يذكــر أن هــذا الموضــوع 
المثقفيــن  نخــب  اهتمــام  محــل  هــو 
واإلعامييــن والمبدعيــن، وهــو مــا دفــع 

الســبيعي إلــى اختيــاره ليكــون موضوعًا 
للدراســة العلميــة التــي نالت عنهــا درجة 
الدكتوراه بإشراف عبدالكريم الطرماش، 
كــون تخصص التبــادل الثقافي موضوع 
متقــدم فــي المجال اإلعامــي والثقافي، 
فــي  هامــًا  أكاديميــًا  مجــاالً  وســيطرح 

الساحة المحلية والخليجية والثقافية.
عــدد  مــن  المناقشــة  لجنــة  هــذا وتكونــت 
تخصصــات  مــن  األكاديمييــن  كبــار  مــن 
التواصــل واإلعــام من جامعــة عبدالمالك 
عدنــان  لمشــاركة  باإلضافــة  الســعدي 
بومطيع وهو أســتاذ مشارك بقسم اإلعام 
والســياحة والفنــون مــن جامعــة البحرين.

أن  فــي  نتائجهــا  الدراســة  واســتخلصت 

النخب المثقفة على مســتوى دول الخليج 
الجديــد  اإلعــام  يســتخدمون  العربــي 
بنســبة مرتفعة ويحرصون على المضامين 
وأن  والفلكلوريــة،  والشــعبية  الثقافيــة 
النخبــة المثقفة تتمتــع بخصائص االهتمام 
بالثقافــة والتاريــخ والتــراث والفلكلور من 
التواصــل  كمواقــع  اإللكترونيــة  المصــادر 
االجتماعــي.  كما أثبتت الدراســة أن أكثر 
مــا عبر عن رأي العينــة في الثقافة بدول 
الخليــج العربــي اهتمــام حكومــات دول 
الخليــج العربــي بالثقافــة والتراث، حيث 
تسهم وسائل اإلعام الجديد في التربية 
كونهــا  مثقــف،  جيــل  وخلــق  الثقافيــة 

عنصرًا هامًا للتبادل الثقافي.

المنامة - وزارة الداخلية

شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  بحــث 
عبــدهللا  العميــد  الشــمالية  المحافظــة 
المجلــس  وعضــو  الجيــران،  خليفــة 
عشــرة  الثانيــة  الدائــرة  عــن  البلــدي 
أهالــي  احتياجــات  الــدرازي،  زينــب 
الدائــرة والقضايــا المتعلقــة بالمنطقــة. 
عــددا  الــدرازي  اســتعرضت  وفيمــا 
المتاحــة  والســبل  الموضوعــات  مــن 
لفتــح آفــاق من التعــاون بيــن المديرية 
أنهــا  إلــى  منوهــة  البلــدي،  والمجلــس 
تتواصــل مــع الجهــات المعنيــة لتنفيــذ 
المنطقــة  تخــدم  التــي  المشــاريع  كل 

وأهالــي الدائــرة خصوصــا، أكــد العميد 
الجيــران أن المديرية تســعى دائمًا إلى 
فتح قنــوات التواصل مع الجهات ذات 
الصلــة لتلمــس احتياجــات المواطنين.
من جهة أخرى، أقامت وحدة الشــؤون 
القانونيــة بالمديريــة، ورشــة عمــل عــن 
آلية تنفيــذ العقوبات والتدابير البديلة، 
والتدابيــر  العقوبــات  ضابــط  أدارهــا 
البديلــة بالمديريــة المــازم أول مبــارك 
الدوســري، بحضــور عــدد مــن الضبــاط 
والباحثيــن القانونييــن وضبــاط الصف 

من المعنيين.

“شرطة الشمالية”: تعزيز التعاون مع المجلس البلدي

المشروع حاز 
المركز األول 

بمشروعات 
التخرج بالهندسة 

االلكترونية

6 نواب لوزير التربية: انشر نتائج البعثات أو سُتساءل برلمانيا
تــوزيــعــهــا ــة  ــدال ــع ب ــن  ــع ط أو  ــال  ــغ ــت اس أو  جـــدل  أي  إلنـــهـــاء 

طالــب نــواب فــي بيــان وقعــوا عليــه أمس، 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اعتماد 
الشــفافية الكاملــة فــي نشــر نتائــج توزيــع 
البعثات لهذا العام بنشر أسماء المستفيدين 

مقرونة بمعدالتهم األكاديمية.
واعتبــر النــواب فــي بيانهــم أن الخطوة من 
التــي تتبعــه  الشــفافية  شــأنها تعزيــز مبــدأ 

الوزارة وأعلنت عنه سابقا، وكذلك إنهاء أي 
جــدل أو اســتغال أو توظيــف للعملية التي 
تطــول المتفوقيــن مــن أبنــاء البحريــن بكل 

أطيافهم ومشاربهم.
نشــر  عــن  الــوزارة  امتنــاع  أن  وأكــدوا 
عامــات  مــن  كثيــرا  ســيثير  المعلومــات 
فــي  للطعــن  مــادة  وسيشــكل  االســتفهام 
مصداقية وعدالة توزيع البعثات الدراسية.
وأوضحــوا: أن عــدم اســتجابة وزير التربية 

والتعليــم لمطلــب الشــفافية المحــق، يضــع 
النواب في موقف ملزم الستخدام األدوات 
عبــر  الرقابــي،  للــدور  تفعيــا  الدســتورية 
توجيه األســئلة البرلمانية الملزمة دســتوريا 
أو تشــكيل لجنــة تحقيــق إذا مــا اســتمرت 
البيانــات  تغييــب  سياســة  فــي  الــوزارة 

والمعلومات في هذا الشأن.
مســتقبل  بــأن  بيانهــم  النــواب  واختتــم 
البحريــن يكمــن في تســاوي الفــرص واتباع 

مراقبــة  وأن  والشــفافية  العدالــة  معاييــر 
مؤسســات الدولــة والتأكد مــن اتباعها لهذه 
المبــادئ هــو مــن صلــب عملهــم النيابــي وال 

تهاون فيه على اإلطاق. 
كلثــم  النــواب:  هــم  الموقعيــن  أن  يذكــر 
ومحمــود  الصالــح  وممــدوح  الحايكــي 
وســيدفاح  عبــاس  آل  وعمــار  البحرانــي 

هاشم وعبدالنبي سلمان.

عبدالنبي سلمانسيد فالح هاشمعمار آل عباس محمود البحراني ممدوح الصالح كلثم الحايكي ماجد النعيمي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

يأمــل ســائقو األجــرة -كمــا هــو غيرهــم- ألن ينظــر بجديــة إلــى مطالبهــم العالقــة 
والمتكــررة علــى المســامع منــذ ســنوات، وهــي مطالــب ال ترتبــط برفــع مســتواهم 
المعيشــي، والقفــز بــه، بقــدر المحافظة عليه مــن البتر، والقضــم، والتخلخل، بحال 

أسوأ مما هو به اآلن.
وتواجه هذه الشريحة من أبناء الوطن، تحديات جمة، تضيق على أبنائها الخناق، 
وتحد من مدخولهم الشحيح أصا، بظل التنافسية التي تقودها شركات التأجير، 

والتطبيقات العالمية كــ “أوبر”، وخدمات التوصيل من الباطن.
وتتركــز أهــم مطالــب ســائقي األجرة وفــق تصريحات صحفية ســابقة لعدد منهم، 

ولرئيس جمعية النقل العام البحرينية محمد البربوري بالتالي:
Û .تشديد الرقابة وتغليط القوانين على من يزاول مهنة التوصيل من دون ترخيص
Û .تطبيق الدعم الحكومي المتنوع لهذه الفئة المنسية والمغلوب على أمرها
Û .مراجعة تسعيرة التوصيل والذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات دون تغيير
Û  إيجــاد موقف مشــترك يســمح لســيارات األجــرة التابعة للســعودية وللبحرين على

حد سواء بتوصيل المسافرين للحد الفاصل بين البلدين.
Û  تمرير المقترح النيابي األخير والمطالب بدعم “تمكين” في تمويل سائقي سيارات

األجرة.
فــي مقابــل ذلــك، آمــل من النواب االســتمرار بتســليط الضوء على فئــات المجتمع 
التــي تعانــي الظروف الصعبة والمعطلة للحياة، كالصيادين، والعاطلين عن العمل، 
والخريجين، وطلبة االمتياز، وخريجي الجامعات الصينية، واألسر المتعففة التي 

ال يعرف أحد عنها شيئا.
Û  هــذه الملفــات المازمــة والمرتبطــة بحيــاة النــاس، وبأولوياتهــم، ويومياتهــم، هي

التــي يجــب أن نوليهــا االهتمــام األول، دائما وأبدا، دون أن ننتظــر ألجلها جزاء أو 
شكورا، ودمتم بخير.

مطالب 
مشروعة 
لسائقي 

األجرة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رفضــت كتلة “تقدم” البرلمانية اســتمرار وزارة التربية 
والتعليم في اتباع سياســات طالما تســببت في الكثير 
مــن اللغــط، وقوبلــت بالرفض من مجاميع واســعة في 
المجتمع، وفي مقدمتهم أولياء أمور المتفوقين بشأن 
سياســة توزيــع البعثــات والمنح.وأشــارت الكتلــة، فــي 
بيــان أمس، إلى رفض الغالبية العظمى من المتفوقين 
وأوليــاء أمورهــم، معاييــر توزيع وتخصيــص البعثات 
لســنوات طويلــة،  متكــررا  بــات  الــذي  األمــر  والمنــح، 
والــذي حــرم بســببه المئات بــل اآلالف مــن المتفوقين 
والمتفوقات من رغباتهم في بناء مستقبلهم التعليمي 

والمهني وفقا لقدراتهم العلمية.
وأضافــت أن الــوزارة انتهجــت منــذ ســنوات معاييــر 
فريــدة، ال تســاعد علــى تحقيــق العدالــة واإلنصــاف، 
الطالــب،  نتيجــة  الحتســاب  وفقــا  نتائجهــا  وتعتمــد 
إضافــة إلــى نتائجــه فــي مــا يســمى باختبــار القــدرات 
لجنــة مختصــة،  تجريهــا  التــي  الشــخصية  والمقابلــة 
وبمعــدل 60 % للمعــدل الدراســي فيمــا توزع نســبة الـ 
40 % المتبقيــة بالتســاوي علــى المقابلــة الشــخصية 
وامتحان القدرات والتي غالبًا ما تكون في غير صالح 
معظــم المتفوقيــن دراســيا، وهــي نتيجــة ال تأخــذ في 
االعتبار المجهودات الكبيرة التي بذلها الطلبة طوال 3 

ســنوات من دراســتهم الثانوية، وتحت إشراف مباشر 
من الوزارة نفسها. 

وأكدت أن إصرار الوزارة على االســتمرار في المعايير 
المرفوضــة، واإلبقــاء علــى اللجنــة والدور المنــوط بها 
يتناقــض فــي جوهــره ونتائجــه الوخيمة مع مــا دأبت 
الــوزارة بالحديــث المســتمر عــن المســتوى الدراســي 
العالي ومخرجات مراحل التعليم الثاث المتوافق مع 
المعاييــر العالمية وفق تصريحات مســؤوليها، لتشــكل 
العلميــة  الطلبــة  نتائــج  علــى  كالرقيــب  تكــون  لجنــة 
الحقيقية، ليعاد غربلتها وفقا آللية غير شفافة، وغالبًا 
مــا تســتبعد الغالبيــة العظمــى مــن المتفوقيــن بســببها؛ 
ألســباب غيــر مقبولــة وال تحقــق العدالــة واإلنصــاف 
للسواد األعظم من المتفوقين الذين عادة ما تخصص 
وميولهــم  رغباتهــم  عــن  بعيــدة  منــح  أو  بعثــات  لهــم 
بمســتوى  تعتــرف  ال  وكأنهــا  والعلميــة  الشــخصية 
شــهادات هــي مســؤولة عنهــا أساســا. وناشــدت الكتلة 
وطنيــة  بمســؤولية  العمــل  الــوزارة،  فــي  المســؤولين 
لمغــادرة أخطــاء الماضي وإعــادة إنصاف جميــع أبناء 
ألليــات  والمتفوقــات وفقــا  المتفوقيــن  مــن  البحريــن 
توزيــع عادلــة معلنــة وشــفافة، علــى أن تشــكل ســريعا 
لجنــة تظلمات مســتقلة ومحايدة، وأن تعلن المعدالت 
العلميــة التراكمية للطلبــة المتفوقين ورغباتهم األولى 

بكل وضوح أمام الرأي العام.

“تقدم” لـ “التربية”: غاِدروا أخطاء الماضي وأنصفوا المتفوقين

قــال النائــب يوســف زينــل، وهــو يعلق 
وزارة  توزيــع  بشــأن  يثــار  مــا  علــى 
والمنــح  للبعثــات  والتعليــم  التربيــة 
الماليــة علــى المتفوقيــن مــن خريجي 
الثانويــة العامــة “إن مطلــب الشــفافية 
المرفــوع مــن قبــل البعــض هــو مطلب 
أيــة  أو  للــوزارة  ينبغــي  وال  مشــروع، 
جهة اعتبار ذلك إســاءة للوزارة نفسها 
أو للبلــد، مضيفــا: علــى المدافعيــن عن 
األمــور  تهويــل  عــدم  الــوزارة  موقــف 

والذهــاب بهــا بعيــدا عــن مــا هــي عليــه”. وتابــع “نحــن أمــام موضوع 
خدمــي تعليمــي بحــت، وأمــام شــكاوى تتكــرر ســنويا وفيهــا يــرى 
أصحابهــا أن معاييــر توزيــع البعثــات ليســت عادلة ومنصفــة، وعليه 
يجــب النظــر فــي ذلك بعيــن متجردة عــن كل تهويل. وواصل “لســنا 
هنا في موقف المعارضة للوزارة التي قد تكون مصيبة في ما تقوم 
بــه مــن تطبيق لخطة التوزيع الســنوية للبعثات، لكننا أيضا لســنا في 
وراد صم اآلذان عن الشــكاوى المتكررة، لذا أنا هنا أســجل اقتراحي 
الــذي يمثــل حا عمليا لحلحلة أية شــكاوى ويتمثل في إنشــاء لجنة 
تظلمات مســتقلة تتولى اســتام الشــكاوى والنظر فيها ثم مطابقتها 
مــع المعاييــر المعتمــدة علــى أن يتم كل ذلك بعد نشــر أســماء الطلبة 

بمعدالتهم وبعثاتهم للرأي العام المحلي”.

زينل يدعو لتشكيل لجنة 
تظلمات مستقلة للبعثات

يوسف زينل



بمناســبة عيد األضحى المبارك، نظمت لجنة األنشــطة االجتماعية في شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات احتفاالً عائليًا 
لموظفي الشركة وعائالتهم في ثالث أيام العيد بمقر نادي الشركة، حيث شهد الحفل العديد من الفقرات الممتعة والمسابقات 

التي غلبت عليها أجواء المرح والسعادة بهذه المناسبة السعيدة. 

المســاند  العــام  المديــر  االحتفــال  حضــر 
فاضــل األنصــاري، والمديــر العــام للتصنيع 
ياســر العباســي، وعــدد من أعضــاء اإلدارة 
العمــال،  نقابــة  رئيــس  ونائــب  التنفيذيــة، 
الشــركة.وبهذه  فــي  المســؤولين  وكبــار 
المناســبة، أكــد رئيس الشــركة عبدالرحمن 
جواهــري، أن تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــة 
يأتــي ضمــن حــرص الشــركة علــى توفيــر 
جــو أســري بهيــج بيــن العامليــن وأبنائهــم 
تأكيــدًا لــروح العائلــة الواحدة التــي تتميز 

بها الشركة.
الرائعــة  بالترتيبــات  جواهــري  أشــاد  كمــا 
فــي  نوعيــة  نقلــة  اعتبــره  الــذي  للحفــل 

التنظيــم، منوهــًا بجهــود رئيــس وأعضــاء 
مــن  االجتماعيــة وجميــع  األنشــطة  لجنــة 
ســاهم فــي تنظيــم هــذا االحتفــال المميــز 
والذي من شــأنه أن يدخل الفرح والســرور 
هــذه  فــي  العامليــن  أبنــاء  نفــوس  فــي 

المناسبة السعيدة.
شــكرهم  جزيــل  عــن  الحضــور  وأعــرب 
تحــرص  التــي  الشــركة  إلدارة  وامتنانهــم 
فــي كل عــام على تنظيم هــذه االحتفاالت 
التي تشــيع أجــواء البهجة بيــن الموظفين 
وعائالتهــم وتســاهم فــي تجديــد النشــاط 
نفــوس  فــي  جديــد  مــن  الحيويــة  وبعــث 
العاملين لبذل مزيد من العطاء في العمل.

سترة - جيبك

احتـفــال عائـلــي بالعـيــد في “جيـبــك”

06local@albiladpress.comشيخو يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى رابطة اآلسيان
المشترك والتنسيق  التعاون  من  أوســع  آفــاق  إلى  بالعالقات  االرتقاء 

قّدم سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا محمد شيخو، أوراق اعتماده 
ســفيرًا لمملكة البحرين لدى رابطة دول جنوب شــرق آســيا )اآلســيان( إلى األمين 

العام لرابطة اآلسيان داتو ليم جوك هوي.

فــي  البحريــن  مملكــة  ســفير  ونقــل 
الخارجيــة  وزيــر  تحيــات  جاكرتــا 
الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمد آل 
لرابطــة  العــام  األميــن  إلــى  خليفــة، 
اآلســيان، وتمنياتــه لــه دوام الصحــة 
مملكــة  بحــرص  منوًهــا  والعافيــة، 
العالقــات  تطويــر  علــى  البحريــن 
الثنائيــة مع رابطة دول جنوب شــرق 
المســتويات  علــى  )اآلســيان(  آســيا 
كافــة، مؤكــًدا أن الحــرص جــاء رغبًة 
البــالد  لعاهــل  الحكيمــة  القيــادة  مــن 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

رئيــس  ودعــم  خليفــة،  آل  عيســى 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان ال خليفة، ومؤازرة 
ولي العهــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، في االرتقاء بالعالقات إلى 
آفــاق أوســع مــن التعــاون والتنســيق 
المشــترك.من جانبــه، كلــف داتــو ليــم 
أطيــب  بنقــل  الســفير  هــوي  جــوك 
مشــيًدا  الخارجيــة،  لوزيــر  تحياتــه 
بالتطــور الكبيــر الــذي تشــهده مملكــة 

البحريــن فــي شــتى المجــاالت ومنها 
واالســتثماري  االقتصــادي  القطــاع 
المجــاالت،  مــن  وغيرهــا  والتجــاري 

متمنًيــا لمملكــة البحريــن مزيــدا مــن 
التقدم والرخاء ولســعادة الســفير كل 

التوفيق والنجاح في مهمات عمله.

السفير محمد شيخو يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى رابطة “اآلسيان”

المنامة - وزارة الخارجية

محرر الشئون المحلية

الخميس
15 أغسطس 2019 
14 ذو الحجة 1440

المنامة - بنا

بنغالديــش  جمهوريــة  رئيــس  تســلم 
الشــعبية  محمــد عبدالحامــد ، أوراق 
اعتمــاد أحمــد  الهاجــري كســفير فــوق 
العــادة مفــوض لمملكــة البحريــن لــدى 
جمهوريــة بنغالديــش الشــعبية المقيم 

في بانكوك.
وخــالل اللقــاء، نقــل الهاجــري تحيات 
رئيــس  وســمو  البــالد  عاهــل  جاللــة 
الوزراء وســمو ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء، إلــى عبدالحامد وتمنياتهم له 
بــدوام الصحــة والعافيــة، ولجمهورية 
بنغالديــش الشــعبية وشــعبها الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.

الجانبــان  أعــرب  اللقــاء،  وخــالل 
الثنائيــة  بالعالقــات  اعتزازهمــا  عــن 
وشــعبيهما  البلديــن  بيــن  تربــط  التــي 
ضــرورة  علــى  مؤكديــن  الصديقيــن، 
تعزيــز عالقــات التعــاون فــي مختلــف 
المجــاالت  فــي  وخاصــة  المجــاالت 

االقتصادية والثقافية.

رئيس بنغالديش يتسلم أوراق الهاجري

“الكلمة الطيبة” توزع 475 أضحية لألسر الفقيرة

مسؤول “اإلفادة من الهدي”: تجاوب كبير من بعثة البحرين والحمالت

المملكة ــل  ــ أه ــن  مـ ــيــن  ــمــحــســن وال والـــكـــويـــت  ــن  ــري ــح ــب ال أوقـــــاف  ــع  مـ ــاون  ــع ــت ــال ب

ــة ــق ــاب ــس ــاح لـــلـــمـــواســـم ال ــجـ ــنـ ــن الـ ــ ــة م ــ ــاف ــ ــل إض ــث ــم ــام ي ــ ــع ــ ــذا ال ــ ــج هـ ــ ــم ح ــوسـ مـ

نفــذت لجنــة المشــاريع الخيريــة بجمعيــة الكلمــة الطيبــة مشــروعها الموســمي األضاحــي لعــام 
1440هـ - 2019م بالجمعية بالتعاون مع قســم األعمال الخيرية بإدارة األوقاف الســنية بمملكة 
البحرين وبدعم األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت الشــقيقة والمحســنين من أهل البحرين، 

حيث شمل المشروع اكثر من 475 أضحية نفذتها الجمعية في هذا العام.

الخيريــة  المشــاريع  لجنــة  رئيــس  وتوجــه 
بالشــكر  إبراهيــم محمــد  بالجمعيــة محمــد 
إتمــام  الذيــن أســهموا فــي  الداعميــن  لــكل 
هذا المشــروع وعلى رأســهم إدارة األوقاف 
الشــيخ  المجلــس   برئيــس  ممثلــًة  الســنية 
ودعمهــم  ثقتهــم  علــى  الهاجــري  راشــد 
المســتمر للجمعية كما توجه بالشكر لألمانة 
العامــة لألوقاف بدولــة الكويت على دعمها 
الكريــم والســخي ومتابعتهــا الدائمة لعملية 

تنفيذ المشروع في المملكة.
وأوضــح أن اللجنة شــكلت فريقًا على مدار 
الجهــات  مــع  والتواجــد  للمتابعــة  الســاعة 

المــوردة للمواشــي لتســيير خطــوات العمل 
بدايــًة مــن التواجد في المقصــب بالبرهامة 
واإلشــراف علــى ذبــح األضحيــة ووضعهــا 
المشــروع  لهــذا  مصممــة  أكيــاس  فــي 
ومــن ثــم توزيعهــا مــن خــالل نمــوذج آمــن 
بواســطة بــرادات حفــظ اللحــوم فــي إطــار 
حــرص الجمعية التام على إتمام المشــروع 
بجــودة عاليــة ومحاولة إفادة أكبر عدد من 
األســر الفقيــرة والمعوزيــن المســجلين لدى 

الجمعية.
وأشار إلى أن عملية التوزيع تمت بمشاركة 
عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين الفتًا 

إلــى أن تضافر جهــود الجهات المعنية كافة 
وتفانــي العامليــن فــي المشــروع إلدراكهــم 
مدى أهمية أداء هذه الشــعيرة كان له األثر 

الكبير في نجاحه.
واختتم حديثه قائالً أن مشــروع األضاحي 

ســد  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهم  العــام  لهــذا 
فــي  المحتاجــة  األســر  مــن  عــدد  حاجــات 
أّيــام العيــد وإدخــال الفرح والســرور عليهم 
فضــالً عــن تعزيــز قيــم التواصــل والتراحم 

والتكافل التي حث عليها ديننا الحنيف.

وصفــت لجنــة اإلفــادة مــن الهــدي أن موســم حــج هــذا العام يمثــل إضافة مــن النجاح 
للمواســم الســابقة علــى صعيــد عمــل اللجنــة، والعمــل المشــترك مع مشــروع األضاحي 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم التسهيالت وأوجه التعاون.

وقــال مســؤول لجنــة اإلفــادة مــن لحــوم 
الهــدي خالد آل شــهاب إن بعثــة البحرين 
الدعــم  كل  قدمــت  وحمالتهــا  للحــج 
والتجــاوب المشــرف، مــا يؤكــد اإليمــان 
إنجــاح  فــي  للمســاهمة  الخيــري  بالعمــل 
إلــى  والتقديــر  الشــكر  رافًعــا  المشــروع، 
فضيلــة  للحــج  البحريــن  بعثــة  رئيــس 
الشــيخ عدنــان القطــان وإلــى كل أعضاء 
اللجنــة ومســؤولي الحمــالت البحرينيــة، 
لتقديم التسهيالت وتيسير شئون اللجنة 
على صعيد أداء نســك الهدي، مثنًيا على 
الجهــود الكبيــرة والجبــارة التــي تقدمهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية وكل هيئاتها 

المختصــة فــي ســبيل راحة حجــاج بيت 
هللا الحرام.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اللجنــة تشــكلت 
منذ حوالي 13 عاًما لتقديم خدمة تيسير 
ثــم  ومــن  للحجــاج،  الهــدي  نســك  أداء 
توزيــع اللحوم على الفقراء والمحتاجين 
عبر التعاون مع مشــروع المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، لإلفــادة مــن الهــدي 
واألضاحــي الذي يديره البنك اإلســالمي 
للتنميــة، والــذي يتولــى مســؤولية توزيع 
لحوم الهدي واألضاحي على المحتاجين 

في عدد من الدول اإلسالمية.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

الشيخ راشد الهاجريمحمد ابراهيم

خالد آل شهاب لدى تقديم درع تذكارية إلى الشيخ عدنان القطان



تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة فــي واقعــة خطــف 5 وافديــن آلخــر مــن مواطنيهــم 
والتعدي عليه بالضرب فجرا في إحدى الشقق بواسطة ألواح خشبية و”النعل”، بعدما 
نقلوه من منطقة ســكنه بالمحرق إلى الســلمانية؛ لخالفات مالية بين أحدهم والمجني 
عليه، وقررت إرجاء القضية حتى جلسة يوم 29 أغسطس الجاري؛ لالطالع والرد من 
قبل وكالء المتهمين مع التصريح لهم بصورة من األوراق مع اســتمرار حبســهم لحين 

الجلسة القادمة.

وتتمثــل التفاصيــل فيمــا أبلــغ بــه زميــل 
شــاهد  بأنــه  العمــل  فــي  عليــه  المجنــي 
علــى  يعتديــان  جنســيته  مــن  شــخصين 
زميلــه بالضــرب، وأفــاد بأنهمــا اختطفــاه 
فجــر   1:00 الســاعة  بنحــو  ســيارة  فــي 
يــوم الواقعة، كمــا أنه تلقى رســالة بعدها 
والــذي  لــه،  آخــر  زميلــه  مــن  بســاعتين 
أحضرتــه  عليــه  المجنــي  بــأن  لــه  أفــاد 

ســيارة إلــى مقــر عملــه مــرة أخــرى، وبعد 
تواصلــه مــع المجنــي عليــه أفاد لــه بأن 5 
أشــخاص قامــوا بضربه بعدمــا اختطفوه 
مــن المحــرق ونقلــوه إلــى شــقة ســكنية 
اعتــدوا  أنهــم  الســلمانية، مبينــا  بمنطقــة 
عليه بالضرب بواســطة األلواح الخشــبية 
واأليادي والنعال لمدة ســاعتين وســرقوا 

هاتفه النقال.

وبحضــور المجنــي عليــه لمركــز الشــرطة 
وسماع أقواله تم التأكد من صحة البالغ، 
والــذي أفــاد بأنه يوم الواقعــة في الوقت 
المذكور سلفا حضر له المتهم األول، الذي 
يعرفه معرفة شــخصية، فسأله عن سبب 
المشــكلة بينــه وبيــن شــقيقه الــذي يعمــل 
معــه بذات الشــركة، فأبلغــه المجني عليه 

أنه ال توجد مشاكل بينهما.
آخــر  شــخص  برفقــة  بالمتهــم  وفوجــئ 
كان معــه يمســكان به، واتصال بأشــخاص 
آخريــن، والذيــن حضــروا بعدهــا بدقائــق 
وقاموا باالعتداء عليه كذلك، ثم أدخلوه 
للســيارة ونقلــوه إلــى شــقة فــي منطقــة 
مــن  للضــرب  تعــرض  وفيهــا  الســلمانية، 
قبلهم بواسطة األلواح الخشبية و”النعل” 

المــاء وســرقوا  رأســه  علــى  كمــا ســكبوا 
أبلــغ  أذا  بالقتــل  وهــددوه  النقــال  هاتفــه 
الشــرطة ثــم أعــادوه إلــى مــكان ســيارته 

بمنطقة المحرق.
وبالقبــض علــى المتهــم األول لــم يعتــرف 
بمــا نســب إليــه مــن اتهامــات، وأفــاد بأنه 
فــي يــوم الواقعة ذهــب لمنطقــة المحرق 
للقــاء المجنــي عليــه كونــه اســتلف منــه 
مبلــغ 1500 دينــار ويماطــل فــي إعادتــه 
منــه  طلــب  معــه  تحــدث  وعندمــا  إليــه، 
المجنــي عليــه التوجــه معــا إلــى منطقــة 
توجهــا  فعــال  أنهمــا  وقــرر  الســلمانية، 
للمنطقة المذكورة، إذ تبين له أن المجني 
عليه أرشــده إلى طريق مســكنه -مســكن 
المتهــم-، حيــث قــرر لــه أنهما ســيصعدان 

إلى المنزل للتحدث بشأن األموال.
وأفــاد بأنــه وأثنــاء توجههمــا في مســكنه 
بواســطة  عليــه  التعــدي  األخيــر  حــاول 
آلــة حديديــة، فتدخــل بعــض األشــخاص 
لفــض الشــجار بينهمــا، ثــم قامــوا بإيصال 
المجنــي عليــه لمســكنه بمنطقــة المحــرق 
دون أن يضربــه أحــد، لكن شــركاء المتهم 
األول، والذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 21 
و31 عامــا، أفــادوا بعكــس أقــوال المتهــم 
واعترفــوا بارتكابهــم لواقعــة االختطــاف 
وضــرب المجني عليه تفصيــال كما قررها 

بها المجني عليه.
فأحالــت النيابــة العامــة للمحاكمــة بعدمــا 
وجهــت لهــم عــدة تهــم تمثلــت فــي أنهــم 
بتاريــخ 31 مــارس 2019، أوال: اختطفــوا 

عليــه  المجنــي  مجهوليــن  وآخريــن 
وأمســكوه وأرغمــوه على ركوب الســيارة 
باســتعمال القــوة حــال كونهــم أكثــر مــن 

شخص على النحو المبين باألوراق.
عليــه  المجنــي  حريــة  حجــزوا  ثانيــا: 
قامــوا  بــأن  والتهديــد  القــوة  باســتعمال 
بضربــه ونقلــه مــن منطقــة المحــرق إلــى 
منطقة الســلمانية وأخذه إلى مقر سكنهم 

واعتدوا عليه بالضرب.
ثالثــا: اعتدوا على ســالمة جســم المجني 
عليــه مــن خــالل الضــرب بواســطة العصا 
الخشــبية والنعــال وأحدثوا بــه اإلصابات 
الموصوفــة بالتقريــر الطبــي وأفضي ذلك 
إلى مرضه وعجزه عن أعماله الشــخصية 

مدة تزيد عن 20 يوما.

5 وافدين يختطفون آخر ويضربونه باأللواح والنعال
بــــردهــــا ومــــــاطــــــل  ديــــــنــــــار   1500 أحــــــدهــــــم  مــــــن  اســــتــــلــــف 

ألغــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانيــة )بصفتهــا االســتئنافية( عقوبــة اإلبعــاد المحكوم بها علــى وافد تم القبض عليه متلبســا 
ببيــع المــواد المســكرة علــى أفــراد جاليتــه بمنطقــة توبلي، فيمــا أيــدت عقوبتي الحبــس الصادرتين بحقه، األولى بحبســه شــهرا 
واحدا لتهمة البيع والحيازة، والثانية بحبســه 10 أيام لإلقامة غير المشــروعة في البالد، مع النفاذ لكليهما، كما أمرت بمصادرة 

المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف 
عــدة تهــم تمثلــت في أنه بغضون شــهر 

مايو 2019، ارتكب اآلتي:
الوصــف  المبينــة  المســكرات  بــاع  أوال: 
األحــوال  غيــر  فــي  بــاألوراق  والنــوع 

المصرح بها في القانون.
ثانيــا: حــاز المســكرات المبينــة الوصف 
األحــوال  غيــر  فــي  بــاألوراق  والنــوع 

المصرح بها قانونا.
ثالثا: استمر في إقامته بمملكة البحرين 
بصورة غير مشروعة وذلك دون حيازة 

رخصة إقامة سارية المفعول.
وتتحصــل التفاصيــل فيمــا ورد بأوراق 
القضيــة فــي أنــه وحال تواجد شــرطي 
على واجب عمله بمنطقة توبلي، شاهد 

مجموعة من العمال الوافدين يشــربون 
إال أن  منــه  فمــا كان  المســكرة،  المــواد 
توجــه إليهــم وســألهم عــن مصــدر تلــك 
المسكرات، فقالوا له أنهم يشترونها من 
المســتأنف والــذي يقــود ســيارة بلوحــة 
أجنبيــة عــن البالد، وأنــه يعمل على بيع 

المواد المسكرة في مكان معين.
وشــاهدوا  للمــكان  توجهــوا  وبالفعــل 
المســتأنف وحولــه أشــخاص يحضرون 
إليــه بالقــرب مــن ســيارته، وبمراقبتهــم 
المــواد  منــه  يشــترون  أنهــم  تبيــن 
ناحيــة  الشــرطي  فتوجــه  المســكرة، 
المــدان، والذي تبين له أن األخير يحوز 
المــواد المســكرة بالفعل، فألقــى القبض 

عليه.

وأثناء عملية تفتيش ســيارة المستأنف 
عثر فيها على عدد 7 كراتين من البيرة، 

وعدد 3 زجاجات من الويسكي.
وبإحالتــه للمحكمــة قضــت أول درجــة 
بحبــس المتهم لمدة شــهر مع النفاذ عن 
وبحبســه  والثانيــة،  األولــى  التهمتيــن 
التهمــة  عــن  النفــاذ  مــع  أيــام   10 لمــدة 
عــن  نهائيــا  بإبعــاده  وأمــرت  الثالثــة، 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة وبمصــادرة 
بهــذا الحكــم  المضبوطــات، فلــم يقبــل 
الماثــل،  باالســتئناف  عليــه  وطعــن 
والــذي حكمت فيه محكمة االســتئناف 
بقبولــه شــكال وفــي الموضــوع بتعديــل 
الحكم المســتأنف بإلغاء عقوبة اإلبعاد، 

وبتأييده فيما عدا ذلك.

خففــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبــة مدان مع آخر -اســتأنف في وقت ســابق وتــم تأييد 
الحكــم بحقــه- بحــرق ســيارة رجــل أمــن فــي منطقــة كــرزكان بقصــد بــث الرعب فــي نفــوس المواطنيــن تنفيذا 
ألغــراض إرهابيــة، واكتفــت بمعاقبته بالســجن لمدة 5 ســنوات بدال من 10 ســنوات، وأيــدت إلزامهما بالتضامن 

بدفع مبلغ 5804 دنانير للشرطي المجني عليه كقيمة تلفيات سيارته وبمصادرة المضبوطات.

وذكــرت أن تفاصيــل القضية تتمثل 
فــي أن المدانيــن عقــدا اتفاقــا فيمــا 
بينهمــا علــى حرق ســيارة الشــرطي 
كــرزكان؛  بمنطقــة  عليــه  المجنــي 
فــي وجودهــا بجــوار مســكنه بقصد 
وســالمة  العــام  باألمــن  اإلخــالل 
المواطنيــن وبث الرعــب في نفوس 

المواطنين.
الثانــي  المتهــم  أن  وأوضحــت 
األول  المتهــم  علــى  الفكــرة  عــرض 
علــى  وافقــه  والــذي  )المســتأنف(، 
ارتــكاب الجريمــة، والتقيــا فــي يوم 
تواجــد  لمــكان  وتوجهــا  الواقعــة 
المســتأنف  ســكب  إذ  الســيارة، 
البتــرول الذي أحضره المتهم الثاني 

على الســيارة، وقام األخير بإشــعال 
الحريــق بواســطة قداحــه، ممــا أدى 
والذا  الفــور  علــى  احتراقهــا  إلــى 

بالفرار من الموقع.
وثبــت للمحكمــة مــن تقريــر شــعبة 
عقــب  الجريمــة  مســرح  طاقــم 
الســيارة،  علــى  والكشــف  المعاينــة 
أن الحريــق ناتــج عــن ســكب مــادة 
سريعة االشــتعال على نقطتي تركز 
بفعــل  الحريــق  وأن  بهمــا،  الحريــق 
فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن 
قيمــة التلفيــات في ســيارة المجني 

عليه بلغت 5800 دينار.
ومــن التحريــات، تــم التوصل لهوية 
المدانيــن وأنهما مــن ارتكب الواقعة 

مجهوليــن،  آخريــن  مــع  باالشــتراك 
فتــم القبض على المســتأنف، والذي 
اعتــرف باقترافــه للجريمــة، كما قرر 
فــي  الثانــي معــه  المتهــم  بمشــاركة 

ارتكابها.
وانتهــت المحكمة إلى ثبوت االتهام 
فــي حق المدانيــن والذي يتمثل في 
أنهمــا بتاريــخ 13 أغســطس 2018، 
مجهولــون  وآخريــن  عمــدا  أشــعال 
حريقــا فــي الســيارة المبينــة وصفــا 
ونوعــا بــاألوراق والمملوكة للمجني 
عليــه معرضين حياة النــاس للخطر 
لغــرض  تنفيــذا  للخطــر  وأموالهــم 

إرهابي.

بحبسه واكــتــفــت  اإلبــعــاد  عــقــود  ألــغــت  10المحكمة  مــــن  ــدال  ــ ــ ب ســــنــــوات   5 ــدة  ــ ــم ــ ل ــن  ــجـ ــسـ الـ

تخفيف عقوبة شاب تعمد إحراق سيارة شرطيضبط وافد متلبس ببيع المسكرات في توبلي

مفصول عن العمل يسرق سيارة ويتلـف 5 مركبـات
ــة ــدئـ ــهـ ادعــــــــــى عــــــــدم تـــــذكـــــر الـــــــحـــــــادث لــــتــــنــــاولــــه أقـــــــراصـــــــا مـ

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في واقعة ســرقة ســيارة من منطقة ســوق واقف وبعد مالحقة الشــرطة للسارق تعمد 
االصطدام بشــرطيين وتســبب لهما بإصابات فضال عن االصطدام وإتالف عدد 5 ســيارات بينها الســيارة المســروقة وأخرى دورية 
أمنية، وعند سؤاله في المركز عن أسباب ودوافع ارتكابه للواقعة ادعى أنه ال يتذكر أي شيء ألنه يتناول أقراصا مهدئة لألعصاب؛ 
بســبب عدم تســليمه مســتحقاته المالية بعد فصله من العمل، وقررت تأجيل محاكمته حتى جلســة 3 ســبتمبر المقبل؛ لجلب المتهم 

من محبسه.

وعــن التفاصيل، قال شــرطي برتبة رئيس 
عرفــاء -المجنــي عليــه األول- إنــه بتاريخ 
21 مايــو 2019، فــي وقــت المســاء، وإبان 
شــارع  علــى  عملــه  واجــب  علــى  وجــوده 
غرفــة  مــن  بــالغ  لــه  ورد  فيصــل،  الملــك 
شــرطة  أن  مفــاده  الرئيســة،  العمليــات 
ســيارة  يتابعــون  الشــمالية  المحافظــة 
مطلوبة، وأن الذي يســتخدمها هو المتهم، 
وعليــه توجــه للموقع وتتبع الســيارة حتى 
توقفت بجوار إشــارة تقاطع المرفأ المالي، 
فنزل من الدورية األمنية وتوجه للســيارة 
المتهــم، وقبــل وصولــه  التــي يســتخدمها 
الســيارة  بتحريــك  المتهــم  قــام  للســيارة 

للخلف فاصطدم به وبعدة سيارات.

وبــدأت القضيــة ببــالغ كان قــد ورد لمركــز 
شــرطة مدينــة حمد الشــمالي مــن قبل ابن 
صاحب الســيارة المســروقة، الذي قرر في 
بالغــه أنــه بتاريــخ 20 مايــو 2019 بنحــو 
الســاعة 1:45 ظهــرا وعندمــا كان متواجدا 
في منطقة ســوق واقف، نزل من الســيارة 
الســيارة  محــرك  وتــرك  لوالــده،  المملوكــة 
يعمــل، ودخل إلى محل لتفصيل المالبس، 
إذ بقــي فــي المحل المشــار إليه حوالي 10 
دقائــق، وعندما خرج اكتشــف أن الســيارة 

قد سرقت من قبل شخص مجهول.
وبتحري أفراد الشــرطة عن هوية السارق، 
تبيــن أن المتهــم من ارتكــب الواقعة، وفي 
اليــوم التالــي وعند الســاعة 10:15 مســاء، 

متوقــف  المتهــم  بــأن  معلومــات  وردت 
بالســيارة المســروقة فتم إرسال دورية له، 
وعنــد مشــاهدته الذ بالفــرار متوجهــا إلــى 
شــارع الشــيخ خليفــة بــن ســلمان باتجــاه 
المنامــة، فتمــت مالحقــة الســيارة للقبــض 

على سائقها.
وعنــد وصــول الســيارة لإلشــارة الضوئيــة 
توقــف  المالــي  المرفــأ  بتقاطــع  الخاصــة 
ســائقها فترجــل لــه المجنــي عليهمــا األول 
والثانــي، واللــذان طلبــا منــه إنــزال زجــاج 
بــاب الســائق والنــزول مــن الســيارة، لكنــه 
رفض ذلك، وحرك السيارة لألمام والخلف، 
محــاوال الهــرب مــن الموقــع، ما تســبب في 
اصطدامــه وإتالفــه لعــدد 5 ســيارات فــي 

الموقــع بينهــم دوريــة الشــرطة والســيارة 
التــي يقودهــا وأخــرى تابعــة لمركــز طبــي 
لمواطنيــن،  مملوكيــن  أخرييــن  واثنتيــن 
كمــا اصطــدم بالشــرطيين المجنــي عليهما 
األول والثانــي، حيث أصيب النائب عريف 
فــي رجله اليســرى ويده اليســرى، ورئيس 
العرفــاء فــي رجلــه اليمنــى ويــده اليمنــى 
مــع اإلبهــام، وعليــه تمــت الســيطرة عليــه 
والقبــض عليــه وتــم أخــذ عينة مــن إدراره 

وتم التحفظ على السيارة المسروقة.
وبالتحقيــق مــع المتهــم الــذي شــارف على 
بلــوغ األربعيــن عامــا مــن العمــر، قــال إنــه 
ال يتذكــر أي شــيء عــن الواقعــة، كــون أنه 
تنــاول أقراصــا تصــرف لــه مــن مستشــفى 
الطــب النفســي، وال يتذكــر مــا الــذي حدث 
مــن تلــك الواقعــة، وأن الــذي يتذكــره أنــه 
عندمــا أفــاق تبيــن أنــه موقــوف فــي مركز 

الشرطة.
بعــدم  قــرر  األقــراص  تلــك  عــن  وبســؤاله 

معرفتــه الســمها إال أنهــا مهــدأة لألعصاب، 
4 منهــا؛ ألنــه كان  تنــاول عــدد  أنــه  مبينــا 
مقهــورا بســبب عــدم تســليمه مســتحقاته 
فــي عملــه الســابق، وأنــه ال يتذكــر أي شــي 
آخر عن الواقعة، كما ال يعرف إن كان فعال 
سرق السيارة أو اعتدى على الشرطيين أو 

أتلف تلك السيارات.
وثبــت بكشــف االســتعالم الجنائي الخاص 
بالمتهم أنه ســبق اتهامه والحكم عليه في 
قضايــا مماثلــة، وأن عليه أســبقيات وردت 
فــي عــدد 7 صفحات، بلغ عددهــا 35 بالغا 
ضده؛ الرتكابه أنواعا مختلفة من الجرائم، 
بينهما بالغات عدة مقدمة من والده ضده 
بعدمــا حــاول التهجم عليه وســبه أكثر من 
مرة فضال عن اتهامات بالسرقة واالعتداء 
عادييــن  أشــخاص  مــن  اآلخريــن  علــى 
وموظفيــن عمومييــن والســكر البيــن، وأنه 
يملك بســجله قضايا ســرقة عدة لســيارات 
وغالبيــة  بهــا  المتهــم  ذاتهــا  المنطقــة  مــن 

القضايا تم حفظها.
فأمــرت النيابــة العامــة بإحالتــه محبوســا 
 20 أنــه فــي يــوم  للمحاكمــة علــى اعتبــار 

وليلة 21 من مايو 2019، ارتكب اآلتي:
أوال: اعتــدى على ســالمة جســم منســوبي 
األمــن العــام وهمــا رئيــس عرفــاء ونائــب 
عريــف وأحدث بهما اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي المرفقــة ولــم يفضي ذلك 
االعتــداء علــى مرضهمــا أو عجزهمــا لمدة 

تزيد عن 20 يوما.
الوصــف  المبينــة  الســيارة  ســرق  ثانيــا: 
والنــوع بــاألوراق والمملوكــة للمجني عليه 

الثالث.
الســيارات  مــن  أجــزاء  أتلــف عمــدا  ثالثــا: 
بــاألوراق،  والنــوع  الوصــف  المبينــة 
الثالــث  عليهــم  للمجنــي  والمملوكيــن 
والرابــع والخامس والســادس “مركز طبي” 

والسابعة وزارة الداخلية.
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عباس إبراهيم

فــي مســعى غيــر مســبوق، تكشــفت حقيقــة جديــدة ســلطت الضــوء عــن رســوم ثابتة 
شــهرية، تقــوم مــن خاللهــا هيئــة الكهربــاء والمــاء بتحصيــل دينــار عــن كل عــداد مــن 
عــدادات المشــتركين، حيــث إنهــا تحتســب  دينارا عن عــداد الكهرباء ودينــارا آخر عن 

عداد المياه كرسوم ثابتة في الفاتورة.

ووفًقــا لتصريحــات وزيــر شــؤون الكهربــاء 
والرئيــس  ميــرزا  عبدالحســين  والمــاء 
آل خليفــة  نــواف  الشــيخ  للهيئــة  التنفيــذي 
 412 الكهربــاء  فــي  المشــتركين  عــدد  “فــإن 
ألف مشــترك وفي المياه 238,302 مشترك(، 

فــإن هيئــة الكهربــاء والمــاء تحصــل شــهرًيا 
1,300,604 دينار، بما مجموع 15,607,248 
ديناريــن  باحتســاب  وذلــك  ســنوًيا،  دينــار 
عــدادات  )مجمــوع  مشــترك   650,320 عــن 

الكهرباء والماء(.

وأفــاد مصــدر مســؤول فــي هيئــة الكهربــاء 
والمــاء لـــ “البــالد” بــأن هذه الرســوم لــم تكن 
قــرار  صــدر  وقــد  الســابق،  فــي  موجــودة 
باحتســابها فــي العــام 2016، وقامــت الهيئة 
بتطبيــق هــذا القرار فــي 2018، وهــذا القرار 
ينــص علــى احتســاب دينــار عــن كل عــداد 

كهرباء أو ماء.
وأشــار إلــى أنــه فــي الســابق كانــت تفــرض 
رســوم إيجار علــى العداد بقيمــة 400 فلس، 
ويبلــغ مجمــوع إيرادتــه الشــهرية نحــو 164 

ألــف دينــار والســنوية 1,977 مليــون دينــار، 
ولكــن هــذا الرقم قفز قفــزة كبيرة بعد فرض 
رســوم دينــار عــن كل عــداد لتصــل إلــى 15 

مليون دينار سنوًيا.
وتحــدث المصدر عن العــدادات الذكية قائال 
إن الهيئــة قامــت بتدشــين مشــروع تركيــب 
العــدادات الذكيــة فــي العــام 2014 واليــوم 
فــاق عدد العدادات الذكية المركبة 125 ألف 
عــداد، وثمــة خطــة مرصــودة الســتبدال كل 

عدادات الكهرباء في البحرين.

وأشــار إلــى أن هنالــك خطــة أيًضــا مواكبــة 
لخطة عــدادات الكهرباء الذكية، وهي خطة 
قامــت  ميــاه ذكيــة وقــد  عــدادات  لتركيــب 
الهيئــة فعلًيا بتركيب أكثر من 95 ألف عداد، 

في خطة تنتهي في العام 2020.
تســجيل  يتــم  الذكيــة  العــدادات  أن  وأفــاد 
قراءاتهــا عــن بعــد بصورة الســلكيٍة، كما أنها 
مشــيًرا  االســتهالك،  احتســاب  فــي  دقيقــة 
مــن  للتأكــد  العــدادات  تــم فحــص  أنــه  إلــى 
القــراءات،  تســجيل  فــي  ودقتهــا  ســالمتها 

وأبدت جدارتها بإعطاء قراءات بدقة عالية 
العــدادات مــن  وســرعة كبيــرة فــي فحــص 
مختلــف أنــواع وأحجــام  العدادات بحســب 

أحدث المقاييس العالمية.
وبين أن العدادات الذكية اإللكترونية، تعتبر 
ذات تقنية عالية وتقوم بحســاب االستهالك 
مشــكلة  تنتفــي  وبالتالــي  آليــًا،  الحقيقــي 
العــدادات القديمــة، والــذي قــد تتســبب فــي 
حســاب فواتيــر عالية أو غيــر صحيحة على 

المشتركين.

تحصلـهــا “الكهـربـاء” كرسـوم علـى العــدادات
عـــــداد ألــــــف   650 ــورة  ــ ــ ــات ــ ــ ف فـــــي  ثـــابـــتـــة  ــا  ــ ــرًي ــ ــه ــ ش ديــــــنــــــاران 

علوي الموسوي

15
مليون دينار 
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87.4 مليــون دينــار حجــم التصديــر لســلع غيــر نفطيــة

التجارة البينية بين البحرين والخليج في يونيو

البحرين  بين  البينية  التجارة  حجم  بلغ 
مليون   149.7 الــتــعــاون  مجلس  ودول 
بــانــخــفــاض   ،2019 يــونــيــو  خـــال  ديـــنـــار 
سجل  الــذي  الماضي  مايو  عن   27.78%
فيه 207.3 مليون دينار، وذلك حسب آخر 
والحكومة  المعلومات  هيئة  إحصائيات 

اإللكترونية.
 62.3 بقيمة  سلعا  البحرين  واســتــوردت 
مليون دينار من دول الخليج احتلت دولة 
اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى 
بقيمة 27.3 مليون دينار، تلتها السعودية 
ب5.5  الكويت  ثم  دينار،  مليون  ب25.4 
 2.9 بإجمالي  ُعمان  دينار، سلطنة  مليون 
مليون دينار، والمنطقة الحرة بجبل علي 

خامسا ب1.2 مليون دينار.
إلى  نفطية  غير  سلعا  البحرين  وصــدرت 
دينار،  مليون   87.4 بقيمة  الخليج  دول 
إذ جاءت السعودية أوال حيث استوردت 
مليون   39.4 بقيمة  سلعا  المملكة  مــن 

بقيمة  اإلمــــارات  بعدها  وجـــاءت  ــار،  ــن دي
ُعــمــان  سلطنة  ثــم  ديـــنـــار،  مــلــيــون   30.1
بقيمة 12.3 مليون دينار، ثم الكويت التي 
من  ديــنــار  مليون   5.2 بقيمة  اســتــوردت 
البحرين، وأخيًرا منطقة جبل علي الحرة 

دينار  ألــف   252 بقيمة  واردات  بإجمالي 
سلعا  المملكة  صدرت  فيما  البحرين.  من 
وطنية المنشأ بقيمة إجمالية بلغت 57.6 
الماضي،  يونيو  شهر  فــي  ديــنــار  مليون 
التي  السعودية  كانت  األولــى  وبالمرتبة 

 25 بلغت  إجمالية  بقيمة  استوردت سلعا 
مليون دينار، ودولة اإلمارات ثانيا بقيمة 
ُعمان  سلطنة  تليها  ديــنــار،  مليون   16.5
دولة  وأخــيــرا  ديــنــار،  مليون   11.6 بقيمة 

الكويت بقيمة 4.5 مليون دينار.

السعودية تعد لصيغة 
عقود تمويل عقارية موحدة

السعودي  الــعــربــي  النقد  مؤسسة  أكـــدت 
)ساما(، أن العقود التمويلية العقارية، ذات 
صيغة موحدة، وتلتزم بها الجهات المالية 

التمويلية الخاضعة تحت إشرافها.
نقتله  مــا  بحسب  الــمــؤســســة  وأوضــحــت 
“االقتصادية السعودية”، أنه تمت معالجة 
الجهات خال  من  عدد  960 شكوى ضد 
بسبب  الــجــاري،  الــعــام  مــن  األول  النصف 

عدم التزامها ببنود العقد.
ونسبت الصحيفة للمؤسسة، أنها أصدرت 
العماء  التحصيل والتواصل مع  ضوابط 
األفــراد، بهدف تنظيمها، ما يتيح لجهات 
التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة 
بما يحمي حقوق أطراف العاقة ومنها ما 

يتعلق بحاالت العجز الكلي أو الوفاة.

المنامة - أكت سمارت
المنامة - مصرف البحرين المركزي

تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 23 ولغاية 24 أكتوبر المقبل، أعمال ملتقى البحرين الخامس للتميز، والذي تنظمه أكت سمارت الستشارات 
العالقات العامة، بعنوان “التميز من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. 

وقـــــال أمـــيـــن عــــام الــمــلــتــقــى فهد 
الــتــقــاعــد  ــام  ــظــ ــ ن إن  الـــشـــهـــابـــي، 
االختياري، والذي طرح في الفترة 
فجوة  خلق  إلى  أدى  قد  الماضية، 
في الهياكل اإلدارية ألغلب وزارات 
بعد  خصوصا  الــدولــة.  ومؤسسات 
الــخــاصــة بجميع  الــوظــائــف  ــغــاء  إل
ــظــام،  ــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــــذا ال
اإلداريـــة  الهياكل  جميع  على  مــن 
سيستوجب،  ما  ذلك  لمؤسساتهم. 
ــى تــلــك  ــ ــل ــال، عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــعـــة الـ ــيـ ــبـ بـــطـ
المؤسسات، أن تركز على وظائفها 

األساسية، كل في مجاله.
ــه،  ــ ــن الـــــعـــــام، أنـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف األمـ
الحكومية،  التوجهات  مع  وتماشيا 
والمتعلقة بتقليص النفقات، إضافة 

الخاص  القطاع  بــه  يتمتع  مــا  إلــى 
تؤهله  وإمــكــانــيــات،  خـــبـــرات  مـــن 
لاضطاع بجزء من المهمات غير 
المتخصصة في القطاع العام، فقد 
لمؤسسة  مــواتــيــة  الــفــرصــة  بــاتــت 
القطاع الخاص، العاملة في قطاع 
الـــخـــدمـــات الـــمـــســـانـــدة، لــســد هــذا 
الفراغ من خال مبدأ الشراكة بين 
والــذي  والــخــاص،  العام  القطاعين 
الرشيدة في أكثر  القيادة  له  دعت 

من مناسبة.
الملتقى  هـــذا  أن  الــشــهــابــي،  وبــيــن 
لمؤسسات  ذهــبــيــة  فــرصــة  يعتبر 
العاملة  الخليجية،  الخاص  القطاع 
فــي مــجــال الــخــدمــات الــمــســانــدة، 
الــبــشــريــة  ــوارد  ــ ــمـ ــ الـ إدارة  ــي  ــ وهـ

والشؤون اإلدارية، العاقات العامة 
واإلعام، الشؤون القانونية، تقنية 
والتدقيق،  المحاسبة  المعلومات، 
ــرار في  ــ ــق ــ لــالــتــقــاء بـــأصـــحـــاب ال

والــمــؤســســات  الــــــوزارات  مختلف 
التعاون  فرص  وعرض  الخليجية، 
عــلــيــهــم، مـــن خــــال جــلــســات هــذا 
الــمــلــتــقــى، والــمــعــرض الــمــصــاحــب 
قد  الملتقى  هذا  وأن  خصوصا  له. 
ــوام الــمــاضــيــة،  ــ حــظــي، طــيــلــة األعـ
عـــدد كبير من  بــاهــتــمــام وحــضــور 
قادة القطاع العام من مختلف دول 

الخليج العربي.
أمين  وجــه  تصريحه،  نهاية  وفــي 
عام ملتقى البحرين الخامس للتميز 
دعوته للمهتمين من كا القطاعين، 
هذا  في  للمشاركة  والخاص،  العام 
يقدمه  مما  واالســتــفــادة  الملتقى، 
احتياجات  تلبى  من فرص شراكة 

كا القطاعين.

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي أمــس التوجيهــات النهائيــة الخاصــة بوســطاء التأميــن عبــر المنصــات 
اإللكترونية. وصرح   المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبد الرحمن الباكر: “إن استحداث توجيهات 
خاصة لوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية هي الخطوة األولى لمصرف البحرين المركزي نحو تطوير 
تكنولوجيا التأمين “Insure-Tech”، وهو تحول تقوده التكنولوجيا في قطاع التأمين الذي يحظى بانتشار 
واســع علــى الصعيــد العالمي. ويعتبر مصــرف البحرين المركزي ضمــن البنوك المركزيــة القليلة التي أصدرت 
توجيهات تتعلق بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية، أألمر الذي يعزز من مكانة البحرين كمركز رائد 

للتكنولوجيا المالية “FINTECH” في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ــط الـــتـــأمـــيـــن عــبــر  ــيـ ويــعــتــبــر وسـ
ــيــة وســيــط  ــكــتــرون ــمــنــصــات اإلل ال
مرّخص من قبل مصرف البحرين 
بتشغيل  يــقــوم  حــيــث  الـــمـــركـــزي 
ــي بـــوالـــص  مــنــصــة الـــوســـاطـــة فــ
التأمين المتعددة عن طريق موقع 
في  كتطبيق  أو  ــتــرنــت  اإلن عــلــى 
أجهزة الهاتف أو المحمول الذكية 
بــتــوفــيــر  تـــقـــوم  والـــتـــي   )”app“(
التأمين  بوالص  ألسعار  مقارنات 
لعدد من الشركات ويسهل عمليات 

اختيار الشراء لتلك البوالص.
ــذا الــنــوع من  ــع اســتــحــداث هـ ومـ
الحصول  للعميل  يمكن  الــنــشــاط 
المختلفة  التأمين  عـــروض  على 
ــددًا مـــن شـــركـــات الــتــأمــيــن  ــ مـــن عـ
المرخصة في البحرين في منصة 
تطبيق  عبر  أو  واحــدة  إلكترونية 
الحصول  من  بــدالً  محمول  جهاز 
على عروض األسعار بشكل فردي 
وشراء بوليصة التأمين من شركة 

واحدة فقط عبر اإلنترنت.

فهد الشهابي

عبدالرحمن الباكر

ــن ــي ــاع ــط ــق ــوان الــتــمــيــز عـــبـــر الـــشـــراكـــة بـــيـــن ال ــنـ ــعـ بـ واحدة منصة  في  المختلفة  التأمين  عــروض 
“ملتقى البحرين” يناقش عالج فجوات التقاعد االختياريتوجيهات لوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية
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“األهلي المتحد” يتبرع لجمعتي “مرضى السكلر “ و “متالزمة داون”

ضاحية السيف - البنك األهلي المتحد

ــار مــبــادراتــه الــمــتــواصــلــة لدعم  فــي إطــ
الباد،  الخيرية واإلنسانية في  المشاريع 

بقيمة  تبرعًا  المتحد  األهلي  البنك  قــدم 
ثاثة آالف دينار بحريني لكل من جمعية 
البحرين لرعاية مرضى السكلر والجمعية 
سّلم  حيث  داون.  لمتازمة  البحرينية 

الخاصة  المصرفية  الخدمات  أول  مدير 
بالبنك األهلي المتحد بسام التتان شيكًا 
التبرع إلى رئيس جمعية البحرين  بمبلغ 
الــســكــلــر زكــريــا الكاظم  لــرعــايــة مــرضــى 

ومــديــر مــركــز الــعــنــايــة لــمــتــازمــة داون 
لدى  وذلــك  المناعي  الكريم  عبد  محمد 
بضاحية  الرئيسي  البنك  لمقر  زيــارتــهــم 

السيف.

ارتـــفـــع صــافــي ربـــح شــركــة إي بي 
 ،)APMT( الــبــحــريــن   تيرمينالز  إم 
لــمــيــنــاء خليفة  الــحــصــري  الــمــشــغــل 
الربع  4.5 % في  بن سلمان، بنسبة 
ــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري قــيــاًســا  ال

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
للشركة  بــيــانــات  أحــــدث  وأظـــهـــرت 
البحرين  بورصة  موقع  على  نشرت 
أمــــس أن صـــافـــي أربــــــاح الــشــركــة 
ــار في  ــن دي مــلــيــون   2.17 تـــجـــاوزت 
دينار،  ألف   94 بزيادة  الثاني،  الربع 
2.08 مليون دينار في  بنحو  قياًسا 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ العائد على السهم 24 فلًسا في 
الربع الثاني من العام الجاري مقارنة 
من  نفسها  الــفــتــرة  فــي  فلًسا   23 بـــ 

العام 2018.
صافي  حققت  قــد  الشركة  وكــانــت 
 2.389 نحو  األول  الربع  في  ــاح  أرب
مليون   2.944 مقابل  دينار،  مليون 

ديــنــار فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
.2018

الشركة  أن  الــبــيــانــات  مــن  واتــضــح 
العام  من  األول  النصف  في  حققت 
مليون   4.56 ــاح  أرب الــجــاري صافي 
مليون   5.03 بنحو  مــقــارنــة  ديــنــار 
ديــنــار فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 

الماضي.
وبــلــغ إجــمــالــي الــربــح لــلــشــركــة في 
نحو   2019 العام  من  األول  النصف 
بنسبة  بزيادة  دينار،  مليون   11.86
مليون   11.71 بنحو  قياًسا   %  1.3
ديــنــار فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 

.2018
أم  بـــي  “إي  شـــركـــة  أن  ــى  ــ إل يـــشـــار 
 64.00 تمتلك  فــي”  بــي  تيرمينالز 
“إي  بشركة  األسهم  إجمالي  من   %
البحرين”، و16 %  إم تيرمينالز  بي 
أحمد  بــن  يــوســف  مجموعة  حــصــة 

كانو القابضة.

4.5 % ارتفاع أرباح 
“تيرمينالز” في الربع الثاني

المحرر االقتصادي

سيســتمتع األطفــال فــي جميــع أنحــاء البحريــن باختيــار حقائبهم مــن لولو هايبــر ماركت التي توفــر نحو 50 حقيبة مدرســية 
لشخصيات كرتونية مختلفة ذات طابع مميز لجعل السنة الدراسية الجديدة أكثر متعة. 

ــال  ــــطــ ــثـــل األب ــمـــل شـــخـــصـــيـــات مـ وتـــشـ
سبايدرمان،  مارفل،  الكابتن  الخارقون 
ــات ســـوبـــرمـــان  ــيـ ــصـ ــخـ بــــــات مــــــــان، شـ
ــد ذا  الــخــيــالــيــة، عـــاء الــديــن وبــايــز أنـ
مونستر، باإلضافة إلى السيارات الفائقة 
مثل  المرحة  والشخصيات  والمنتقمون 
كونغ  مــي،  ديسبيسابل  بــيــردز،  أنــجــري 
فبالتالي ستحصل على  إلخ...  باندا،  فو 
للفتيات  أما  األوالد،  من  فورية  موافقة 
فسوف تجد خياًرا واسًعا لهم مثل باربي 
وفريوزين  ولالوبسي  إكسبلورر  ودورا 
وماري بوبينس وميني ماوس واألميرة 
ومــيــض أنـــد شــايــن، وغــيــرهــا. والــعــديــد 
للجنسين،  الــعــالــمــيــة  الــشــخــصــيــات  مــن 
ــة، عـــاء الـــديـــن، وبـــاو  ــغــاب مــثــل مــلــك ال

لولو  باسم  إلــخ.. وقــال متحدث  باترول 
هذه  نقدم  نحن  عــام  “كــل  هايبرماركت 
المدرسية بشخصيات  والحزم  الحقائب 
ــى تــوفــيــر دفــاتــر  ــاإلضــافــة إلـ مــتــنــوعــة ب
المدرسية والقرطاسية مًعا للشخصيات 
قيمة  ذات  تــرويــجــيــة  ــعــروض  ب نفسها 
عــالــيــة وهـــي مــن أهـــم خططنا إلســعــاد 
يستعدون  الــذيــن  الــصــغــار  المتسوقين 
للمدرسة. وهو بمثابة اصطحاب صديق 
إلى المدرسة بتوفير أفضل الشخصيات 
مدرسية  حقائب  الــعــام  هــذا  لدينا  لهم، 
 20 و  لـــأوالد  خصوصا  شخصية   30 لـــ 
للفتيات وأيًضا بعضها يصلح للجنسين”. 
من  رائــعــة  مجموعة  لدينا  تــوجــد  أيــضــَا 
للطلبة  مدرسية  حقيبة   100 مــن  أكــثــر 

المراهقيين التي تحمل عامات تجارية 
مثل أمريكان توريستر، ديلسي، كروس، 
سكايباجز، وايلد كرافت، واغون آر، إلخ.

ــار مــجــمــوعــة  ــيـ ــتـ ــلـــوالـــديـــن اخـ ــمــكــن لـ ي
ــتــي تــشــمــل كـــل من  تــرويــجــيــة قــيــمــة ال
وباقي  والــدفــاتــر،  المدرسية،  الحقائب 
الشخصية.  لنفس  القرطاسية  أدوات 
ــعــمــريــة األكـــبـــر،  ــفــئــات ال ــا بــالــنــســبــة ل أمــ
ممتازة  بجودة  قرطاسية  أدوات  توجد 
كاستل،  فــابــر  مــثــل:  عنها  غنى  ال  الــتــي 
بيليكان،  يــونــيــبــول،  مـــابـــد،  ســتــيــدلــيــر، 
ــي آي ســـي،  ــ بــــــاس، ب ــن  ــ بـــايـــلـــوت، ويـ
ستابيليو، إلخ. لدينا أيًضا عروض رائعة 
أجهزة  مثل  اإللكترونية  األجــهــزة  على 
الماحظات  المحمولة ودفاتر  الكمبيوتر 

اإللكترونية )تابلت، نوت بوك(.
وأخيًرا ال تنسون باستغال العرض الساري 
لــديــنــا )اســتــرجــع نــصــف الــســعــر( حــتــى 17 
أغسطس بشراء مستلزمات أساسية مثل 
والقمصان  والرياضية  المدرسية  األحذية 
للبنين  والــســراويــل  ــبــلــوزات  وال البيضاء 
والحصول على قيمة مقابل األموال التي 
على  تنفقه  بحريني  دينار   20 كل  تنفقها. 
بالمقابل  ستحصل  واألحـــذيـــة  الــمــابــس 
على 10 دنانير بحرينية في صورة قسيمة 

هدايا لشراء مزيد من القسم نفسه.
يمكنك الحصول على كل ما ذكرنا سابقا 
للفصل الدراسي الجديد بأفضل األسعار 
الثمانية:  أفــرعــنــا  جميع  فــي  والـــجـــودة 
الحد،  لولو  الــرفــاع،  لولو  الــدانــة،  مجمع 
ــرمــلــي، مجمع  ــمــحــرق، مــجــمــع ال لــولــو ال
الـــزنـــج ومجمع  الــجــفــيــر، جــالــيــريــا فـــي 

أتريوم في سار.

المنامة - لولو هايبر ماركت

“لولو” تقدم 50 شخصية كرتونية ضمن عروض العودة للمدارس
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وقعــت أمريــكان إكســبرس الدوليــة لســفريات األعمــال )Amex GBTِ(، الشــركة الرائــدة عالميــًا فــي إدارة الســفريات، اتفاقيــة 
تأســيس شــركة مســاهمة تحصل بموجبها على حصة الســيطرة في ســفريات كانو، إحدى أكبر شــركات إدارة الســفر في الشرق 
األوسط. ومن خالل الشركة المساهمة ستقدم أمريكان إكسبرس الدولية لسفريات األعمال خدمات السفر والفعاليات للعمالء 

في الشرق األوسط عن طريق سفريات كانو.

وتعــرف ســفريات كانو بحلولهــا المتميزة 
فــي إدارة الســفر للشــركات والمؤسســات 
الكبيــرة وخدماتهــا ذات الجــودة العاليــة، 
ونالــت  الجوائــز  مــن  بالكثيــر  فــازت  إذ 
العديــد مــن شــهادات التقديــر فــي مجال 

السفر والسياحة. 
وتعتبــر ســفريات كانو التي تأسســت في 
الماضــي  القــرن  مــن  الثالثينــات  أواخــر 
اعتمــاد  علــى  والحائــزة  البحريــن  فــي 
منظمــة النقل الجــوي الدولية IATA  أحد 
األعضــاء األساســين فــي شــبكة أمريكان 
إكســبرس الدولية لســفريات األعمال منذ 
سنوات عديدة و تنشط مكاتبها في دولة 
المملكــة  و  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
العربيــة الســعودية و مملكــة البحريــن و 

سلطنة عمان و دولة قطر. 
وستحتاج االتفاقية إلى موافقة الجهات 
الرســمية لتفعيلهــا ومــن المتوقــع أن يتم 
تطبيــق بنودهــا بين الربــع األخير من عام 
 2020 عــام  مــن  األول  والربــع  م   2019
م. وتعطــي االتفاقيــة حصــة نســبتها 65 
ألمريــكان  المشــترك  المشــروع  مــن   %
األعمــال  لســفريات  الدوليــة  إكســبرس 
باإلضافــة الــى مهــام اإلدارة والتشــغيل. 
وهــي  كانــو  لســفريات  األم  الشــركة  أمــا 
مجموعة يوســف بن أحمد كانو فستكون 

حصتها 35 %.
وأكــد المدير اإلداري ألمريكان إكســبرس 
الدوليــة لســفريات األعمــال إليــاس مراد،  
الشــركاء  أحــد  تعــد  كانــو  ســفريات  أن 

ألمريــكان  بهــم  الموثــوق  القدامــى 
العمــالء.  باحتــرام  وتحظــى  إكســبرس 
ســتعزز  المســاهمة  الشــركة  أن  موضحــًا 
خــالل  مــن  العمــالء  خدمــة  كيفيــة  مــن 
دمــج خبــرة ســفريات كانــو فــي المنطقــة 
و الحضــور العالمــي ألمريــكان إكســبرس 

والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها. 
كانــو   رئيــس ســفريات  بّيــن  مــن جانبــه، 
نبيــل كانــو، أن عمالء أمريكان إكســبرس 
الدوليــة لســفريات األعمــال المتواجديــن 
سيســتفيدون  العالــم  أقطــار  كافــة  فــي 
مــن خدمــة ذات كفــاءة عالميــة مــن هذه 
الشــركة المســاهمة وفي المقابل ســتكون 
هناك استفادة على المدى الطويل لعمالء 
ســفريات كانــو أيضــًا بحيــث ســيتمكنون 

أمريــكان  أنظمــة  الــى  الوصــول  مــن 
أكســبرس للدفــع و التكنولوجيــا الحديثة 
في مجال إدارة السفر و التواجد الدولي 
للشــركة. معربــًا عن تفاؤل ســفريات كانو 
بهــذه الشــراكة التــي تجعلها تحــت مظلة 
أحــد أشــهر العالمــات التجارية فــي عالم 

الســفر.  وأضــاف نبيــل كانــو أن ســفريات 
كانــو وبفضــل مســاندة الشــركة األم التي 
تعــد واحــدة مــن أكبــر الشــركات العائليــة 
تقديــم خدمــة  اســتطاعت  الخليــج  فــي 
متقنــة فاقــت توقعــات الزبائــن و وفــرت 
حلــوالً مبتكــرة فــي إدارة الســفريات فــي 

الطويــل  مشــوارها  مــدى  علــى  المنطقــة 
الممتــد لواحد و ســبعين عامــًا ، مؤكدًا أن 
الوقت قد حان لتنتقل سفريات كانو إلى 
العالميــة بالتعــاون مع أمريكان إكســبرس 
يتــم  لــم  األعمــال.  لســفريات  الدوليــة 

اإلعالن عن الترتيبات المالية لالتفاقية.

“أمريكان إكسبرس” تؤسس شركة مع “سفريات كانو”
الــمــنــطــقــة ــي  ــ ف الـــســـفـــر  قـــطـــاع  إدارة  ــي  ــ ف مــبــتــكــرة  حـــلـــول  تـــقـــديـــم 

”MaxWallet“  خدمة إلكترونية لتحويل األموال عبر
ــن والـــكـــويـــت” بــتــبــنــي أحــــدث الــتــقــنــيــات ــري ــح ــب ــه “ال ــوج ضــمــن ت

انطالًقــا مــن إيمــان البنك بأهميــة التبني المبكر ألحدث التقنيات المبتكرة التي تســتند 
إلــى التكنولوجيــا المالية FinTech لخدماتــه المصرفية، يفتخر بنك البحرين والكويت 
باإلعــالن عــن خدمة جديدة متاحة قريًبا في مجال تحويل األموال، والتي تهدف إلى 
تمكين العمالء من االستمتاع بأحدث التطورات التكنولوجية بخدمات سريعة، وآمنة 

وموثوقة تتم بشفافية تامة.

وأعلــن بنــك البحريــن والكويت أنه ســيتم 
إطالق هــذه الخدمة اإللكترونية الجديدة 
عمليــات  إلجــراء  زبائنــه  لجميــع  قريبــًا 
التحويــل و الدفــع الدوليــة امــا لحســابات 
عبــر  إلكترونيــة  محافــظ  أو  مصرفيــة 
هواتــف النقــال أو مواقــع  اســتالم المبالــغ 
عبــر  مغريــة  وبأســعار  بســهولة  النقديــة 
تطبيــق MaxWallet بالتعــاون مــع شــركة 
كريــدي مكــس وMastercard.ويتماشــى 
هذا المسعى، من بين مشاريع أخري قائمة 
على التكنولوجيــا المالية FinTech والتي 
يقوم البنك بتطويرها وعرضها، مع مبادرة 

مصــرف البحريــن المركــزي نحــو التحــول 
المالي الرقمي في مملكة البحرين. 

للخدمــات  العــام  المديــر  مســاعد  وعلــق  
المصرفية بالبنك عادل ســالم: “تماشيًا مع 
أحــدث  لتقديــم  توجهاتنــا االســتراتيجية 
الدفــع  وحلــول  اإللكترونيــة  الخدمــات 
اآلمــن، يســرنا االعــالن بأنــه ســيتم طــرح 
خــالل  مــن   Mastercard Send خدمــة 
تطبيــق MaxWallet فــي وقــٍت الحــق من 
هــذا العــام. ســتمكن هــذه الخدمــة زبائــن 
مؤهلــة  خصــم  بطاقــة  حامليــن   البنــك، 
تابعة لبنك البحرين والكويت  من تحويل 

30 دولــة حــول  مــن  أكثــر  إلــى  األمــوال  
العالم بطريقة آمنة وســهلة، توفر الســرعة 
وتحقــق الشــفافية باإلضافــة إاى األســعار 

التنافسية”.
كما علق  الرئيس التنفيذي لشــركة كريدي 
ماكــس يوســف علــي ميــرزا قائــالً: “هدفنا 

لتعزيــز  خدماتنــا  اســتخدام  تســهيل  هــو 
التجربــة المصرفية لزبائننــا. وبهذا، فنحن 
Master�  فخــورون باإلعــالن عــن خدمــة

card Send الــذي ســتطرح قريًبــا لجميــع 
زبائــن بنك البحريــن والكويت المســجلين 

”MaxWallet عبر تطبيق

المنامة - بنك البحرين والكويت

برلين - رويترز

أدى  الصــادرات  تراجــع  أن  بيانــات  أظهــرت 
النكمــاش االقتصــاد األلماني في الربع الثاني 
مــن العام حيــث تضررت شــركات الصناعات 
األوليــة جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات 
بشأن الرســوم الجمركية والضبابية المتعلقة 

بانفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي.
 0.1 اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  وانخفــض 
يتماشــى  مــا  أســاس فصلــي وهــو  علــى   %
مــع اســتطالع أجرتــه رويتــرز آلراء محلليــن 
حيــث أثــار عــدة مراقبين احتمــاالت حدوث 
انكمــاش آخر في الربع الثالث من العام بينما 
يقتــرح القطــاع الصناعــي أنه علــى الحكومة 
أن تتخلــى عن ميزانيتهــا المتوازنة وأن تبدأ 

تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
اإلحصــاءات  مكتــب  مــن  بيانــات  وكشــفت 
االتحــادي يــوم األربعاء أنه بعــد التعديل في 
ضــوء عوامــل التقويــم، تباطــأ معــدل النمــو 
الســنوي فــي أكبــر اقتصــاد أوروبي إلــى 0.4 
% فــي الربع الثاني مــن العام مقارنة مع 0.9 
% فــي الربــع األول. وبالنســبة للعــام 2019 
بأكملــه، تتوقــع برلين تســجيل نمو ال تتجاوز 

نسبته 0.5 %.

ويضــع الكثيــر مــن خبــراء االقتصــاد تعريفــا 
لفصليــن  انكمــاش  تســجيل  بأنــه  للركــود 

متعاقبين.
الفصليــة  البيانــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الرئيســية الصــادرة يــوم األربعــاء تتفــق مــع 
بالقلــق،  تشــعر  األســواق  فــإن  التوقعــات، 
حيــث انخفض العائد على ســندات الحكومة 
األلمانيــة القياســية ألجــل عشــرة أعــوام إلى 

مستوى قياسي متدن عند 0.624� %.

وأصبــح االســتهالك المحلــي أحــد المحركات 
المهمة للنمو في ألمانيا في الســنوات القليلة 
الماضيــة، حيــث يســتفيد المســتهلكون مــن 
ارتفــاع قياســي فــي التوظيف وزيــادات في 
األجــور تتجــاوز معــدل التضخــم وانخفــاض 
تكاليف االقتراض. وجاءت هذه المساهمات 
اإليجابيــة مــن ذلك المصدر فــي الربع الثاني 
من العام، حيث زاد اســتهالك األسر واإلنفاق 
المــال  رأس  إجمالــي  وتكويــن  الحكومــي 
الثابــت خــالل هــذا الربع حســبما ذكــر مكتب 
اإلحصــاءات. لكــن محلليــن يشــيرون إلى أن 

األثر اإليجابي لتلك العوامل ينحسر.

االقتصاد األلماني المنكمش “على شفا الركود”

قــال اتحــاد للشــركات التعاونية الزراعية األلمانيــة إن مصدري القمح األلمان 
يســعون لدخول أســواق جديدة بما في ذلك الصين والمكســيك وإندونيســيا 
بعــد إشــارات على أن الســعودية صــارت على وشــك فتح أســواقها للواردات 

من روسيا.

وكانــت الســعودية أكبــر ســوق لصــادرات 
القليلــة  الســنوات  فــي  األلمانيــة  القمــح 
الماضية، لكن الشــركات األلمانية ستواجه 
منافسة أشد بكثير بعدما أعلنت المؤسسة 
العامــة للحبــوب فــي الســعودية الخميس 
الماضــي أنهــا ســتخفف مواصفاتها بشــأن 

جــودة واردات القمــح اعتبارا مــن العطاء 
الخطــوة علــى  تلــك  إلــى  القــادم. وُينظــر 
أنهــا تفتــح البــاب أمــام واردات مــن البحر 
وقــال  روســيا.  مــن  وخصوصــا  األســود 
اتحــاد دي.آر.في األلماني في بيان ”فرص 
تصديــر القمــح األلماني إلى الســعودية قد 

تتراجــع في المســتقبل... خفض هذا البلد 
المطلوبــة  الجــودة  األخيــرة  اآلونــة  فــي 
للــواردات“. وتابــع ”يفاقم ذلك خطر تدفق 
مزيــد مــن قمــح منطقة البحر األســود إلى 

الشرق األوسط خالل الشهور المقبلة“.
وأضاف االتحاد أن ألمانيا ســيتعين عليها 

السعي لدخول أسواق قمح جديدة.
وقــال إنــه يعمل ”باالشــتراك مــع اتحادات 
أخــرى معنية بصناعة الحبــوب في ألمانيا 
للدخــول إلــى أســواق المكســيك والصيــن 

وإندونيسيا“.

قــال الكرمليــن أمس إن وجــود منظمة التجارة العالمية ســيكون على المحك 
إذا انســحبت اقتصــادات كبيــرة مثــل الواليات المتحدة منهــا، وهو االحتمال 

الذي أثاره الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم الثالثاء.

وجاء تعليق الكرملين ردا على سؤال 
حــول تقارير لوســائل إعــالم أميركية 
ذكــرت أن ترامــب هــدد يــوم الثالثــاء 
التجــارة  منظمــة  مــن  باالنســحاب 
العالمية بسبب ما وصفه بتعاملها غير 

العادل مع الواليات المتحدة.
المتحــدث  بيســكوف  ديمتــري  وقــال 

باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر 
عبــر الهاتــف ”مــن الواضــح أن وجــود 
منظمــات اقتصاديــة دوليــة أساســية 
العالميــة(  التجــارة  منظمــة  )مثــل 
ســيكون محل شك كبير بعد انسحاب 

اقتصادات كبرى منها“.
منظمــة  هــي  العالميــة”  و”التجــارة 

بيــن  التجــارة  بتنظيــم  ُتعنــى  دوليــة 
الــدول األعضاء، ومــن أهدافها ضمان 
انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى 
العيش وتنميــة الدخل، وضمان الحق 
فــي الشــغل، وتطويــر اإلنتــاج وتنمية 

التجارة الدولية.
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترمب 
التجــارة  منظمــة  مــن  بــالده  بســحب 
الــدوام  علــى  يتهمهــا  التــي  العالميــة، 
حســاب  علــى  الصيــن  تحابــي  بأنهــا 

الواليات المتحدة.

بعد تهديدات ترامب .. روسيا: منظمة التجارة على المحكألمانيا تسعى ألسواق جديدة لتصدير القمح بعد انفتاح السعودية
موسكو - وكاالتهامبورج - رويترز

نبيل كانو

يوسف ميرزاعادل سالم
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فاطمة عيسى إبراهيم... شابة بحرينية طموحة قررت إنشاء شركتها الخاصة في مجال العالقات 
العامــة واالتصــاالت المؤسســية، بعــد أن درســت وعملــت بهــذا المجــال فــي الواليــات المتحــدة 
األميركيــة، ثــم عــادت إلــى البحرين لتدير إحدى الشــركات العالمية. ثم أسســت شــركتها الخاصة 
التــي أسســتها فــي ديســمبر مــن العــام الماضــي تحمل اســم “انــدرا للعالقــات العامــة واالتصاالت 

المؤسسية”  )Andra PR & Corporate Communications(، وفيما يلي نص اللقاء: 

هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملِك،  «
ومتى أطلقتيه؟ 

درست بكالوريوس العالقات العامة واالتصاالت 
Sun� “في الواليات المتحدة األميركية بجامعة 

ny Buffalo”، ثم حصلت على ماجســتير بنفس 
التخصــص مــن جامعــة نيويــورك. وعملــت فــي 
نيويــورك واكتســبت خبــرة عملية نقلتهــا عندما 
عدت للعمل في البحرين كمديرة لفرع البحرين 
إلحــدى كبريــات الشــركات العالميــة فــي مجــال 

العالقات العامة واالتصاالت )أكشن(.
الشــركة  تلــك  فــي  العمــل  مــن  ســنوات  وبعــد 
أطلقــت  الالزمــة،  المهنيــة  الخبــرة  واكتســاب 
مشــروعي الخــاص بتأســيس “انــدرا للعالقــات 

فــي ديســمبر  المؤسســية”  العامــة واالتصــاالت 
الماضي، وهي شــركة تعمل في مجال العالقات 

العامة واالتصاالت المؤسسية.
وتركز الشــركة علــى قطاع التكنولوجيــا المالية 
اب”  “ســتارت  الناشــئة  والمشــاريع  “فنتيــك” 
الصغيــرة  والمؤسســات  الحكوميــة  والجهــات 

والمتوسطة العاملة في البحرين.

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق  «
في إدارة األعمال؟ 

نعم، استفدت وتعلمت الكثير واكتسبت الخبرة 
 4 لمــدة  الســابق  عملــي  مــن  والمهنيــة  العمليــة 
ســنوات تقريًبــا مــن خــالل إدارتــي لفرع شــركة 

“اكشــن” فــي البحريــن. وأيًضا أضفــت لتجربتي 
األعمــال  برجــال  االحتــكاك  خــالل  مــن  الكثيــر 
الشــركات  لكبريــات  التنفيذييــن  والرؤســاء 
والمؤسســات المالية من خالل المشــاركة معهم 
فــي مختلــف الفعاليــات والنــدوات فــي داخــل 
الوفــد  كنــت ضمــن  البحريــن وآخرهــا  وخــارج 
المرافــق لجاللــة الملــك إلــى كازاخســتان. كما ال 
يفوتنــي أن أشــير إلى كوني عضــًوا في مجلس 
الســمو  صاحــب  برئاســة  االقتصاديــة  التنميــة 
الملكــي ولــي العهــد قــد أتــاح لــي فرصــة كبيــرة 
لصقــل شــخصيتي وأعطانــي المزيــد مــن الثقــة 
فــي تولــي المســؤولية وتأســيس شــركة خاصة 
بــي إضافــة إلــى االطالع عــن كثب علــى خطط 

وضع التنمية االقتصادية وسير تنفيذها.

كيف تديرين عملِك الخاص، هل تتواجدين  «
باستمرار أم تضعين الخطط والبرنامج 
للعاملين لديِك، ما هو أسلوبِك في 

اإلدارة، وكيف تطورينه تماشيا مع 
المتغيرات؟ 

مــن خالل دراســتي الجامعية في دولة متقدمة 
بمجــال اإلدارة والعالقــات العامــة واالتصــاالت 
أتبــع دائًمــا أســلوب اإلدارة الحديثــة ســواء في 
التعامــل مع موظفي الشــركة أو مــع العمالء من 

المؤسسات والبنوك والشركات.
أننــي أؤمــن بأســلوب فريــق العمــل الواحــد فــي 
أكــون علــى  أننــي دائًمــا  إدارة شــركتي، حيــث 
رأس فريــق العمــل لالجتمــاع بالعمــالء للوقوف 
علــى احتياجاتهــم بدقة لوضع االســتراتيجيات 
وبرامــج التنفيــذ المطلوبــة إلنجاز العمل بشــكل 

متقن. 

هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالِك؟ «

للطلبــة  جديــدة  خدمــة  أمــس  أطلقنــا  نعــم، 
وألصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة 
من الطلبة حتى أكتوبر المقبل لمســاعدتهم في 
صياغــة الســيرة الذاتيــة )CV( وكتابــة األخبــار 
ورش  عقــد  وكذلــك  لمؤسســاتهم،  الصحفيــة 

تدريبية لموظفي البنوك والشركات.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد فاطمة إبراهيم ... إطالق مشروع “اندرا للعالقات العامة”
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36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

Reef Barbar

مخطط

الشروع في بناء
��قسائم �

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
953602389,126
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713RHA
136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1462202354,466
1482202354,466
1502202354,466
1522202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1572202354,466
1582202354,466
1592202354,466
1602202354,466
16144324114,443

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.

 تبدأ األسعار 

54,465 
BD

شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call
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سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold
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international
@albiladpress.com

الرئيس اإليراني 
“يغازل” دول الخليج

نقل التلفزيون الرسمي اإليراني عن 
الرئيس حسن روحاني قوله أمس 

األربعاء إن بمقدور إيران ودول الخليج 
حماية أمن المنطقة وإنه ال توجد حاجة 
لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية 
أمنية أميركية في المنطقة. وتابع: “دول 

المنطقة قادرة على تأمين نفسها عبر 
الوحدة واالنسجام”.

وأكد الرئيس اإليراني على أن طهران 
مستعدة إلقامة عالقات أخوة وصداقة 

مع جميع الدول اإلسالمية، وخاصة دول 
الجوار. وبدأت الواليات المتحدة مهمة 
أمنية بحرية في الخليج مدعومة من 

بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة 
ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

الدوحة تواصل سياسة االستقواء بأنقرة بقاعدة أمنية جديدة

قطر تضاعف الوجود العسكري التركي في الخليج

فــي تطــور الفــت، كشــفت صحيفــة تركية مقربة من الحكومة عن بناء قاعدة عســكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعــدة الحالية والتواجد األمني التركي الذي 
تضاعــف منــذ بــدء القطيعــة بيــن الدوحــة وجاراتهــا.  وكانــت تقارير غربية قد قالت إن القــوات التركية في الدوحة تولــت جزءًا من المهام األمنيــة لحماية القصور 

والمباني الحكومية الحساسة بعد أنباء عن تشكك في والء القوات المحلية.

إن  التركيــة  “حرييــت”  صحيفــة  وقالــت 
الجنــود األتــراك “يواصلــون أداء واجباتهــم 
في الدوحة”، تحت قيادة القوات المشتركة 
القاعــدة  أن  وذكــرت  التركيــة”،  القطريــة 
الجديــدة ســيفتتحها الرئيــس التركــي مــع 

أمير قطر في الخريف المقبل.
العســكرية  القاعــدة  إن  الصحيفــة  وقالــت 
 ،2015 أكتوبــر  فــي  أعمالهــا  بــدأت  األولــى 
الثنائيــة  العســكرية  العالقــات  نطــاق  “فــي 
 ،2017 ديســمبر  وفــي  وقطــر،  تركيــا  بيــن 
تمــت تســميتها القيادة المشــتركة بين قطر 
وتركيا”، وقالت، إن “تركيا بامتالكها قاعدة 

عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة”.
إال أن العالقات العســكرية التركية القطرية 
تعــود إلــى مــا قبل ذلــك، فقد وقــع الطرفان 
اتفاقا عام 2002 ينص على تبادل الخبرات 
إلــى  تركيــة  أســلحة  ومبيعــات  العســكرية 
الدوحة، تبعها اتفاق آخر عام 2007 مشابه.
وفــي 2012 حصلــت قطــر ألول مــرة علــى 
كان  التــي  )درونــز(،  المســّيرة  الطائــرات 
مصدرهــا فــي هــذا الوقــت تركيــا، ووقتهــا 
اشــترت الدوحة 10 قطع بقيمة 2.5 مليون 
دوالر كجــزء مــن صفقــة معــدات عســكرية 
قيمتهــا 120 مليون دوالر، كمــا وقع البلدان 
بقيــت  لكــن  ذاتــه،  العــام  فــي  آخــر  اتفاقــا 

تفاصيله طي الكتمان.
أمــا االتفــاق األهــم فقــد وقــع فــي ديســمبر 
تركيــة  قــوات  إرســال  علــى  لينــص   ،2014
إلــى الدوحــة تكــون نــواة لتأســيس قاعــدة 
زيــاد  بــن  طــارق  قاعــدة  داخــل  عســكرية 
جنوبي الدوحة، فيما يعد الوجود العسكري 

الوحيد ألنقرة في المنطقة.
وبالفعــل أرســلت أنقــرة الدفعــة األولــى من 
جنودهــا فــي 4 أكتوبــر 2015، ورفــع العلــم 
التركــي فــي القاعــدة بعــد 4 أيــام مــن هــذا 

التاريخ.
وتتســع القاعــدة التركيــة الحاليــة فــي قطر 
عــدد  أن  يعتقــد  لكــن  5 آالف جنــدي،  إلــى 
الجنود األتراك بها يقل قليال عن هذا الرقم، 
مــع تســارع وتيــرة إرســال القــوات التركيــة 

العاميــن األخيريــن، منــذ المقاطعــة  خــالل 
الخليجية المصرية للدوحة.

إن  قالــت  تركيــة  إعالميــة  مصــادر  أن  إال 
خــالل  ســتفتتح  التــي  الجديــدة،  القاعــدة 
أســابيع ســتضم “عــددا كبيــرا” مــن الجنــود، 

دون تحديد دقيق.
البلديــن،  بيــن  العســكري  التعــاون  ويشــمل 
امتالك الدوحة 50 % من أسهم شركة “بي 
إم سي” التركية لتصنيع المركبات الحربية، 
1500 عربــة  الشــركة  أنتجــت   2017 وفــي 

مدرعة للجيش والشرطة القطرية.
وكان الســفير التركي في قطر، فكرت أوزر، 
أعلــن فــي فبرايــر 2018، أن بالده سترســل 
قــوات جويــة وبحريــة دائمــة إلــى الدوحــة 
بمجــرد االنتهــاء مــن إنشــاء البنــى التحتية 
الالزمة، وبعد شهر واحد وقع البلدان اتفاقا 
يســمح لتركيا بإنشــاء قاعدة بحرية شمالي 
قطــر. وأثــار إرســال قــوات تركيــة إلى قطر 
عــام 2015، حالــة مــن الجــدل بشــأن الدور، 
اإلمــارة  فــي  القــوات  هــذه  ســتلعبه  الــذي 
الخليجيــة الصغيــرة، فيمــا رجحــت مصادر 

فــي المعارضــة التركيــة أن تســتغل القاعدة 
التركيــة في تدريب قادة جماعات مســلحة 
متشــددة تقاتــل فــي ســوريا، أو فــي رغبــة 
أنقرة بالوجود العســكري إلــى جانب قاعدة 

العديد األميركية في قطر.
بينمــا ذهــب خبــراء اســتراتيجيون إلــى أن 
الوجــود العســكري التركــي في قطــر، هدفه 
القطــري  النظــام  حمايــة  فــي  المســاعدة 
الــذي يمتلــك واحــدا مــن أصغــر الجيــوش 
علــى مســتوى العالــم، حتــى وإن كان ذلــك 
علــى حســاب الســيادة. وتكشــف االتفاقات 
العســكرية بين أنقرة والدوحة، التي تسمح 
بإرسال جنود أتراك إلى قطر، حقيقة تشدد 
اإلمــارة الصغيــرة بعبــارات الســيادة، التــي 
باتــت منتهكــة أمــام الجيش التركــي. فعلى 
سبيل المثال، يحمل اتفاق وقع عام 2016، 
حســب وثائق مســربة، موادا تمس السيادة 
النظــام  خضــوع  مــدى  وتظهــر  القطريــة، 
القطري لتركيا، منها ما ينص على “عمليات” 

دون تحديد ماهيتها.
أن  االتفــاق،  بموجــب  لتركيــا  يحــق  كمــا 

تســتخدم قواتها الجويــة والبرية والبحرية 
الموجــودة فــي قطــر فــي مهمــات قتاليــة، 
وكذلــك للترويــج ألفكارهــا ومصالحهــا فــي 

منطقة الخليج العربي.
وفي التباس آخر، لم يتم تحديد فترة بقاء 
القــوات التركيــة في قطر، فيما يحق لتركيا 
تحديــد مــدة مهمــات قواتهــا في قطــر، كما 
يمنع وفقا لالتفاق، مالحقة أي جندي تركي 
متواجــد فــي قطر، وال تجــوز محاكمته في 

حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.
وقــد تبــادل ناشــطون ســوريون تعليقاتهــم 
الســاخرة مــن أنبــاء وعــود تركيــا بحمايــة 
قطــر فــي منطقــة الخليــج في الوقــت الذي 
مناطــق  فــي  كبيــرة  بخســائر  تركيــا  تمنــى 
ســوريا،  شــمال  فــي  التقليديــة  نفوذهــا 
ورفضهــا التدخل العســكري المباشــر طوال 
ثماني ســنوات لوقــف المجازر خالل الثورة 
السورية أو حتى حماية السكان المجاورين 
لحدودهــا فــي الوقــت الــذي شــاركت إيران 
وروســيا فــي تثبيــت مصالحها هنــاك ودعم 

حليفها النظام السوري.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ رويترز

القوات التركية تنتهك سيادة قطر على أراضيها )أرشيفية(

طهران ـ أ ف ببرلين - رويترزمظفر آباد )باكستان( ـ أ ف ب

تعهد رئيس الوزراء الباكســتاني، عمران خان، بالرد على أي عدوان هندي على 
القسم الباكستاني من كشمير.

وقــال خــان إن الهنــد تهــدف مــن مثــل 
تحويــل  إلــى  المتوقــع  الهجــوم  هــذا 
االنتبــاه عــن انتهــاكات حقوق اإلنســان 
في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من 

منطقة الهيمااليا.
معلومــات  لديهــا  بــالده  أن  وأكــد 
اســتخبارية موثوقة تفيد بأن الهند قد 
تشــن هجوما، وأن باكســتان “مستعدة 
تمامــا للــرد”، نقــال عن وكالة أسوشــيتد 

برس.
أمــس  كشــمير،  إلــى  خــان  وتوجــه 
وســط  للهنــد،  تحــد  فــي  األربعــاء، 
توتــر بيــن البلديــن بعد قــرار نيودلهي 

فــي  الذاتــي  الحكــم  إلغــاء 
وتأتــي  المنطقــة.  تلــك 
زيــارة خــان فــي مناســبة 
وبعــد  االســتقالل  عيــد 

أكثــر مــن أســبوع علــى إصــدار رئيــس 
مــودي،  نارينــدرا  الهنــدي،  الــوزراء 
مرســومًا تنفيذيًا مفاجئًا يقضي بإلغاء 
ممنوحــًا  كان  الــذي  الخــاص  الوضــع 
وردًا  الهيماليــا.  فــي  المنطقــة  لهــذه 
علــى تلــك الخطــوة، أطلقــت باكســتان 
وقــف  إلــى  تهــدف  دبلوماســية  حملــة 
هــذا القــرار وطلبت رســميًا من مجلس 
األمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث 
“األعمال غير المشروعة” التي تقوم بها 
الهنــد. كذلــك طــردت باكســتان 
وأوقفــت  الهنــدي  الســفير 
وعلقــت  الثنائيــة  التجــارة 
خدمــات النقــل عبــر الحــدود، 
أن  يرجــح  ال  فــي خطــوات 
تؤثــر على نيودلهي، وفق ما 

يرى محللون.

قالت المستشــارة األلمانية أنجيال ميركل، أمس األربعاء، إنها تعتقد أن فكرة 
وجــود مهمــة بحريــة أوروبيــة فــي مضيــق هرمــز ســتطرح للنقاش مــرة أخرى 
خالل اجتماعات غير رســمية لوزراء الخارجية والدفاع في االتحاد األوروبي 

في فنلندا في وقت الحق هذا الشهر.

عقــب  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وأضافــت 
اجتماعاتهــا مــع رئيس ليتوانيــا، جيتاناس 
أن  “أعتقــد  ألمانيــا:  يــزور  الــذي  نوســيدا، 
ســتطرح  أوروبيــة  مهمــة  تشــكيل  مســألة 
هــذه  ألن  هنــاك،  أخــرى  مــرة  للنقــاش 
المناقشــات لــم تتــم بعد في كل مــكان، لذا 
أعتقــد أن الرئاســة الفنلندية ســتلعب دورا 

تنسيقيا في هذا الشأن”.
ومــن المقــرر أن يعقــد وزراء خارجية 
ودفاع االتحــاد األوروبي اجتماعات 

غير رسمية في هلسنكي في أواخر 
فنلنــدا  وتولــت  أغســطس. 

الدوريــة  الرئاســة 
فــي  لالتحــاد 
األول من يوليو.

وانضمــت بريطانيــا األســبوع الماضــي إلى 
الواليــات المتحدة في مهمــة أمنية بحرية 
فــي الخليج لحماية الســفن التجارية التي 
تمــر عبــر مضيــق هرمــز بعــد أن احتجــزت 
إيــران ســفينة ترفــع علــم بريطانيــا. وقبــل 
ذلــك بأســبوعين دعــت لنــدن إلــى تشــكيل 

مهمة بحرية بقيادة أوروبية.
األلمانــي،  الخارجيــة  وزيــر  وأعلــن 
هايكــو مــاس، أن ألمانيا لــن تنضم 
بقيــادة  البحريــة  المهمــة  إلــى 
الواليــات المتحــدة فــي مضيــق 
هرمــز، وأنها تفضــل مهمة 
أوروبية، ولكنه حذر من 
صعوبــة إحــراز تقدم 

في هذا الصدد.

أعفــي رئيــس بلديــة طهــران الســابق، محمــد علــي نجفــي، مــن عقوبــة اإلعــدام 
بعــد إدانتــه بقتــل زوجتــه وذلك بطلــب من عائلتهــا، وفق ما أكد شــقيقها، أمس 

األربعاء، على مواقع التواصل االجتماعي.

وفــي 30 يوليــو ُحكــم علــى نجفــي )67 
عامــًا( باإلعدام بعدما أديــن بقتل زوجته 
الثانية، ميترا اســتاد، التــي تصغره بأكثر 
مــن ثالثيــن عاما، بالرصاص فــي منزلهما 

بالعاصمة يوم 28 مايو.
وفــي إيــران، يمكــن للعائــالت أن تطلــب 
عقوبــة اإلعــدام “جــزاء” علــى قتــل أحــد 
)أي  “القصــاص”  مبــدأ  بموجــب  أفرادهــا 
العيــن بالعيــن(، وهــو مــا قامــت بــه عائلة 

ميتــرا أســتاد. لكــن شــقيقها مســعود 
أســتاد أكــد، أمــس، في منشــور على 
موقــع إنســتغرام أن العائلــة قــررت 
العفــو عــن نجفــي. وفي منشــوره، 

قــال أســتاد إن “أبــي وأمــي 
ومهيــار )ابــن ميتــرا اســتاد( 
علــي  محمــد  عــن  يعفــون 

نجفي” بعد وساطة ضمت عدة أشخاص.
وأضــاف: “نحــن ســعداء بالتوصل التفاق 
الشــخص  هــذا  دمــاء  )إراقــة(  بــدون 
المحتــرم”، معربــًا عن أمله فــي أن “يكفر” 

نجفي “عن ذنوبه”.
اإلســالمية  الجمهوريــة  وكالــة  وقالــت 
العائلــة،  محامــي  إن  “إيرنــا”  لألنبــاء 
محمــود حجــي لــوي، أكــد أيضــا قــرار 
العائلــة. وال يــزال رئيس بلديــة طهران 
الســابق مســجونًا، إذ حكــم عليه 
لحيازتــه  لعاميــن  بالســجن 
ســالحًا بطريقــة غيــر قانونيــة. 
ولــم يتضــح علــى الفــور مــا إذا 
اإلعــدام  عقوبــة  كانــت 
إلــى  ســتخفف  بحقــه 

عقوبة بالسجن.

رئيس بلدية طهران السابق ينجو من اإلعدامميركل ترجح بحث دور أوروبي في هرمزخان يتعهد بمواجهة أي عدوان هندي

12

تونس ـ ا ف ب

الجزائر ـ وكاالت

أعلنــت هيئــة االنتخابــات في تونس، أمس، أســماء المترشــحين الذين تم 
قبولهم بشكل أولي في االنتخابات الرئاسية.

وقالــت هيئــة االنتخابــات إنهــا وافقــت 
لخــوص  مترشــحا   26 قبــول  علــى 
المقــررة  المبكــرة  الرئاســة  انتخابــات 
فــي الشــهر المقبل، ورفضــت ملفات 71 

آخرين.
العليــا  للهيئــة  صحافــي  مؤتمــر  وفــي 
المســتقلة لالنتخابــات، أعلنــت أســامي 

26 مترشحا مقبوال النتخابات الرئاسة، 
ومــن أبرزهــم وزيــر الدفــاع عبدالكريــم 
المنصــف  الســابق  والرئيــس  الزبيــدي 
الجبهــة  عــن  والمرشــحة  المرزوقــي 
الشعبية حمة الهمامي، ورئيس الوزراء 
يوســف الشــاهد، ونائــب رئيــس حــزب 

النهضة عبدالفتاح مورو.

أجــرى الرئيــس الجزائــري المؤقــت عبدالقــادر بــن صالــح، أمــس، تغييرات 
جديدة في عدد من المناصب المهمة بالجيش الجزائري.

مهمــات  الجزائــري  الرئيــس  وأنهــى 
المراقــب العــام للجيــش، اللــواء حاجــي 
اللــواء  مكانــه  فــي  وعيــن  زرهونــي، 
مصطفــى أوجانــي مراقبــا عامــا جديــدا 
إنهــاء مهمــات  أيضــا  تــم  للجيــش. كمــا 
لــدى مجلــس االســتئناف  النائــب العــام 
العســكري بورقلــة العقيــد فريــد طويــل، 

القــدوس  عبــد  العقيــد  مكانــه  وحــل 
فــي  طويــل  تعييــن  وجــرى  حاليميــة. 
نفــس المنصب بالمحكمة العســكرية في 

وهران.
قــد  المؤقــت  الجزائــري  الرئيــس  وكان 
أنهــى فــي أواخر الشــهر الماضي مهمات 

قادة عسكريين في 4 نواح عسكرية.

قبول 26 مترشحا لرئاسة تونس

الرئيس الجزائري ينهي مهمات عسكريين

عواصم ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

أكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة اإلماراتــي، أنــور قرقاش، أمــس األربعــاء، أن اللقاء الذي جمــع قيادات مــن جماعة الحوثي 
بالمرشد اإليراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت “أن الحوثيين يعملون كوكالء إليران”.

ونشــر قرقــاش تغريــدة نشــرها عبــر حســابه 
الرســمي علــى تويتــر، قــال فيهــا إنــه “لطالمــا 
بحثــت العالقــات بين الحوثييــن وإيران على 
تســمية مناســبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا 
خامنئــي،  هللا  آيــة  مــع  قيادتهــم  لقــاء  بعــد 
الحوثييــن  والء  بوضــوح  أظهــرت  بياناتهــم 
كوكالء، وهذا هو االسم الصحيح لعالقاتهم”.

الرئيــس  حكومــة  طالبــت  آخــر،  جانــب  مــن 
أمــس،  هــادي،  منصــور  ربــه  عبــد  اليمنــي، 
بانســحاب االنفصاليين الجنوبيين من مواقع 
ســيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار 

سياسي معهم.
وأكــدت وزارة الخارجيــة اليمنيــة فــي بيــان، 
أن الحكومــة اليمنية تجدد ترحيبها “بالدعوة 
المقدمــة مــن المملكة العربية الســعودية لعقد 
اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه االنقالب 

فــي عــدن”. وأضاف البيــان: “ولكن يجب أوال 
أن يتــم االلتــزام بمــا ورد فــي بيــان التحالــف 
مــن ضرورة انســحاب المجلــس االنتقالي من 
األيــام  اســتولى عليهــا خــالل  التــي  المواقــع 

الماضية قبل أي حوار”.

وأكد المجلس االنفصالي الجنوبي اســتعداده 
للحــوار الــذي دعــت إليــه الريــاض، ولكنــه لــم 
يظهــر حتى اآلن أي اســتعداد لالنســحاب من 
المواقــع التــي ســيطر عليهــا في عــدن بما في 

ذلك القصر الرئاسي.

ســقطت طائــرة حربيــة مــن طــراز ســوخوي تابعة للجيش الســوري في ريــف إدلب الجنوبــي، أمس األربعــاء، لدى اســتهدافها من 
فصائــل مســلحة، بحســب مصــادر محليــة. وقال مدير المرصد الســوري لحقوق اإلنســان، رامــي عبد الرحمن، إن الطائرة ســقطت 

في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة.

وأضاف أنه “جرى أســر طيار بعد إســقاط 
المتوفــرة  المعلومــات  بحســب  الطائــرة، 

حتى اآلن”.
مــن جانبهــا، أصــدرت جبهة تحرير الشــام 
)جبهــة النصــرة ســابقا( بيان عبــر تليغرام، 

قالت فيه إنها أسقطت الطائرة.
وفي وقت سابق من أمس، تقدم الجيش 
الســوري، باتجــاه مدينــة خــان شــيخون، 
كبــرى بلــدات ريــف إدلب الجنوبــي، حيث 
الفصائــل  ضــد  عنيفــة  معــارك  تخــوض 
المســلحة، وفــق المرصــد. وأوضــح مديــر 
المرصــد أن “قــوات النظــام باتت على بعد 
4 كيلومتــرات مــن مدينــة خــان شــيخون 
من جهة الغرب، بعد سيطرتها على خمس 
قرى صغيرة”، موضحا أنه “لم تعد تفصلها 

عن المدينة إال أراض زراعية”.
)جبهــة  الشــام  تحريــر  هيئــة  وتســيطر 
مــن  األكبــر  الجــزء  علــى  ســابقا  النصــرة( 

إدلــب وأجــزاء مــن محافظــات مجــاورة. 
كما تنتشر فيها فصائل مسلحة وجماعات 

معارضة أقل نفوذا.

عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي االنقالبية

المعارضة المسلحة تسقط طائرة حربية للنظام بإدلب

“الشرعية” ترفض الحوار قبل انسحاب “االنتقالي” من عدن قــوات النظــام تتقــدم باتجــاه مدينــة خــان شــيخون
قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكالء إليران إسقاط مقاتلة حربية سورية وأسر قائدها
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فــي عــام 1990، اتحــد شــمال وجنوب اليمــن، وأعلن في حينها قيــام الجمهورية 
اليمنيــة العربيــة، وعلى الرغــم من كل العقبات التي واجههــا االتحاد تمكن اليمن 
بشــطريه مــن الصمــود طيلــة العقــود الماضيــة، حتــى عندمــا وصــل األمــر لنــزاع 
مســلح في أوقات كثيرة، ما يعني أن تغليب المصلحة الوطنية طغى دائمًا على 

النزعات القبلية عند اإلخوة اليمنيين.
مرة أخرى يعود الحديث عن انفصال الجنوب عن الشــمال لكن هذه المرة تحت 
ظــروف أشــد وطــأة حيــث تقود المملكــة العربية الســعودية تحالفًا ضــد الحوثي 
المدعــوم مــن طهــران، والــذي نجــح فــي األيــام الماضيــة في إشــعال الفتنــة بين 
الجماعتيــن بعــد مقتــل القيادي الجنوبــي منير اليافعي باإلضافــة إلى 32 عنصرا 

أمنيا خالل استهداف معسكر الجالء التابع لقوات الحزام األمني.
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ألقــى اللــوم علــى خاليــا دخلــت العاصمــة المؤقتــة 
“عــدن” وتغلغلــت فــي مفاصــل الشــرعية وتواطــأت مــع الحوثــي، مــا أدى إلى أن 
تضيــع بوصلــة العــدو لتتقاتل الفصائــل المتعاونة مع بعضها، مهــددة بذلك جهود 

التحالف، حيث ينشغل اليمنيون بقتال داخلي عوضًا عن قتال الحوثي.
وكعادتهــا فــي لــم الصــف ووحدتــه، دعــت المملكــة العربيــة الســعودية أطــراف 
الخــالف إلــى عقــد اجتمــاع للوقــوف على أســباب النــزاع وحله، واســتقبل خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد 

بن زايد لتنسيق جهود التحالف وبحث ُمجمل األوضاع.
وهنــا تجدر اإلشــادة بالمجلــس االنتقالي الجنوبي، فعلى الرغــم من أنه ال يخفي 
نوايــاه االنفصاليــة، قرر االســتجابة لدعوة الســعودية في ردة فعــل أولية لم يقم 
مــن خاللهــا بالتصعيــد فــي خطــوة ُتحســب لــه ويمكــن قراءتهــا بإعــادة توحيــد 

الصفوف ضد الحوثي.
الحديــث عــن االنفصــال أمر ليــس جديدا لكن أعتقد أنه في ظــل الظروف اآلنية 
فــإن التركيــز علــى دحــر العــدو الحوثــي أولويــة ال يمكن الحيــاد عنهــا، لذلك البد 
مــن تنحيــة الخالفــات الداخلية وإعــادة ترتيب البيت الواحد في ســبيل تحقيق 

الهدف األول وهو دحر العميل الحوثي.

روســيا تحاول أن تلعب دورًا مؤثرًا في طهران، وقد ترســل األســبوع المقبل مبعوثًا 
خاصــًا إلــى طهــران لتهدئــة الوضــع وذلك من خــالل إجراءين تتمناهما موســكو على 
طهــران همــا: التوقــف عن زيادة نســبة تخصيــب اليورانيوم، واالمتناع عــن التعّرض 

إلى الناقالت في مياه الخليج.
الرئيس فالديمير بوتين يحاول التنســيق مع نظيره الفرنســي إيمانويل على أســاس 
البنــاء علــى النفــوذ الروســي مــع طهــران والنفوذ الفرنســي مع واشــنطن، لكن فرنســا 
تــدرك أن نفــوذ أوروبــا مــع الرئيــس ترامــب وإدارتــه محدود ســيما في مســألة اآللية 
الماليــة التــي اخترعتهــا المجموعــة األوروبيــة فــي الواقــع للتحايــل علــى العقوبــات 
األميركية، فاصطدمت ببراغماتية أميركية وببراغماتية الشركات والبنوك األوروبية 
وفي طليعتها األلمانية. ماكرون سيجتمع مع المستشارة األلمانية أنغيال ميركل قبل 
17 الشــهر الجــاري ســعيًا وراء تنســيق ألماني فرنســي قبــل 20 آب، موعــد اإلنذارات 
المعنيــة باآللية المالية، وســعيًا وراء اســتراتيجية أوروبية قبــل 26 آب، موعد اللقاء 
مع الرئيس األميركي في قمة الدول الصناعية السبع، وحسن روحاني يستعد لتبني 
مواقــف أكثــر تجانســًا وتماشــيًا مــع قيــادة “الحــرس الثوري” الــذي يقــود الجمهورية 
اإلســالمية حاليــًا بجانــب مرشــد الجمهوريــة خامنئــي، المعلومــات تفيــد أن روحاني 
علــى وشــك عقــد اجتماعات فائقــة األهمية مع قيــادة “الحرس الثــوري” وأن مواقف 
جديــدة ســتصدر عــن هــذه اللقــاءات المرتقبــة... صعــب التنبــؤ بما ستســفر عنه قمة 
الدول الصناعية، لكن المواقف األميركية إزاء مختلف الملفات في الخليج والشــرق 
األوســط ال تفيد بأنها قلقة ومترددة وخائفة كما يحلو للمحللين الســطحيين القول. 
إنهــا مواقــف متماســكة أساســها فــرض العقوبــات لدفع الطــرف الممانع إلــى الصفقة، 
توســيع رقعة المشــاركة في تحالفات وشــراكات أمنية لتقاســم الكلفة والمســؤولية، 
فالرئيــس دونالــد ترامب ليس راغبًا بدور الشــرطي لكنــه ليس هاربًا أمام التهديد وال 
واقعًا في فخ االســتدراج للتســّرع إلى مواجهة عســكرية، دونالد ترامب اســترق من 
إيران بدعة “الصبر االستراتيجي” وتبناها تكتيكًا واستراتيجيا ألن في قدرته الصبر 
بال تهور إلى الخيار العســكري، فيما القيادة في إيران فقدت القدرة على الصبر ألنها 

تحت نيران العقوبات االقتصادية التي تحرقها وتدفعها إلى التهور االستراتيجي.
أذرعة إيران في العراق واليمن وسوريا ولبنان تعرض عضالتها لتغطي على الضعف 

البنيوي الذي تعاني منه إيران بسبب العقوبات داخليًا. “إيالف”.

هل يعود اليمن إلى ما قبل 1990؟

“الهدوء قبل العاصفة” أو إطالة 
“التصعيد المضبوط”؟ )2(

جائزة ضيف الشرف 
النرويجية

14 أغســطس” النرويجيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة  منحــت “منظمــة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الُموقــر جائــزة “ضيــف الشــرف النرويجية لعام 
2019م”، وذلــك تقديــًرا لجهــود ســموه فــي تعزيز الســالم واألمــن والتســامح والوئام 

اإلقليمي والعالمي، وهي من الجوائز الرفيعة التي تنالها كبار الشخصيات العالمية.
وهذه الجائزة وغيرها من الجوائز التي نالها ســموه تؤكد مســاحة االحترام والتقدير 
الــذي يكنــه العالــم مــن دول ومنظمــات وشــخصيات لســموه الكريــم، وتمثــل تقديــًرا 
لمســاهمات ســموه الرفيعة في مختلف توجهات الحياة وحرصه الدائم على تشــييد 
عالم ُمستقر وآمن يسوده السالم ويجتمع أفراده تحت ظالل التسامح والتعايش مع 
اآلخر والمحبة، وهي رؤية تتناغم مع أهداف التنمية المســتدامة التي يبذل صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من أجلها جهوًدا كبيرة منُذ ســنين طويلة بهدف 

تحسين مستوى اإلنسان البحريني في المعاش والحياة.
إن األهــداف التنمويــة العديــدة التــي عمــل مــن أجــل تحقيقهــا صاحــب الســمو مــن 
اقتصادية واجتماعية وإنســانية تهدف إجماال لتحقيق نهضة تنموية وحياكة نســيج 
وطنــي وإنســاني، وألهميتهــا الكبيــرة فــي حيــاة اإلنســان والمجتمعــات نــال بموجبها 
العديــد مــن الجوائــز المرموقــة، وكان آخرها مبادرة ســموه باإلعالن عــن يوم الضمير 
العالمي لتعزيز ثقافة الســالم، ما جعل مملكة البحرين تحتل موقًعا ُمشــرًفا بين دول 

العالم في دعم السالم العالمي. 
إن هــذه الجائــزة تجســد مــا يؤمــن بــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الــوزراء الموقر 
ومملكــة البحريــن وشــعبها مــن مبــادئ قيــم التعايــش المشــترك بيــن البشــر وتحقيــق 
االســتقرار لدول العالم وأمن شــعوبها، وذلك لحاجة الدول وشــعوبها إلى االبتعاد عن 

بؤر الصراعات التي تجتاح الكثير من الدول.
إن حصــول ســموه الكريم على هذه الجائــزة أثلج قلوب البحرينيين والعرب أجمعين 
وهــو وســام يضعه الشــعب البحريني على صدره تقديًرا لما يكنــه لرئيس الوزراء من 
ُحب وتقدير أوال، ولمواقف ســموه الجليلة البحرينية والخليجية والعربية والعالمية 
الداعمــة للتنميــة والســالم ثانًيا، وهو تقدير عالمي للبحرين وحكومتها وشــعبها ثالثا، 
وهــذه الجائــزة تعكــس إســهامات ســموه فــي مجــاالت التنميــة البحرينيــة مــن صحة 

وتعليم وإسكان وغيرها.
لقــد حظيــت مملكــة البحريــن من ســمو رئيــس الــوزراء الكثير مــن العنايــة واالهتمام 
وبذل في ذلك حفظه هللا الجهد الدائم غير المنقطع طوال مسيرته الحافلة بالعطاء، 
وقد نال مكانة كبيرة في قلوب مواطنيه الذين ُيهنئون أنفسهم وبالدهم على كل ما 
ناله صاحب الســمو من جوائز، ُمتمنين كل الخير لســموه والُعمر المديد الســتكمال ما 

بدأه في مسيرة العطاء والبناء لخير البحرين وشعبها.
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راغدة درغام

عبدعلي الغسرة
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تشكك في نتائج 
البعثات!

وزارة التربية والتعليم ردت ممثلة في مدير إدارة 
البعثــات والملحقيــات بالــوزارة عيســى الكوهجي 
تخــرج  التــي  والغبيــة  الفارغــة  االتهامــات  علــى 
موســميا مع وقت إعــالن نتائج البعثات، وكان ردا 
قويــا شــامال بــكل االتجاهــات مدعومــا بالحقائــق 
علــى  والحاقديــن  الضيقــة  العقــول  ذوي  أخــرس 
الوطــن، فقــد اعتدنــا فــي كل عــام خــروج أصوات 
ذابلــة معزولــة تشــكك فــي نتائــج البعثــات حتــى 
بعــد تفريــغ الهــواء مــن صــدر إعالمهــم األصفــر إال 
أنهــم مازالــوا يقفون في ســاحة الكذب ويندفعون 
البــوق  واســتخدام  للفبــركات  ســرعة  بأقصــى 
الطائفي، وســبق أن ذكرنا في مناســبات عدة بـ “أن 
وزارة التربيــة والتعليــم وانطالقا من مســؤولياتها 
ودورهــا الطليعــي فــي المســاهمة برفــد المجتمــع 
بالعناصــر الكفــوءة فــإن كل الحاصلين على معدل 

90 % فما فوق سيحصلون على بعثة أو منحة بال 
اســتثناء، فالوزارة تســير وفق منهــج متطور على 
أسس عصرية يعادل بين برامج التعليم وحاجات 
المجتمــع، إذ إن أي خلــل بالتــوازن بيــن البعثــات 
وحاجات ومطالب المجتمع سيؤدي إلى مشكالت 
النظــرة  الوقــت.  مــرور  مــع  األوضــاع  وتفاقــم 
الــدول العصريــة  التقليديــة للبعثــات انتهــت فــي 
ووزارة التربيــة تقف في الصف األول في مســيرة 
التنميــة الشــاملة وفي مواقع التخطيــط والقيادة، 
ولديها رؤية كاملة لمســتقبل انطالق المملكة نحو 

اآلفاق والتطلعات”.
ال نريــد اســترجاع الماضــي، لكــن طالمــا خرجــت 
أبــواق الكــذب، فلزامــا علينــا الدفــاع عــن البحرين 
ومســيرة التعليــم فيهــا، ومــن هنــا نقــول... حيــن 
بعــض  واختفــى  الخيانــة  دخــان  ألســنة  ارتفعــت 

المدرســين وتواجــدوا فــي “بهــو الــدوار” وغســلوا 
خلــف  وهرولــوا  الوطنيــة،  المهمــة  مــن  أيديهــم 
اإلرهابييــن، أيــن كانت هذه األصوات. هل أمســك 
أحدهم القلم وانهال ضربا على “الخونة” واستنكر 
مــا كان يحــدث مــن أعمــال شــغب وتخريــب فــي 

مدارس البحرين.
وزارة التربيــة والتعليــم قطعــت ألســنة المرجفيــن 
لنفوســهم  نظــرا  لكــن  والمفبركيــن،  والكذابيــن 
الساخطة العفنة سنراهم يرقصون دائما في حلقة 
التــي  الطائفــي  السياســي  الطابــع  ذات  األكاذيــب 
تنسجم مع الهدف االستراتيجي ألعداء البحرين.

عليهــا  أغلــق  البعثــات  فــي  التشــكيك  أســطوانة 
الصنــدوق لألبــد ولن تســتطيع األكاذيب أن تصمد 
أكثر، فالحقيقة تشــع كالنهار بالضياء وتذيب غبار 

الفبركات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq
@cogir.org 

الشعوبيون الجدد... 
صناعة الدمية مرسي

الدولــة  ومشــردي  لقطــاء  مــن  كال  ألن  نظــرا 
الصفويــة الذين يدعــون اآلن أنهم الفرس أحفاد 
المجــوس، وأحفاد الطورانيين الوثنيين القوقاز، 
الذيــن يدعــون اآلن أنهم أحفاد الدولة العثمانية، 
كانــوا عاجزيــن عــن مواجهــة العــرب المســلمين 
بشــكل مباشــر تحقيقــا لهدفهم بإذالل واســتعباد 
اإلســالمية،  العربيــة  أرضهــم  واحتــالل  العــرب 
مــن  العرقــي  بالنقــص  لشــعورهم  طبعــا  نتيجــة 
أبناء األمة العربية اإلسالمية، لجأوا إلى صناعة 
عمــالء ونكرات من أراذل العرب، ليكونوا وكالء 
لهــم فــي تدميــر األمــة العربيــة المســلمة، وهــدم 
البنــى التحتيــة وتعطيــل مســيرة وتطــور أبنــاء 

هذه األمة.
فرأينــا كيــف زرع لقطاء الدولة الصفوية العمالء 
بالعراق أمثال الجلبي والمالكي والحشد، والذين 
واالقتصــادي  السياســي  الفســاد  رايــة  رفعــوا 

واألمني واإلداري، كذلك رأينا باسم الديمقراطية 
كيف كانت زراعة العمالء والخونة بقيادة حسن 
وتعطيــل  اللبنانيــة،  الدولــة  بمفاصــل  هللا  نصــر 
وتدميــر لبنان الذي كان منارة للتســامح والهوية 
العربية والتطور واالزدهار، ونفس الكالم ينطبق 
على كاهن الكهوف ومشــعوذ صعدة الذي ينادي 
والعمالــة  بالــوالء  يتخفــى  وهــو  بالديمقراطيــة 

إليران.
هــذا النمــوذج اإليرانــي باحتــالل األمــة العربيــة 
المســلمة عن طريــق العمالء والنكــرات والخونة 
واإلصــالح  الديمقراطيــة  شــعار  رفعــوا  الذيــن 
الطورانييــن  أحفــاد  أعجــب  الشــعب،  وحقــوق 
ليكونــوا  فــي خلــق واحتضــان عمــالء وخونــة، 
المســلمة  العربيــة  األمــة  الحتــالل  لهــم  وكالء 
وتعطيــل  خيراتهــا  ونهــب  مباشــر،  غيــر  بشــكل 
مســيرتها وإشــغال أبنائها بحروب، حتى يســتمر 

بذلــك االحتــالل الخفي، ومن البديهــي أن يكون 
ألبنــاء  والــوكالء  العمــالء  المســلمون  اإلخــوان 
أن  أيضــا  البديهــي  ومــن  الطورانييــن،  وأحفــاد 
يكــون إخــوان مصــر العمــالء المفضليــن الذيــن 
بعمالتهم للطورانيين وتمكينهم من التحكم بقرار 
ومصالح مصر، سيحضون بدعم ومساندة أحفاد 
الطورانيين لهم سياسيا وأمنيا، ومن البديهي أال 
يضع إخوان مصر قيادات الصف األول بالواجهة 
إذا مــا كتب لهم الفــوز باالنتخابات، خوفا من أن 
تســوء األمــور الحقــا وتنقلــب ضدهــم ويفقــدوا 
هــذه القيادات المهمة، وعوضا عن ذلك، رشــحوا 
نكــرة وهــو الدكتــور محمــد مرســي، وأطلقــوا له 
حملــة إعالمية كبيــرة حاولت تصويــره بالعظمة 
السياســية والفكريــة، حتــى يتقبــل الســذج هذه 
الدميــة كشــخصية سياســية عظيمــة، أمــا كيــف 

كان مرسي دمية فللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان
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وصول منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم إلى 

نهائي غرب آسيا رغم محدودية 
الفرق المشاركة، إال أنها بشرى 

خير عن وضعية “األحمر” بجهازه 
الفني للمرحلة األهم والمتمثلة في 

التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ما يحدث في نادي الرفاع 
الشرقي وتحديدا في لعبة كرة 

القدم على صعيد فئة الرجال 
واالستغناء عن أبناء النادي، 

يذكرنا بوضع نادي المالكية الذي 
أحدث الفعلة نفسها وسقط إلى 

دوري الدرجة الثانية.

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بمناســبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم 

بالمركز األول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على منتخب العراق في نهائي البطولة. 

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة أن اإلنجاز اإلقليمي الذي حققه 
المنتخب الوطني لكرة القدم يعد ثمرة 
الــذي يقدمــه  الكبيــر  الدعــم  ثمــار  مــن 
جاللــة الملــك للحركة الرياضيــة والذي 
نتج عنه تحقيق سلسلة من النجاحات 
واإلنجــازات لكل المنتخبــات الرياضية 
كــرة  منتخبــات  بينهــا  ومــن  الوطنيــة 
القدم التي طالما كانت واجهة مشــرفة 

للوطن بمختلف المحافل الخارجية.
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وهنــأ 

الوطنــي  المنتخــب  العبــي  خليفــة  آل 
للرياضــة  ســفراء  خيــر  كانــوا  الذيــن 
البحرينيــة في المحفــل اإلقليمي لغرب 
والتطــور  المكانــة  عــن  ليبرهنــوا  آســيا 
التصاعــدي لكــرة القــدم البحرينيــة وما 
تتضمنــه مــن عناصــر متميــزة، مؤكــدا 
ســموه أن اإلنجاز الذي حققه المنتخب 
الوطنــي لكــرة القــدم لــم يكــن ليتحقق 
لوال الجهود الطيبة التي بذلها الالعبون 
وإصرارهــم  البطولــة  مباريــات  طيلــة 
علــى تقديم المســتويات الفنيــة البارزة 

مــن أجــل الظفر بــكأس البطولــة مقدرا 
ســموه عاليــا العمــل المتميــز الــذي قــام 
به الجهــازان الفنــي واإلداري للمنتخب 

لتحقيق لقب بطولة غرب أسيا. 
 وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة عــن أملــه فــي أن يشــكل إنجــاز 
المنتخــب فــي بطولة غرب آســيا دافًعا 
أمــام الالعبيــن فــي البطــوالت المقبلــة 
والمضــي قدمــا فــي تحقيــق مزيــد مــن 

اإلنجازات المتميزة باسم  البحرين. 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  وثمــن ســمو   

آل خليفــة الجهــود المباركــة التــي قــام 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  بهــا 
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  برئاســة 
خليفــة وجهــود منظومــة االتحــاد فــي 
تهيئــة األجواء المثالية أمــام المنتخب 

لتحقيق هذا اإلنجاز المتميز.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

واإلداري الفني  والجهازين  بالالعبين  يشيد  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 

إنجاز غرب آسيا مؤشر للتطور التصاعدي للكرة البحرينية

تغطية - المكتب اإلعالمي
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تســتعد منظمــة “بريف” لتنظيم النســخة 
جمهوريــة  فــي  والعشــرين  الخامســة 
البرازيل االتحادية يوم الجمعة الموافق 
30 أغســطس الجــاري علــى صالة ملعب 

بيلو هوريزونتي.
 وكانــت المنظمة قد حققت نجاحا باهرا 
في تنظيمها للنســخة الرابعة والعشــرين 
مــن البطولة، والتــي احتضنتها العاصمة 
البريطانية لندن، حيث شــهد منافســاتها 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
مــن  وعــدد  البحرينيــة،  األولمبيــة 

المدعويــن مــن رجــال السياســة والمــال 
أبطــال  ومــن  والمشــاهير  واألعمــال 

الرياضات القتالية في العالم.
بعــد  للبرازيــل  مجــددا  بريــف  وتعــود   
فــي  مــرة  ألول  أقيمــت  التــي  النســخة 
مدينــة  فــي  وتحديــدا   2017 مــارس 
موطنــا  البرازيــل  وتعتبــر  كوريتيبــا. 
لرياضــة فنــون القتال المختلطــة، والتي 
تمتاز بوجود كوكبة من النجوم في هذه 
الرياضــة، يتقدمهــم، بطــل العالــم للــوزن 
 ،Luan ”Miau“ Santiago الخفيــف 

وحامــل اللقــب الســابق للــوزن الخفيــف 
أدور  ومارســيل   ،”Lucas ”Mineiro

وفيليب إيفرين.
نــزال  إقامــة  النســخة  هــذه  وستشــهد   
Luan ”Miau“ San�  رئيســي يجمــع بيــن

tiago والذي سيدافع عن لقبه في الوزن 

 CLEITON الخفيــف مــن أمــام مواطنــه
 .SILVA

قــال رئيــس منظمــة  المناســبة،   وبهــذه 
بريــف محمد شــاهد: “إن المنظمة رفعت 
وتيــرة تحضيراتهــا إلقامــة النســخة 25 
فــي البرازيــل، والتــي تعود إليهــا مجددا 

بعــد نجاحاتهــا التي تحققت في النســخ 
الماضيــة والتــي بدأت فــي مارس 2017 
تســعى  فالمنظمــة  كوريتيبــا.  بمدينــة 
مــن خــالل إقامــة هــذه البطولــة لتوطيد 
عالقتهــا مــع جميــع الجهــات الحكوميــة 
العالقــات  لدعــم  المتفاعلــة  والرياضيــة 

علــى  الســيما  البرازيليــة  البحرينيــة 
اللعبــة،  هــذه  فــي  الرياضــي  المســتوى 
متطلعيــن لتحقيق نجاح جديد في هذه 
النســخة يضاف لسلسلة النجاحات التي 
حققتهــا هــذه البطولة منــذ انطالقها في 

مملكة البحرين سبتمبر 2016”.

اللجنة اإلعالمية

البرازيل تستضيف النسخة 25 للبريف

محمد شاهد
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يواصــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
اســتعدادا  الفنيــة؛  تحضيراتــه  للشــباب 
الخليجيــة  البطولــة  فــي  للمشــاركة 
التــي  للمنتخبــات،  عشــرة  الســابعة 
ســتحتضنها مملكــة البحرين فــي الفترة 
19 لغاية 25 أغســطس الجاري، مشاركة 
وهــي:  الخليجيــة  المنتخبــات  جميــع 
مملكــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
الكويــت،  دولــة  قطــر،  دولــة  البحريــن، 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
البطــل  منهــا  ويتأهــل  عمــان،  وســلطنة 

والوصيف لكأس آسيا تحت 18 عامًا.
وانتظــم منتخبنــا فــي معســكر داخلــي 
األول  أمــس  يــوم  مــن  اعتبــاًرا  محلــي 
الجرعــات  تكثيــف  بغــرض  )الثالثــاء(؛ 
بيــن  االنســجام  وخلــق  التدريبيــة 

المجموعة وخوض عدد من المواجهات 
التحضيريــة قبيل المشــاركة الخليجية، 
بغيــة التأكد من الوصول إلــى الجاهزية 

التامة.
تكثيــف  علــى  منتخبنــا  ويعكــف 
تحضيراتــه، وذلــك قبــل بضعــة أيام عن 
حصــص  خــوض  عبــر  البطولــة،  موعــد 
تدريبية يوميــة في الفترتين الصباحية 

والمسائية.
وتسود أروقة أجواء مثالية يغلب عليها 
التفاؤل والحماس للمشــاركة العربية، إذ 
تبــرز أهميــة البطولــة فــي كونهــا مؤهلة 
إلى كأس آســيا ما يجعلها محط اهتمام 
منتخبنــا الوطنــي الــذي يأمــل من خالل 
مشــاركته في البطولة نحو انجاز جديد 

للسلة البحرينية.

معسكر داخلي يجهز منتخب الشباب

تــوج منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم بلقــب 
بطولــة اتحاد غرب آســيا التاســعة، بعــد فوزه في 
المبــاراة النهائية على منتخب العراق بهدف دون 
رد، في اللقاء الذي أقيم مســاء أمس على اســتاد 

كربالء الدولي.
ويديــن منتخبنــا الوطنــي بهذا الفــوز إلى الالعب 
فــي  الفــوز  هــدف  ســجل  الــذي  موســى  عيســى 

الشوط األول من المباراة.
ويعتبــر اللقب األول لمنتخبنا في تاريخ بطوالت 
غرب آسيا. وعاش أفراد منتخبنا الوطني أجواء 

الفرحة العارمة بهذا التتويج الثمين.
واســتحق منتخبنــا الوطنــي اللقــب بــكل جــدارة 
الــذي  المميــز والكبيــر  واســتحقاق؛ نظيــر األداء 
البطولــة،  فتــرة  طــوال  المنتخــب  العبــو  قدمــه 
خصوصــا وأن المنتخــب لــم يســتقبل أي هــدف 

طوال البطولة.
وبــدأ المــدرب البرتغالــي لمنتخبنــا الوطني هيليو 
الحــارس  مــن  مكونــة  بتشــكيلة  المبــاراة  ســوزا، 
عــادل،  محمــد  والالعبيــن:  جعفــر،  محمــد  ســيد 
أحمــد بوغمــار، أحمــد نبيــل، وليد الحيــام، محمد 

عبدالوهاب، علي حرم، عبدالوهاب المالود، كميل 
األسود، عيسى موسى ومحمد الرميحي.

المســتوى، ومــن  الشــوط األول متوســط  وجــاء 
خاللــه تمكــن المنتخب الوطنــي من خطف هدف 
التقــدم عنــد الدقيقــة )39(، عبــر الالعــب عيســى 
داخــل  بيســاره  قويــة  كــرة  ســدد  الــذي  موســى 

المنطقة وسكنت شباك الحارس العراقي.
وفي الشــوط الثاني، حافــظ منتخبنا على نظافة 

شــباكه رغــم الضغــط العراقــي الكبيــر على مرمى 
استبســال  أن  إال  جعفــر،  محمــد  ســيد  الحــارس 
العبي األحمر حال دون تسجيل العراقيين هدف 

التعادل.
ثالثــة  ســوزا  هيليــو  منتخبنــا  مــدرب  وأجــرى 
تبديالت، إذ أشرك سامي الحسيني مكان عيسى 
موســى، كمــا شــارك محمــد الحــردان مــكان علــي 

حرم وسيد مهدي باقر مكان محمد عادل.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

أســقط المنتخــب العراقــي علــى أرضــه وبيــن جماهيره
األحــمــر بــــطــــاًل لـ “غــــرب آســــيــــا”
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بدأ العب منتخبنا الوطني لكرة الســلة مصطفى حســين المشــاركة في   
الذي يقام تحت إشراف الرابطة الوطنية لكرة  BWB  معسكر كرة السلة 
واالتحادالدولي لكرة السلةفي الفترة من  ،NBA،   FIBA  السلة األميركية 
14 حتــى 17 أغســطس الجــاري، فــي العاصمة اليابانيــة طوكيو بمرافقة 

اإلداري إلياس غلوم.
ويأتــي اختيــار مصطفــى للمشــاركة في المعســكر؛ بعد تألقــه الالفت في 
البطولة اآلســيوية لكرة الســلة التي اســتضافتها تايلند الصيف الماضي 

وحقق فيها منتخبنا المركز السابع.
وبــدأ مصطفــى مشــاركته فــي المعســكر بالتــدرب تحــت إشــراف العبــي 
الــدوري  العبــو  يقــوم  إذ  والمدربيــن،  للمحترفيــن  األميركــي  الــدوري 
األميركــي للمحترفيــن بالشــراكة مع مجموعات المجتمــع المحلي لقيادة 
جلســات المهــارات الحياتيــة اليوميــة التــي تركــز علــى أهميــة التعليــم 
الصداقــة  لتعزيــز  والعافيــة؛  والصحــة  الشــخصية  وتنميــة  والقيــادة 
والتنوع، حيث تم تقسيم المعسكر إلى مجموعات دون النظر إلى العرق 

والجنسية.
  BWB   ومعســكر كــرة الســلة هــو برنامــج عالمــي لتطويــر كــرة الســلة
والتواصــل المجتمعــي بين اتحاد كرة الســلة األميركــي واالتحاد الدولي 
 ) FIBA(   الذي يوحد الشبابلتعزيز الرياضة وتشجيع التغيير االجتماعي

الصحة والعافية.  ،اإليجابي في مجاالت التعليم
والمواهــب الســالوية الصاعــدة تحظــى باهتمــام كبيــر ومباشــر من قبل 

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة رئيــس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة، إذ يحــرص ســموه علــى االهتمــام ومتابعــة الالعبيــن الموهوبيــن 
الذيــن يعتبــرون نــواة وقاعــدة لمنتخــب المســتقبل. يذكــر أن الرابطــة 
   )NBA(   الوطنيــة لكــرة الســلة األمريكيــة واالتحــاد الدولــى لكــرة الســلة
 )FIBA(   BWB أقامتا معسكرفي 35 مدينة في 28 دولة في ست قارات
للعب في الـ..BWB  NBA   منذ عام 2001، وتم تصعيد 53 من خريجي

مصطفى حسين في معسكره الخارجي 

تحت إشــراف الرابطــة الوطنية “NBA” واالتحــاد الدولي  
مصطفى حسين يبدأ المعسكر الخارجي

15 أغسطس 2019 الخميس
14 ذو الحجة 1440

جانب من المعسكر الداخلي 

تعتبر موطنا 
لرياضة فنون 

القتال المختلطة

أحمد مهدي

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة خالص التهاني والتبريكات 
إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد األمين نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة اإلنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني األول لكرة 

القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا لكرة القدم والتي أقيمت في العراق.

علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وقــال 
الرياضــي  اإلنجــاز  هــذا  إن  خليفــة  آل 
بــه  لمــا يحظــى  يأتــي تجســيدا حقيقيــا 
القطــاع الرياضــي مــن رعايــة وتوفير كل 
البحريــن  مكانــة  تعــزز  التــي  اإلمكانــات 
علــى الســاحة الرياضيــة إقليميــًا وقاريــًا 
وعالميــًا، وبالذات في رياضــة كرة القدم، 
وهــذا الفــوز الــذي تحقــق علــى األراضــي 
العراقية وأمام صاحب األرض والجمهور 
لــم يأتــي لــوال هــذا الدعــم والرعايــة التي 
لتقديــم  البحرينــي  الشــباب  حمســت 
أفضل المســتويات وبالتالي تحققت هذه 

النتيجــة. كمــا هنــأ ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي، ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة بهــذا اإلنجاز، 
لكافــة  الواضــح  ســموه  بدعــم  مشــيدًا 
الرياضــات فــي المملكــة وتحفيــزه الدائم 
مــن أجل بلوغ أعلى المراتب في مختلف 
التظاهرات الرياضية، مشــيرا إلى أن هذا 
اإلنجــاز ُيعــد أحــد اإلنجــازات التاريخيــة 
المهمــة لكــرة القــدم البحرينيــة فــي العهد 
الزاهــر لجاللــة الملــك خصوصــًا فــي ظــل 

المشــاركة القوية من دول غرب آسيا في 
هذا التجمع.

وهنــأ ســموه أيضًا، ســمو الشــيخ خالد بن 
لرئيــس  األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة على 
هــذا اإلنجــاز التاريخــي الذي ُيعد مؤشــرا 
للتفاؤل نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات 

في كل األلعاب والرياضات.
وقــدم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفة كذلك خالــص التهاني والتبريكات 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  لرئيــس 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بمناسبة 
بقيــادة  مشــيدًا  البطولــة،  هــذه  تحقيــق 
ســموه التحــاد الكرة، ومقدمــًا في الوقت 
مجلــس  أعضــاء  لجميــع  التهنئــة  نفســه 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة 

بمناسبة هذا الفوز الكبير.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بإنجاز منتخب كرة القدم

سمو الشيخ عيسى بن علي



غــادرت البــاد منتخباتنــا الوطنــي لكرة الطاولــة متوجهة إلــى العاصمــة األردنية عّمان 
للمشــاركة في بطولة غرب آســيا لكرة الطاولة التي ســتقام خال الفترة من 15 ولغاية 
19 أغسطس الجاري بمشاركة منتخبات البحرين، السعودية، األردن، اإلمارات، سوريا، 

فلسطين ولبنان وبتنظيم من االتحاد األردني.

وتــرأس وفــد منتخباتنــا الوطنيــة لكــرة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  الطاولــة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة علــي 
فــرج  عبــدهللا  اإلداري  ويضــم  المــادح 
واإلداريــة خديجــة العــرادي، والالعبيــن 
راشــد  عبــاس،  محمــد  هــم:  والالعبــات 

حســن  محفــوظ،  ســيدمرتضى  ســند، 
جمعــة، إليــاس الياســي، ســلمان محمــد، 
فاضــل  حســن،  حســين  عبــاس،  علــي 
عبــاس، محمــد نادر، مجيــد ناجي، مريم 
اميــت،  أمروتــا  العالــي،  العالــي، فاطمــة 

ورقية الياسي.

االجتمــاع  فــي  اإلداري  الوفــد  وشــارك 
الفنــي وقرعــة البطولة التــي جرت أمس 
األربعــاء وســيبدأ مشــواره فــي البطولــة 
مســاء اليــوم الخميــس والتــي ستســتمر 

حتى يوم االثنين المقبل.
وفــي هــذا الصــدد، أكــد علــي المــادح أن 
جاهزيــن  والالعبــات  الالعبيــن  كافــة 
العــودة  والطموحــات  البطولــة  لخــوض 
محمليــن بانجــاز جديد يشــرف الرياضة 
البحرينيــة بعــد أن كان المنتخــب حقــق 
النســخة  فــي  الميداليــات  مــن  العديــد 

الســابقة، مشــيرًا إلــى أن الطمــوح تأكيد 
مكانة كرة الطاولة البحرينية في بطولة 

غرب آسيا.
كلــف اتحــاد غــرب آســيا لكــرة الطاولــة، 
الطاولــة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو 

الســيدجعفر هــادي لإلشــراف الفني على 
البطولــة بصفته عضوًا في اللجنة الفنية 

باتحاد غرب آسيا.

منتخبات الطاولة تغادر إلى األردن

األهلي
النجمة

108
90

الدور التمهيدي 

لدوري زين

حقــق فريــق األهلــي فوزا مســتحقا على حســاب النجمــة بنتيجة ٩٠/١٠٨، فــي المباراة 
التــي جمعتهمــا مســاء أمــس األربعــاء، علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، ضمــن 

منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين.

الثانــي لألهلــي رصيــده  الفــوز  ورفعــت نقطتــي 
إلــى ٤ نقــاط، فيما تلقى النجمة الخســارة األولى 

مقابل فوز واحد ووصل رصيده إلى ٣ نقاط.
متكافئــة  العــام  مجملهــا  فــي  المبــاراة  وجــاءت 
األداء الفنــي وســجاال فــي النتيجــة، واســتطاع 
األهلــي من تحقيق الفوز بفضــل األداء الجماعي 

والتركيز الذهني العالي.
وبعد تعادل للنقاط في النصف األول للربع األول، 
هشــام  نقــاط  بواســطة  األفضليــة  األهلــي  أخــذ 
سرحان والصربي إليك، غير أن النجمة تمكن من 
العــودة وتعديــل النتيجــة معــوال علــى التصويب 
الثالثي، قبل أن يســتعيد األهلي التقدم ويحسم 

الربع األول بـ٢٩/٣١.
وكــرر النجمــة محاوالتــه فــي الربــع الثانــي الــذي 
حــاول فيــه أخذ زمــام التقدم متمكنــا من تعديل 
النتيجــة مجــددا ٤٤/٤٤، غيــر أن األهلــي اســتغل 
أخطــاء منافســه لحســم الشــوط األول بنتيجــة 

.٥١/٥٦

واســتمرت مالحقة النجمة لمنافســه في الشــوط 
الثانــي محققــا تقدمــا جديــدا ٥٩/٦٢ بفضل تألق 
قاســم حســن، بيد أن األهلي ســرعان ما اســتعاد 
التقــدم موســعا الفــارق إلــى ٧٦/٨٢ بنهايــة الربــع 

الثالث.
وحافــظ األهلــي علــى تركيــزه وتقدمه فــي الربع 
األخير مانعا منافسه من تحقيق أي عودة ممكنة 
أو تقريب الفارق، وصوال لحسم نتيجة المباراة.

البحرين يتخطى االتحاد

فــوزا  البحريــن  حقــق  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
مستحقا على حساب االتحاد بنتيجة ٧٦/٩٤.

وهذا هو االنتصار الثاني على التوالي للبحرين 
رافعــا رصيــده إلى ٤ نقــاط، فيما تلقــى االتحاد 

الخسارة الثانية وبات رصيده إلى نقطتين.
وشــكل البحريــن أفضلية نســبية في األشــواط 
الثالثــة األولــى التي فــاز فيها بـــ٢٤/٣٣، ١٣/١٦ 
و١٨/١٩، واســتطاع مــن المحافظة على تفوقه 

فــي الربــع األخيــر الــذي شــهد عــودة اتحاديــة 
بفوزهم في هذا الربع ٢٦/٣١.

اليوم ختام الجولة
وتختتم اليوم منافســات الجولة الثانية، وذلك 
عبر إقامة لقاءين، إذ يلتقي في المباراة األولى 
الســاعة ٦ مســاًء،  فــي  النويــدرات وســماهيج 
وتليهــا مباشــرة مبــاراة المحــرق والحالــة فــي 

الساعة ٧:٤٥ مساء.
وتبــرز المواجهة الثانية هذا المســاء بين حامل 
اللقــب فريــق المحــرق المتوهــج بكأس الســوبر 
وجــاره برتقالــي الحالــة الــذي يأمــل بتصحيــح 
المســار عقــب خســارته األولــى الماضيــة أمــام 
الرفــاع، بتحقيق الفوز األول وتجنب الخســارة 
الثانيــة لــه فــي الــدوري، رغــم أن الكفــة الفنيــة 
تميــل لمصلحــة المحــرق؛ عطفــا علــى امتالكــه 
لألســماء البــارزة في ســماء اللعبة القــادرة على 

تحقيق أهداف الفريق في هذا اللقاء.
وســتكون المباراة األولــى اليوم بين النويدرات 
وســماهيج فرصــة ســانحة ألحــد الطرفيــن في 
فــي  خســارتيهما  عقــب  األول  الفــوز  تحقيــق 

الجولة االفتتاحية.

الرفاع - اتحاد الطاولة

المحــرق في اختبــار الحالــة... ولقــاء متكافــئ بيــن النويدرات وســماهيج

نسور األهلي تحلق بثاني انتصار

من لقاء البحرين واالتحاد من لقاء األهلي والنجمة

الخميس 15 أغسطس 2019 
14 ذو الحجة 1440 15

تعلــن لجنــة الدارتــس التابعــة لاتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس عــن إقامــة 
البطولة التصنيفية األولى لألعضاء وذلك في الفترة ما بين 20 حتى 24 أغسطس الجاري 

وذلك على صالة اتحاد الطائرة بالقرب من استاد البحرين الوطني بالرفاع.

االشــتراك  بــاب  أن  اللجنــة  وبينــت 
والتســجيل للبطولــة مفتوحــا حتــى يــوم 
غــٍد الجمعــة الموافــق 16 الجــاري وذلــك 
بالتواصل هاتفيًا مع عضو اللجنة عبدهللا 
مصيقر 39730279، على أن يتم في يوم 
األحد 18 من الشهر الجاري إجراء مراسم 

القرعة وإعالن جدول المنافسات.
وأشــارت اللجنة المنظمة إلــى أن البطولة 
التصنيفيــة للدارتــس تعتبــر هــي األولــى 
منذ إشــهار اللعبــة وانضمامها تحت مظلة 
االتحــاد البحرينــي للبليارد والســنوكر من 
ِقبــل ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة. 
تنظيــم  مــن  الهــدف  أن  اللجنــة  وبينــت 
وإقامــة هــذه البطولــة هــو الوقــوف علــى 
تصنيــف الالعبين للدارتــس في البحرين، 

المنتخــب  صفــوف  تشــكيل  ثــم  ومــن 
البحرينــي للعبــة مــن أجل تمثيــل المملكة 
كالخليجيــة  الخارجيــة  المحافــل  فــي 
أن  اللجنــة  وتأمــل  والدوليــة.  والعربيــة 
وفنيــا  تنظيميــا  ناجحــة  البطولــة  تكــون 
وإداريــا وتحظى بالحضــور القوي والبارز 

وتتســم  المشــاركين  الالعبيــن  ِقبــل  مــن 
منافساتها باإلثارة والندية. 

وأثنــت اللجنــة المنظمة علــى دعم اللجنة 
ســمو  برئاســة  البحرينيــة  األولمبيــة 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة لالتحاد 
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس 

واهتمــام ومتابعــة مــن ِقبــل األميــن العام 
باللجنــة األولمبيــة محمــد النصــف لكافــة 

أنشطة وفعاليات االتحاد. 
وقدمــت اللجنــة شــكرها الجزيــل لــوزارة 
واالتحــاد  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
البحرينــي للكــرة الطائــرة علــى تعاونهمــا 

لتوفيــر الصالة إلقامــة البطولة عليها. كما 
المســاهمين  الرعــاة  دعــم  اللجنــة  ثمنــت 
وهــم  التصنيفيــة  الدارتــس  لبطولــة 
)مجموعة بانز، مارينا مانيا، وكي فيجن(، 
مؤكــدة أن هــذه الرعايــة تأتــي فــي إطــار 

دعم ومساندة الرياضة والرياضيين.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تنظيم البطولة التصنيفية األولى للدارتس

من منافسات الدارتس

منتخبنا يتفوق على صربيا في مونديال اليد
ــوم ــ ــي ــ ــب كـــــــأس الــــرئــــيــــس ال ــ ــق ــ ــى ل ــ ــل ــ ــن تـــايـــبـــيـــه ع ــ ــي ــ ــص ــ ــي ال ــ ــاقـ ــ يـ

حقــق منتخبنــا الوطنــي للناشــئين فــوزا صعبــا علــى منتخــب صربيــا بنتيجــة )34/33( فــي اللقاء 
الــذي جمــع المنتخبيــن يوم أمس األربعاء ضمن مباريات تحديد المراكز ببطولة العالم لكرة اليد 

المقامة حاليًا في مقدونيا.

ترجيــح  فــي  قمبــر  قاســم  الالعــب  ونجــح 
كفــة األحمــر البحريني في آخــر ثانيتين من 
زمن اللقاء وبعدما كانت المباراة تســير الى 
التعــادل واللجــوء الى الرميــات الجزائية اال 
أن منتخبنــا حســم األمــور لصالحــه وبهــذا 
يتأهــل الــى مالقــاة منتخــب الصيــن تايبيه 
علــى كأس رئيس االتحــاد الدولي لكرة اليد 
بعــد فوزها علــى المنتخب الســعودي بفارق 
خمســة أهــداف، وســتقام المباراة فــي تمام 
الواحــدة اال ربــع بالتوقيت المحلي من ظهر 

اليوم الخميس.
الشــوط األول  إنهــاء  فــي  ونجــح منتخبنــا 
لصالحــه بنتيجــة )14/20( ترجــم فيه أداءه 
الجيــد فــي هذه المبــاراة وبفضــل اإليجابية 
الهجوميــة لالعبين وفــي مقدمتهم مجتبى 

الزيمــور ومحمــد حبيــب واللذان أجــادا في 
قيــادة الخــط الخلفــي من خــالل التحركات 
المناســبة  المســاحات  وايجــاد  الثنائيــة 
لإلختراق أو في تسلســل الكرات الى العبي 
الدائرة واألطــراف، في المقابل ظهر الفريق 
بصــورة أفضــل فــي الدفــاع باإلعتمــاد علــى 
األســلوب المغلق والذي أعطى الفريق فارقًا 

في السيطرة على مجريات الشوط.
وبــدأ المنتخب المباراة بتشــكيلة مكونة من 
الحارس حسين محفوظ وفي الدفاع مؤيد 
سمير، علي جعفر، أحمد عادل وقاسم قمبر، 
وفــي  وجاســم خميــس  الزيمــور  ومجتبــى 
الهجــوم يتــم الــزج بالالعبين محمــد حبيب 
وعــادل محمد بدالً من أحمد عادل وجاســم 
بالنســبة  موفقــة  البدايــة  وكانــت  خميــس، 

الالعبيــن  بيــن  األدوار  تبــادل  فــي  للفريــق 
ومــن خالل التحــركات الموفقة في الجانب 

الهجومي بالتحديد.

منتخبنــا  افتتــح  األولــى  الدقيقــة  ومنــذ 
التســجيل بهدفيــن للزيمــور وحبيــب ومعها 
بــدأت الفريــق فــي المحافظــة علــى تقدمــه 

بفارق الهدفين ونجح قاسم قمبر من زيادة 
ومعهــا   )5/2( أهــداف  ثالثــة  الــى  النتيجــة 
واصــل إيقــاع المبــاراة علــى النســق نفســه 
التنويــع  عمليــة  فــي  المنتخــب  فيهــا  أجــاد 
أوصــل  مــا  المراكــز،  كافــة  مــن  والتســجيل 
الدقائــق  فــي  الســبعة  فــارق  الــى  النتيجــة 
زيــادة  بإمكانــه  وكان   )13/20( األخيــرة 
الفــارق لــوال إضاعته الكرة األخيرة في زمن 

الشوط.
وعلــى عكــس المتوقــع قدم منتخبنا شــوطًا 
ثانيًا مغايرًا عن الذي كان عليه في الشــوط 
التــي  الكثيــرة  الفــرص  وتســببت  األول، 
أضاعهــا الالعبــون في عــودة الصربيين الى 
المبــاراة بشــكل تدريجــي ومكنهــم ذلــك من 
تقليــص الفــارق الــى هدفيــن فــي منتصــف 
الشــوط الــى )23/21(، ولم تفلــح التغييرات 
البســيطة التــي أجراهــا المدرب اآليســلندي 
فــي عــودة الفريــق الى المبــاراة فــي الوقت 

الــذي اســتفاد فيها المنتخــب الصربي تغيير 
المتقدمــة  الطريقــة  الــى  الدفاعــي  أســلوبه 
ومراقبــة الالعبين مجتبــى الزيمور ومحمد 
المنتخــب  أربــك خيــارات  مــا  حبيــب وهــو 
ونتــج عنهــا معادلــة النتيجــة فــي الدقائــق 
األخيــرة قبــل أن يتــدراك منتخبنــا الموقــف 
فــي الثوانــي األخيــرة بهــدف قاتــل لالعــب 
قاســم قمبــر أكــد مــن خاللهــا فــوز المنتخب 

بنتيجة اللقاء.

الزيمور أفضل العب

اختــارت اللجنــة المنظمــة الالعــب مجتبى 
الزيمــور كأفضــل العــب فــي المبــاراة بعــد 
تألقــه الواضــح فــي قيــادة المنتخــب الــى 
نتيجــة الفوز حيث بــرز الالعب في عملية 
وكان  األهــداف  صناعــة  وفــي  التســجيل 
أحد األســباب الرئيســية فــي تحقيق الفوز 

بالمباراة.

اللجنة اإلعالمية

أفضل العب في المباراة مجتبى الزيمور 

منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة

المشاركة في 
بطولة غرب 

آسيا... وهادي 
مشرفا فنيا

الوقوف على 
تصنيف الالعبين 

وتشكيل المنتخب 
الوطني
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أعار نادي ريال مدريد، بطل أوروبا 13 
مرة، حارســه األوكراني الشاب، أندري 
لونين، إلى ريال بلد الوليد بحســب ما 

ذكر الناديان اإلسبانيان، الثالثاء.
وكان ريــال مدريــد اشــترى لونيــن في 
2018 من زوريا لوهانســك األوكراني، 
إلــى  الماضــي  الموســم  أعــاره  ثــم 
مباريــات   7 خــاض  حيــث  ليغانيــس، 

فقط.
وأشــار ريــال مدريــد فــي بيــان إلى أن 
لونين “ســيعار لموســم واحد حتى 30 

يونيو 2020”.
واســتهل الحــارس )20 عاما( مشــواره 
مــع دنيبــرو فــي موســم 2016-2017 

وحمل ألوان منتخب بالده 3 مرات.
الفرنســي،  المــدرب  تشــكيلة  وتضــم 
الحــارس  زيــدان،  الديــن  زيــن 
كورتــوا،  تيبــو  األساســي،  البلجيكــي 

والكوستاريكي، كيلور نافاس.
النجــم  الوليــد  بلــد  نــادي  ويملــك 
البرازيلي الســابق رونالدو، الذي يتمتع 
بعالقــات جيــدة مــع إدارة ريال مدريد 

ورئيسه فلورنتينو بيريز.

أكد تقرير صحافي ألماني أمس األربعاء، أن نادي بايرن ميونخ لم يستسلم بشأن التعاقد مع ليروي 
ساني، نجم مانشستر سيتي.

وكان بايرن يطارد ســاني بقوة هذا الصيف، قبل أن 
يتعــرض الالعب األلماني لقطع في الرباط الصليبي، 
ويتأكد غيابه عن المالعب لفترة تصل إلى 7 أشــهر. 
ووفًقا لصحيفة “ســبورت بيلــد” األلمانية، فإن بايرن 
لم يستسلم ويتخل عن الصفقة بعد، مشيرة إلى أن 
هناك 3 سيناريوهات ستتحدد من خاللها التحركات 
المقبلــة للنــادي البافــاري باتجــاه ســاني. الســيناريو 
األول هو أن يقدم بايرن عرضا آخر لساني قبل غلق 
بــاب االنتقــاالت فــي أوروبــا يــوم 2 ســبتمبرالمقبل، 
ممــا ســيخدمه فــي تقليــل ثمــن الصفقــة عــن 145 
مليــون يــورو، الرقــم الــذي يريــده الســيتي للســماح 

لالعب بالرحيل. أما الســيناريو الثاني، فهو االنتظار 
حتــى الميركاتــو الشــتوي المقبــل أثنــاء قيام ســاني 
بفتــرة إعــادة التأهيل، والتقدم بعــرض جديد للنادي 
اإلنجليــزي. وأوضحــت الصحيفــة أن الحــل األكثــر 
منطقية هو االنتظار حتى الصيف المقبل، ألن ساني 
لــن يعود قبل شــهر فبرايــر 2020. وبّينت في الوقت 
نفســه أن أكبــر مخــاوف البايــرن فــي هذا الســيناريو 
األخير، تكمن في إمكانية توصل السيتي التفاق مع 
الالعــب لتمديد عقده براتب أفضل، الصيف المقبل، 
الســيما أن ارتباطه مع الفريق الســماوي ممتد حتى 

نهاية يونيو  2021.

صالح: هذا هو “اإلنجاز األكبر”

وكاالت

 ليروي ساني

رد  نجــم ليفربــول محمــد صــاح علــى تصريحــات ســابقة للمديــر الفنــي لمانشســتر ســيتي 
جوســيب غوارديــوال، اعتبــر فيهــا األخير أن التتويــج بلقب الدوري اإلنجليــزي الممتاز أكثر 

أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقــال صــالح الــذي كان أحــد أســباب تتويج 
هــذا  أوروبــا  أبطــال  دوري  بلقــب  ليفربــول 
الصيف، إن اإلنجاز القاري الذي حققه فريقه 

يفوق التتويج بالدوري المحلي.
إن”  إن  “ســي  شــبكة  مــع  مقابلــة  وفــي 
اإلخباريــة، قــال صــالح: “بصراحــة، لم أعرف 
أنــه )غوارديــوال( قــال ذلــك، لكننــي أعتقد أنه 
إذا ُخّيــر بين الــدوري المحلــي ودوري أبطال 

أوروبا، سيختار األخير”.
وأضــاف صــالح: “هــذا رأيــي. ال أتحــدث عنه 
لكنــه رأيــي. إنهــا أكبر بطولــة كرة قــدم لذلك 
يســعى الجميــع للفــوز بهــا. كل مــدرب وكل 
العــب يحلــم بدوري أبطــال أوروبــا. بالتأكيد 
أيضــا الــدوري اإلنجليــزي شــيء كبيــر، لكــن 

يبقى دوري األبطال السباق األكبر”.
وفــي مطلــع شــهر أغســطس الجــاري، اعتبــر 
غوارديــوال أن فــوز مانشســتر ســيتي بلقــب 

الــدوري الموســم الماضــي يبرهن أنــه الفريق 
األفضــل، وأن تتويج ليفربــول بدوري أبطال 

أوروبا جاء بضربة حظ.
الســاخن،  الماضــي  الكــروي  الموســم  وبعــد 
توج مانشســتر ســيتي بلقب الــدوري الممتاز 
بفــارق نقطــة واحــدة عــن ليفربــول، علما بأن 
فريــق غوارديــوال ودع المســابقة القاريــة من 
هوتســبير  توتنهــام  يــد  علــى  الثمانيــة  دور 

اإلنجليزي.
لبرشــلونة  الســابق  الفنــي  المديــر  وتابــع 
أكثــر  دائمــا  اإلنجليــزي  “الــدوري  اإلســباني: 
أهميــة، البطولــة المســتمرة، ألنهــا تلعــب كل 

أسبوع”.
إال أن صــالح يــرى أن التتويــج بطــال ألوروبا 
الفــوز  والالعبيــن،  للمدينــة  للجميــع،  “حلــم 
بدوري األبطال شيء عظيم جدا. كنت أشعر 
لقطة تجمع جوارديوال ومحمد صالحأنني طفل تحقق حلمه” لحظة الفوز باللقب.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

الريال يعير لونين

كلفت إصابات الاعبين بأندية الدوري اإلنجليزي الممتاز 221 مليون جنيه إســترليني )238 مليون يورو( في موســم 2019-2018، بحســب دراســة 
أجرتها شركة )مارش(.

وتمثــل هــذه األرقام زيــادة بنســبة 3 % مقارنة 
حالــة  إلــى  الشــركة  عزتــه  مــا  الســابق،  بالعــام 
اإلجهــاد عقــب مونديــال روســيا 2018 وقصــر 

مدة العطلة الصيفية نتيجة البطولة.
البريمييرليــج  بطــل  وأنفــق مانشســتر ســيتي، 
مليــون   26 علــى  يزيــد  مــا  الماضــي،  الموســم 
جنيه إســترليني )28 مليون يورو( على العبين 
مصابيــن. وعلــى مــدار جــزء كبير من الموســم، 
بيــب  اإلســباني  يدربــه  الــذي  الفريــق  افتقــد 
جوارديــوال لخدمات العبــه البلجيكي كيفن دي 
بروين، وإجماال، اضطر لمواجهة 44 إصابة بين 

صفوفه.
مــن جانبه، واجه مانشســتر يونايتــد 63 إصابة 
طوال الموسم، كلفته أكثر من 25 مليون جنيه 

إسترليني.
وبشــأن مــدة غيــاب الالعبيــن المصابيــن، جــاء 
علــى رأس القائمــة نــادي وســت هــام يونايتــد 
الذي افتقد لجهود عدد من العبيه، من ضمنهم 
الكولومبــي كارلــوس سانشــيز وجــاك ويلشــير 

مــدار  علــى  يارمولينكــو،  أنــدري  واألوكرانــي 
جنيــه  مليــون   22 بلغــت  بتكلفــة  أيــام   2.003

إسترليني.
بالعبيــن  الثانــي  المركــز  فــي  آرســنال  وجــاء 
تغيبــوا لإلصابــة علــى مــدار ألــف و771 يومــا، 

يليه توتنهام هوتســبير بفتــرة غياب بلغت ألف 
و652 يوما.

هــو  نــادي وولفرهامبتــون  المقابــل، كان  وفــي 
األقل معاناة من اإلصابات بواقع 11 حالة فقط 

كلفته 1.1 مليون جنيه إسترليني.

كلفة اإلصابات بالبريميرليج

وكاالت

القــدم  لكــرة  تاريخًيــا  عاًمــا   2019 ســيكون 
األول  الظهــور  شــهد  ألنــه  الموريتانيــة؛ 
لمنتخبهــا الوطني للكرة النســائية، بعد رحلة 
طويلــة من تحقيــق هذا الحلــم الصعب، قبل 
دوليــة  بطولــة  أول  خــوض  مــن  يتمكــن  أن 

نسائية في أوروبا.
وخاض منتخب موريتانيا للسيدات، مباراته 
الدوليــة األولــى فــي أواخــر الشــهر الماضــي، 
وكانت ودية ضد جيبوتي على ملعب شيخا 

ولد بيديا، وانتهت بالخسارة بنتيجة 1-3.
بعثــة  غــادرت  الشــهرالحالي،  بدايــة  وفــي 

منافســات  لخــوض  إســبانيا  إلــى  موريتانيــا 
عاًمــا،   20 تحــت  الدوليــة  كوتيــف  بطولــة 
واللعــب فــي مجموعــة واحــدة مــع إســبانيا 

والهند وبوليفيا وفريق فياريال.
نتائج تلك المشاركة لم تمنع قائدة المنتخب 
الموريتاني، ســليمة ســيد أحمد، من اإلشــادة 
حلــم  وتحقيــق  التاريخيــة  المشــاركة  بتلــك 

ظهور منتخب نسائي في بالدها.
متلفــزة  تصريحــات  فــي  ســليمة  وقالــت 
“تشــرفت باللعــب مع المنتخــب الوطني، كان 

هناك الكثير من التوتر”.

سيدات موريتانيا تبدأ كتابة التاريخ

sports@albiladpress.com
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وكاالتوكاالتوكاالت

كــد تقريــر صحفــي بريطانــي، أمــس، أن 
سولســكاير،  جونــار  أولــي  النرويجــي 
مســتعد  يونايتــد،  مانشســتر  مــدرب 
العبــي  أحــد  خدمــات  عــن  للتخلــي 

الشياطين الحمر هذا الصيف.
ووفًقــا لصحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة، 
علــى  موافقتــه  أبــدى  سولســكاير  فــإن 
انتقال التشــيلي أليكسيس سانشيز إلى 

روما في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكانــت إدارة الشــياطين الحمــر توافــق 
تنتظــر  ولكنهــا  االقتــراح،  هــذا  علــى 
بــاب  أن  ســيما  ال  سولســكاير،  موافقــة 
إنجلتــرا،  فــي  إغالقــه  تــم  الميركاتــو 
وبالتالي لن يتم تعويض رحيل سانشيز 

بضم العب آخر.
انتقــال  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
سانشــيز إلــى رومــا لمــدة موســم علــى 
اليونايتــد  أن  يعنــي  اإلعــارة،  ســبيل 
ســيكون مضطًرا لتحمــل جزء من راتب 

الالعب البالغ 505 آالف إسترليني.
وشــددت الصحيفــة على أن سولســكاير 
لــم يكــن متحمًســا لسانشــيز منــذ اليــوم 
األول لــه كمديــر فني في أولــد ترافورد، 
مــع  مبــاراة   16 خــالل  الالعــب  أن  كمــا 
إحــراز  فــي  نجــح  النرويجــي  المــدرب 

هدف وحيد.

بــن يــدر، مهاجــم إشــبيلية،  انتقــل وســام 
إلــى موناكــو، بعقــد لمــدة 5 ســنوات، بينمــا 
ذهــب رونيلوبيــز العب الوســط البرتغالي، 
فــي االتجــاه المعاكــس، وفــق إعــالن مــن 

الناديين، األربعاء.
ولــم يتــم الكشــف عــن التفاصيــل الماديــة 
للصفقــة، بينمــا ذكــرت تقاريــر محليــة أن 
 44.71( يــورو  مليــون   40 دفــع  موناكــو 
مليــون دوالر( مقابــل الشــرط الجزائي في 
عقــد بــن يــدر، العــب منتخــب فرنســا )29 

عاما(.
والتحــق بــن يــدر بتشــكيلة إشــبيلية فــي 
 3 فــي  هدفــا   70 وســجل   ،2016 يوليــو  
مواســم مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة 

األولى اإلسباني.
وقال بن يدر لموقع موناكو على اإلنترنت: 
“أنــا ســعيد جــدا باالنضمــام إلــى موناكــو. 
اختــرت موناكو ألني أؤمن بهذا المشــروع 
شــيء  كل  أفعــل  أن  علــى  إصــرار  ولــدي 

ممكن لتحقيق طموحاتنا المشتركة”.
وتــدرج لوبيز، الذي يلعــب كجناح أيمن أو 
أيســر، ضمن صفوف الناشــئين فــي بنفيكا 
وبــدأ مســيرته االحترافيــة مــع مانشســتر 
سيتي بطل إنجلترا وعمره 17 عاما خالل 
موسم 2012-2011. ووقع لوبيز على عقد 

لمدة 5 سنوات مع إشبيلية.

فــي  بيريســيتش  إيفــان  الكرواتــي  شــارك 
التدريبــات الجماعيــة لفريــق بايــرن ميونخ 
بعــد  األربعــاء،  أمــس  مــرة  ألول  األلمانــي، 

انضمامه له هذا األسبوع من إنتر ميالن.
النادي البافــاري تعاقد مع الدولي الكرواتي 
لمدة موســم واحــد على ســبيل اإلعارة، مع 

وجود بند خيار الشراء في نهاية الموسم.
عــن  األلمانيــة  “بيلــد”  صحيفــة  وكشــفت 
الفنــي،  والجهــاز  البايــرن  العبــي  اســتقبال 
بقيــادة المــدرب الكرواتــي نيكــو كوفاتــش، 

للوافد الجديد، بشكل مميز. 
وحظي بيريسيتش بتصفيق حار من العبي 
البايــرن، الذيــن اصطفــوا في حلقــة دائرية، 
وقام كوفاتش بإلقاء خطاب قصير، ترحيًبا 
بمواطنــه. وظهــر انســجام بيريســيتش مــع 
المهاجــم البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي؛ 
حيــث أمضــى الالعــب الكرواتي ُجــل وقته 
الفريــق  نجــم  مــع  جانبيــة  أحاديــث  فــي 
البافــاري. وأشــارت الصحيفــة إلــى معرفــة 

الالعبيــن لبعضهمــا، خــالل تواجدهمــا مًعــا 
فــي بوروســيا دورتمونــد لمــدة عامين. ولن 
يتمكــن صاحــب الـــ30 عاًمــا من الظهــور مع 
بايــرن ميونــخ فــي افتتاحية البوندســليجا 
ضــد هيرتــا برليــن، الجمعــة المقبــل، بســبب 
إيقافــه لتراكــم البطاقات أثنــاء تواجده مع 

اإلنتر الموسم الماضي.

استقبال حافل لبيريسيتشصفقة تبادلية بين بن يدر ولوبيزالتخلص من النجم المنبوذ

وكاالت

أجــرى أتلتيكــو مدريد تغييرات ضخمة قبل انطاق الموســم، لكن بعد فترة 
إعداد صاخبة بقيادة الشاب الواعد جواو فيليكس، يبدو الفريق أخطر في 

الهجوم وربما يكون منافسا قويا على لقب الليجا.

المدافعيــن  رحيــل  أن  وبــدا 
جوديــن  دييجــو  المخضرميــن 
وفيليبــي لويــس، إلــى جانــب انتقال 
برشــلونة  إلــى  جريزمــان  أنطــوان 
بطــل الــدوري، ســيحرم الفريــق مــن 
عمــوده الفقــري كمــا حــدث أيًضا عن 
طريــق بيع الثنائي لــوكاس هرنانديز 

ورودري.
لكــن المبالــغ القادمــة مــن بيــع هؤالء 
النجــوم ســمحت للروخــي بالنكوس 
مليــون   300 مــن  أكثــر  باســتثمار 
يــورو، لتكويــن تشــكيلة جديــدة من 
أن  المتوقــع  مــن  حيــث  الالعبيــن، 
للمــدرب  الدفاعــي  األســلوب  يتغيــر 
دييجو سيميوني إلى نهج هجومي.
وقال كوكي العب الوسط في إشارة 

الفريــق  اســتراتيجية  تغييــر  إلــى 
“جعلنــا المدرب نعتــاد اللعب بطريقة 
3-3-4 وهــو يريــد أن يلعــب بطريقة 
هجوميــة أكبر، نســتحوذ علــى الكرة 
بشكل أكبر ونلعب بعقلية هجومية”.

كل  يملــك  فيليكــس  أن  وبــدا 
للمهاجــم  المطلوبــة  اإلمكانيــات 
وصانــع اللعــب مًعــا، ونجــح الالعــب 
صناعــة  أو  تســجيل  فــي  الشــاب 
هــدف كل 35 دقيقــة فــي المتوســط 
خالل المباريــات الودية قبل انطالق 

الموسم.
وأضاف ســيميوني عــن أغلى صفقة 
فــي تاريــخ النــادي “إنه يملــك الكثير 
بســرعة  ويتأقلــم  اإلمكانيــات  مــن 

شديدة”.

أتلتيكو يعول على فيليكس

البايـــرن يرفــــض االستسالم

منتخب موريتانيا للسيدات

إيفان بيريسيتش وسام بن يدر أليكسيس سانشيز
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إعداد: طارق البحار

ولد النجم السينمائي الكبير واألول دينزل واشنطن في ماونت فيرنون، نيويورك، في 
28 ديسمبر عام 1954 التحق بالمدرسة الثانوية في مينالند - فلوريدا، ومن ثم حصل 
علــى درجــة البكالوريوس في الدراما والصحافــة، من جامعة فوردهام في عام 1977. 
كانــت والدتــه صاحبــة صالون تجميل، أمــا والده دينزل هايس واشــنطن فكان موظفًا 

في وزارة المياه في مدينة نيويورك، باإلضافة إلى عمله في محل تجاري.

التحق دينزل واشنطن بمدرسة بنينغتون-
غــرايــم االبــتــدائــيــة فــي مــاونــت فيرنون، 
 14 عمره  كــان  وعندما   ،1968 عــام  حتى 
إلى  والدته  وأرسلته  والـــداه،  تطلق  عامًا 

مدرسة إعدادية عسكرية.
بعدها، عمل دينزل واشنطن كمدير فنون 
إبـــداعـــيـــة فـــي مــعــســكــر صــيــفــي، وشــــارك 
للمعسكر،  الموظفين  لمواهب  عــرض  في 
يــحــاول  أن  الــزمــاء عليه  أحـــد  واقــتــرح 
الــتــمــثــيــل، وعــنــدهــا الــتــحــق بــحــرم مــركــز 
لينكولن لدراسة التمثيل، ثم التحق بكلية 
األميركي  المسرح  فــي  العليا  الــدراســات 
ــان فــرانــســيــســكــو،  ــســرفــتــوار فـــي ســ كــون
فدرس لمدة عام واحد، قبل أن يعود إلى 
نيويورك ليبدأ مهنة التمثيل المهني. حقق 
شهرة كبيرة وانتشارًا واسعًا، واستطاع أن 

الممثلين  أهم  من  كواحد  نفسه  يثبت 
في هوليوود، وفي العالم كله.

الثمانينات  فــي  أي  الــبــدايــات  منذ 
يحصل  واشنطن  دينزل  و  تقريبًا 
أدواره  عـــن  ــنــقــاد  ال ــادة  ــ إشـ عــلــى 

لشخصيات من الواقع، فعندما أدى 
دور الناشط المناهض للعنصرية في 

جنوب إفريقيا ستيف بيكو 
 Cry فــيــلــم  ــي  فـ

أو   ،Freedom
جسد  حــيــن 

دور الوزير 

ــنــاشــط فــي حــقــوق اإلنــســان  الــمــســلــم وال
مالكولم إكس في فيلم Malcolm X، كما 
فيلم  فــي  كــارتــر  روبــن  الماكم  دور  لعب 
The Hurricane في عام 1999، والشاعر 
 The في فيلم Melvin B. Tolson والمعلم
ومــروج   ،2007 عــام   Great Debaters
 American في Frank Lucas المخدرات

Gangster عام 2007.
التي  األفـــام  فــي  واشنطن  ديــنــزل  تمّيز 
أنــتــجــهــا جــيــري بــروكــهــايــمــر، كــمــا تــعــاون 
لي  ســبــايــك  مــثــل  المخرجين  افــضــل  مــع 

وأنطوان فوكوا وتوني سكوت.
 Cecil 2016، حصل على جائزة  في عام 
 B. DeMille Lifetime Achievement
غولدن  جــوائــز  تــوزيــع  فــي حفل   Award
غلوب الـ73، وفي عام 2002 عمل ألول 
السيرة  بفيلم عن  مرة كمخرج 
الذاتية لـ أنتون فيشر. وعمله 
 The كان  الثاني  اإلخراجي 
 ،)Great Debaters )2007
الثالث  فيلمه  ترشيح  وتــم 
الــذي   ،2016 عــام   Fences
وحصل  أيــضــًا،  ببطولته  قـــام 
ــار  ــكـ ــزة األوسـ ــائـ عــلــى جـ
كـــــــأفـــــــضـــــــل 

صورة.
عـــــــمـــــــل 
ــزل  ــ ــن ــ دي

أندية  بــاســم  رســمــي  كمتحدث  واشــنــطــن 
الــعــام  ــبــنــات فــي أمــيــركــا مــنــذ  األوالد وال
1993، وظهر في إعانات الخدمة العامة 
إلى  باإلضافة  للمنظمة.  التوعية  وحمات 
ذلك، عّين كعضو في مجلس إدارة أندية 
األوالد والبنات في أميركا منذ عام 1995، 
وقــررت  ــنــادي،  ال مــع  الخيري  لعمله  نــظــرًا 
االبتدائية  نــيــويــورك  مدينة  فــي  مــدرســة 

تسمية مدرستها رسميًا باسمه.
ديــنــزل  زار   2004 عـــام  منتصف  وفـــي 
العسكري  الطبي  بــروك  مركز  واشنطن 
بــيــربــل  حــفــل  فـــي  فـــشـــارك   ،)BAMC(
هارت، وقّدم ميداليات لثاثة من جنود 
وجودهم  خال  ُأصيبوا  الذين  الجيش 
في العراق، وتشمل المساهمات الخيرية 
دوالر  مليون  واشنطن  لدينزل  األخــرى 
نيلسون مانديا لألطفال في  لصندوق 
عام 1995، ومليون دوالر أميركي لكلية 

بالكلية،  المناقشة  وايلي إلنعاش فريق 
فيشر  لمؤسسة  كبيرًا  تبرعًا  قــدم  كما 
2011، تبرع دينزل  هــاوس. وفــي عــام 
واشنطن بمبلغ مليوني دوالر لفوردهام 
قسم  مــن  هائل  كرسي  على  للحصول 
المسرح، وكذلك 250000 دوالر إلنشاء 
مــنــحــة دراســـيـــة خــاصــة بــالــمــســرح في 

المدرسة.
وفي 18 مايو عام 1991، حصل دينزل 
واشنطن على درجة الدكتوراه الفخرية 
مـــن جــامــعــة أالمـــامـــا، بــســبــب مــواهــبــه 
المتعددة الكثيرة، كما حصل أيضًا على 
الدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية، 
عام  مايو   20 في  مورهاوس  كلية  من 
في  الفخرية  الدكتوراه  ودرجــة   ،2007
 16 فــي  بنسلفانيا  جامعة  مــن  اآلداب 

مايو عام 2011.

حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية بسبب مواهبه المتعددة

ما ال تعرفونه عن دينزل واشنطن

حالة من الغضب الكبير إنتابت المتابعين عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
بعد تداول قائمة ضمت أسوأ ممثلي هوليوود، وذلك بسبب األسماء التي 
التي  العالمية  بالجوائز  ُمذّكرين  بإزالتها  األغلبية  طالب  فيها، حيث  وردت 
مجال  في  المهنية  وكفاءاتهم  قدراتهم  تؤكد  والتي  الفنانون،  هؤالء  نالها 

التمثيل.
 ،Jezebel  موقع نشرها  التي  القائمة  في  الممثلين  هــؤالء  بين  من  وجــاء 
أنجلينا جولي وجون ترافولتا ونيكوال كيدج، إضافة إلى الممثلة وعارضة 
لــورانــس،  جنيفر  األميركية  والممثلة  واتــســون،  إيــمــا  البريطانية  األزيـــاء 

وسكارليت جوهانسون.
رادكليف  ودانييل  وكريستين ستيوارت  جــوردان  مايكل  أيضًا  بينهم  ومن 
ماكي  وأنتوني  غرايز  وكلو  ألبا  وجيسيكا  بالترو  وجوينيث  ديــزل  وفــان 

وإيمي آدمز ومارك والبرغ وكيفن كوستنر.

قائمة أسوأ ممثلي هوليوود
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فريندز  مسلسل  في  مشاركتها  أليام  تشتاق  مازالت  إنها  أنستون  جنينفر  قالت 
الشهير.

وأوضحت جنينفر في حوار مع مجلة “إن ستايل” األميركية، أنها تشعر بالحنين 
ومحاطة  جــدا،  بها  شغوفة  كانت  بوظيفة  فيه  تعمل  كانت  الــذي  الوقت  تجاه 
في  عملت  عندما  بالثقة  الشعور  بــدأت  “لقد  وقــالــت:  بأمرهم.  تهتم  بأشخاص 
)فريندز(. بطريقة ما مشاركتي في هذا المسلسل كانت أكبر تدريب لي للتحلي 
ما  نترقب  كنا   1994 عام  )فريندز(  عرض  بدأ  “عندما  جنينفر  وأشــارت  بالثقة”. 
لدينا  يكن  ولم  تحقيقه،  في  بدأ  الــذي  النجاح  نصدق  أن  نستطع  ولم  سيحدث، 

فكرة عما سوف يحدث في المستقبل”.

عن  ألبا  جيسكا  األميركية  الممثلة  تحدثت 
حيث  بنفسها،  وثقتها  جسدها  لشكل  تقبلها 
يتعين  بأنه  أشعر  كنت  شبابي  “فــي  قــالــت: 
ــكــي أشــعــر  عـــلـــيَّ أن أكـــــون شــخــصــا آخــــر ل

بشأني  اآلخرين  لقد سمحت ألفكار  بالقبول. 
أن تحدد هويتي”.

ــا أصــبــحــت تنظر  ــه ــارت إلـــى أن ــ وأشــ
لــنــفــســهــا بـــصـــورة جـــديـــدة مــنــذ أن 

تقدمت في العمر وأنجبت أطفاال.
أنا اآلن؟ شخص ال  وأوضحت: “من 
أطفال،  ثاثة  لدي  أصبح  لقد  يهتم. 
ذلك.  أتقبل  وأنــا  جسدي،  روا  فجَّ لقد 
بأنوثتي  أشعر  حياتي  في  مــرة  ألول 
كـــانـــت فـــي أوائـــــل الــثــاثــيــنــيــات من 
عــمــري”. وذكـــرت أنها فــي ذلــك الوقت 
وارن،  كـــــاش  الــمــنــتــج  ــن  مــ ــت  ــزوجــ ــ ت

وأنجبت طفلتيها؛ أونور وهافن.

قالت الممثلة األميركية هالي بيري إنها تحب أن تكون أمًا، مشيرة إلى أنها كانت 
تتمنى أن تكون لديها عائلة أكبر. وأوضحت هالي: “ربما كنت أنجبت 5 أطفال لو 
لم أكن منشغلة بعملي. الهرمونات تجعلني أشعر بالسعادة. كنت أشعر بأن جسدي 

يؤدي وظيفته”.
أفضل،  عليها جعلها شخصا  يعتمد  ما  أن شخصا  معرفة  أن  إلى  هالي  وأشــارت 
وقالت: “لقد أصبحت أركز بصورة أكبر، وأتوافق مع قيمي وأهدافي”. ُيشار إلى أن 

هالي لديها نهلة )11 عاما( وماسيو )5 أعوام(.
بأنني لم أكن مثالية، ولم أفعل كل شيء بصورة  أبنائي  “أريد أن يؤمن  وقالت: 

صحيحة، لكني أّم جيدة”.

مشتاقة لمسلسل فريندز

جيسكا ألبا..
بصورة جديدة

هالي بيري.. أّم جيدة

ملحمة  لفيلم  األول  الــدعــائــي  المقطع  صــدر 
من  وهــو  المنتظر،   ”1917“ الحربية  الــدرامــا 
بطولة “بينيديكت كمبرباتش” و”كولن فيرث”، 

وإخراج “سام منديس”.
كرجلين  و”فــيــرث”  “كمبرباتش”  من  كل  ظهر 
ويكلفا  المعركة،  مابس  يرتديان  عسكريين، 
حياة  إنقاذ  غرضها  مستحيلة،  بمهمة  شابين 
1600 رجل، وتقع األحداث في ذروة الحرب 

العالمية األولى.
يـــبـــدأ الــمــقــطــع الـــدعـــائـــي بــلــحــظــات تحبس 
ــورج مــاكــاي”  األنـــفـــاس، بــدخــول كــل مــن “جــ
و”دين تشارلز تشابمان”، مخبأ تحت األرض، 
ِقــبــل حلفائهم  ويــفــتــرض أنـــه ُيــســتــخــدم مــن 

الذين تم أسرهم.
يجدون  المخبأ،  نهاية  إلــى  الــوصــول  بمجرد 
أغراضا ال قيمة لها مع الفوالذ، ثم تأخذ األمور 
كل  ينفجر  فجأة  إذ  آخر؛  دراتيميكًيا  منحنيا 
شـــيء حــولــهــمــا، ويــقــاتــل الــشــابــان مــن أجــل 

حياتها وحياة اآلخرين.
أخبرهما  كما  بــوضــوح،  هــي  الشابين  مهمة 

قائدهما، دخول أراضي العدو وتسليم رسالة 
وإذا  األوان،  فوات  قبل  مميت  لوقف هجوم 
لم يحدث ذلك، سيكون األمر بمثابة مذبحة، 
بالمهمة  المكلفين  أحــد  شقيق  بــأن  العلم  مع 
مـــوجـــود ضــمــن األســـــرى، ويــخــتــتــم “فــيــرث” 
بينما  سعيد”،  “حظ  قائا:  لهما  حديثه  نهاية 
“هناك  قائا:  وجيزة  لفترة  “كمبرباتش”،  ظهر 

طريقة واحدة فقط إلنهاء هذه الحرب”.
الفيلم من إنتاج “ستيفن سبيلبرغ”، وهو ليس 
فيلم الحرب األول لـ”سام منديس”، إذ أخرج 

حصل  وقد   ،2005 عام   ”Jarhead “جارهيد 
الكثير من اإلشــادة عن إخراجه،  “ســام” على 
 American األمريكي  “الجمال  فيلمه  وفــاز 
أفضل  منها  أوســكــار،  جــوائــز  بـــ5   ،”Beauty
أنه  كما  ممثل،  أفضل  مــخــرج،  أفضل  فيلم، 
Sky-  مخرج فيلم جيمس بوند “سكاي فول

.”fall
ديسمبر   25 في   1917 فيلم  إصــدار  وسيتم 
2019 في الواليات المتحدة، و10 يناير 2020 

في المملكة المتحدة.

من إنتاج “ســتيفن سبيلبرغ” واخراج المبدع ”سام منديس”

“1917” فيلم ملحمة الحرب العالمية األولى

ــدار األشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة بـــدا من  عــلــى مــ
عــن وجــود خافات  قيل  مــا  أن  تماما  الــواضــح 
ومنافسة خفية بين نجمة بوليوود كاترينا كيف 
والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون ربما لم يكن له 
أساس من الصحة منذ البداية، أو إذا كان كذلك 
بالتأكيد  ينتمي  الحالي  الوقت  في  أصبح  فإنه 
األدلــة على  أبــرز  أحد  الماضي، وربما يكون  إلى 
ذلك هو متابعة كل من ديبيكا وكاترينا لألخرى 
على مواقع التواصل، وتبادلهما لعبارات المديح 
والثناء على مواقع التواصل، كما الحظ كثير من 
التعليق على  المعجبين مؤخرا عادة ديبيكا في 

صور كاترينا على “اإلنستغرام”.
طبقا لما نشره موقع صحيفة Mid-Day الهندية 
على  جديدة  مشاركة  نشرت  كيف  كاترينا  فــإن 
انضمت  اإلنستغرام، والذي  صفحتها على موقع 
مشاركة  وتضمنت  تقريبا،  واحــد  عــام  منذ  إليه 
الشعر  بمصفف  تجمعها  صورة  الجديدة  كاترينا 
في  الفضل  له  يعود  والــذي  ثاكر  أميت  الشهير 
في  بها  ظهرت  التي  الرائعة  شعرها  تصفيفات 
معلقة  كاترينا  وكتبت   ،Bharat أفامها  أحــدث 

“أنـــا وأخـــي”، ولــقــد حصلت هذه  الــصــورة:  على 
المشاركة على الكثير من االعجابات والتعليقات 
متابعي  جانب  من  الثناء  عبارات  تضمنت  التي 
“اإلنستغرام”،  موقع  على  صفحتها  على  كاترينا 
ومن بينهم ديبيكا بادوكون والتي كتبت معلقة 
على الصورة: “هناك الكثير من الجاذبية في إطار 
صورة واحــدة” وهو تعليق وصفت فيه كل من 

كاترينا وأميت بالجاذبية.
ــاكــر الــجــديــدة  ــورة كــاتــريــنــا كــيــف وأمـــيـــت ث صــ
شهيرة  نجمة  انتهاء  يبدو  ما  على  أيضا  لفتت 
أخرى حيث كتبت مصممة الراقصات والمنتجة 
السينمائية الشهير فرح خان  تعليق طريف على 
الوسيم”  “األخ  هوية  عن  فيه  تساءلت  الصورة 

الذي ظهر بصحبة كاترينا في الصور.

هنــاك الكثيــر مــن الجاذبيــة فــي إطــار صــورة واحــدة

ديبيكا بادوكون تصف كاترينا كيف بالجذابة
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تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة.

 الشريك يقف بجانبك اليوم ويريد مرورك.

حيويتك تجعلك بصحة جيدة، فحافظ عليها.

حاول تبحث عن افضل الطرق لتحصل على ترقية.

استفد من خبرتك الطويلة في العمل.

ال تتحدث كثيرا وانت بدون معرفة.

أفضل وقت للتنزه هو المغرب حيث الهدوء.

ابتعد عن أكل السكريات هذه األيام. 

من شروط النجاح االلتزام واالجتهاد. 

يجب أن تكون شاكًرا لعدم تعرضك لهذه األمور.

إياك والقلق فهو عدو النجاح والمثابرة.

تأقلم مع الوضع الجديد وكون صداقات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 اغسطس

 1918
قطع العالقات  

الدبلوماسية بين 
الواليات المتحدة 
وروسيا وذلك 
في أعقاب 

الثورة 
البلشفية وحينها 
برزت الكثير من القضايا 

الدولية المعقدة.

كشفت صحيفة 
بريطانية، أن شركة 

اإلنتاج تتفاوض حاليًا 
مع النجمة البريطانية 

المحبوبة أديل إلقناعها 
بغناء أغنية البداية في 
Bond 25 بعد نجاحها 

مع الجزء السابق.

tariq.albahar
@albiladpress.com

علي الغرير مع عائلته في تايلند ويسرا وإلهام شاهين في الحج

أين قضى نجوم الفن العيد؟

الفــن  نجــوم  مــن  كبيــر  عــدد  حــرص 
بعيــد  متابعيهــم  تهنئــة  علــى  العربــي 
األضحــى، عبــر صفحاتهــم الشــخصية 
في السوشــيال ميديا مــع حلول العيد، 
وعبــر كل منهــم بالطريقة التــي احتفل 
وحنينهــم  وجهاتهــم  واختلــف  بهــا، 
ومظاهر الفرحة بالعيد ما بين مشاركة 
البعــض لحظــة أداء فريضــة الحــج أو 
ذبــح األضحيــة وأداء صــالة العيــد مــع 
األمانــي أو الســفر.. وهــذه جولة في ما 

فعل هؤالء النجوم في العيد:

تايالند

الكوميــدي  البحرينــي  الفنــان  احتفــل   
علي الغرير مع عائلته بالعيد في تايلند 
حيــث يقضــي االجــازة الصيفيــة هنــاك 
بــأكل وجبــة خاصــة بالعيــد مــع إطالق 

النكات والحنين للعيد في البحرين.

مجبوس

غديــر  المبدعــة  الكويتيــة  الفنانــة 
تتمنــى  كانــت  إنهــا  قالــت  الســبتي 
العــام،  هــذا  الحــج  مناســك  أداء 
وتمنــت أن يتحقــق ذلــك فــي العــام 
تتحقــق  وحالمــا   “ وقالــت:  المقبــل 
فســوف  هللا  بــإذن  األمنيــة  هــذه 
أتضــرع بالدعــاء إلــى هللا، وأطلــب 
منه الرحمة والمغفرة والجنة ألخي 
عبــدهللا”. وأكدت أنهــا لم تعد اليوم 
جــرت  مثلمــا  العيــد  بفرحــة  تشــعر 
عليــه العــادة في الســابق، بل أصبح 
هناك عزوف عن التواصل األســري، 
وتقول شخصيًا لن يكون هذا العيد 
هــو األفضــل بالنســبة إليهــا، كونهــا 
فقــدت أخاهــا عبــدهللا لذلــك، فإنــه 

يعتريها شعور كبير بالحزن عليه.
وعن الطعــام في العيد قالت غدير: 
“تعّودنــا علــى أن يكــون “مجبــوس 
اللحم” حاضرًا على مائدة األضحى، 
وهــذه من العــادات المتعارف عليها 

لدى أهل الكويت”.

اضحية

نشــرت الفنانــة دينــا صورًا وهــي تذبح 
كمــا  “اإلنســتغرام”،  عبــر  األضحيــة، 
ظهــرت في الصور وهي تضع يدها في 
الدم وتضعها على الحائط في بوســت، 
وعّلقــت عليها قائلة: “صبــاح الفل وكل 
ســنة وانتــوا طيبيــن”. وأيضا شــاركتها 
الفنانــة فيفي عبدة بنشــر مقطع فيديو 
عليــه  وعّلقــت  األضحيــة  ذبــح  خــالل 
قائلًة: “عيد أضحى مبارك ينعاد عليكم 
بالخير والصحة والســعادة يا رب، وكل 
ســنة وأنتم طيبين، بحبكــم”، باإلضافة 
الفتــة  تنــاول  خــالل  فيديــو  لنشــرها 

واللحم صباح يوم العيد.

اللمة الحلوة

اختــارت الفنانة الكويتية ياســة الغداء 
فــي عيــد األضحــى الســمك كنــوع مــن 
جديــد  حديــث  فــي  وقالــت  التغييــر 
“اآلن  الكويتيــة:  للــراي  العيــد  عــن  لهــا 
كل شــيء انعكــس، وكل شــيء ضــاع، 
وأصبــح النــاس ُيفضلــون الســفر علــى 
البقاء هنا، لذلك صرنا نفتقد إلى )اللمة 
الحلوة( في نهار العيد”. وأشــارت ياسة 
إلــى أنها تعتزم فعليًا أن تؤدي مناســك 
أن  متمنيــة  المقبــل،  العــام  فــي  الحــج 
يتحقــق مبتغاهــا وتعيش هذه األجواء 

الروحانية في بيت هللا الحرام. 

الحج

أدت الفنانة يســرا فريضة الحج هذا العام 
الســعودية،  األراضــي  إلــى  ذهبــت  التــي 
التــي  لوالدتهــا  عمــل حجــة  فــي  لرغبتهــا 
رحلــت عن الحياة منذ أيام، لتلقى ترحيبا 
شــديدا مــن النجمــة إلهــام شــاهين، والتي 
ســافرت هي األخــرى ألداء فريضة الحج، 
فــي  وانتشــرت  أيضــا،  لوالدتهــا  إلهدائهــا 
السوشــال ميديــا صــورة لهما مــع المذيعة 
هالــة ســرحان هنــاك بعــد أن نشــرت إلهــام 
شــاهين الصــورة وعلقــت عليهــا: “ “اللهــم 
أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك، 
وأنــا علــى عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت، 
أعــوذ بــك مــن شــر مــا صنعــت، أبــوء لــك 
بالدنيــا  مــكان  مــن أجمــل  بنعمتــك علــّي، 

ألداء مناسك الحج”. 
وشــارك العديــد مــن نجــوم الفــن صورهــم 
في الحج هذا العام مثل الفنان جمال عبد 
الناصــر وزوجتــه والفنــان ماجــد المصــري 
والــذي حرص على تهنئــة جمهوره بحلول 
عيــد األضحــى المبارك، حيث نشــر فيديو 
له عبر “اإلنســتغرام” أثناء تأديته مناســك 
ســنة  “كل  قائــاًل:  وعلــق  الحــج،  فريضــة 
وأنتــم طيبيــن مــن أطهــر مكان فــي العالم 

المدينة المنورة”.

تشــارك البحريــن فــي نســخة “ســوق عــكاظ” الـــ13، ضمــن “موســم الطائــف”، 
بجناح يعكس الثقافة البحرينية يقدم عروضًا فلكلورية متنوعة.

وُيبرز الجناح في حّي العرب بالســوق، والموروث الثقافي واالجتماعي على 
مســاحة ســتة آالف متــر مرّبــع، ويعكــس اإلرث الثقافــي والتاريخــي المتنّوع 
للبحريــن، وأســواقها الشــعبية ومنتجاتهــا، إضافــة إلــى عرض تجربــة أجواء 

المطاعم بحسب الوكالة السعودية.
ويقدم عروضًا حّية لعمل القالفين ومهارتهم في صناعة السفن، واستعراض 
جوانــب مــن األعمال المرتبطة في مهنة الغــوص واللؤلؤ، وصوالً إلى صناعة 
الصناديــق المبّيتــة واألكالت الشــعبية المحليــة، ويشــعر الزائــر للجناح وكأنه 

يتجول في أزقة البحرين مع ما تحمله من روائح المطبخ المحلي.

البحرين في “سوق عكاظ”

2015
ة بغداد. ارات ُمفخخة تهز العاصمة العراقيَّ ة ُعبوات وسيَّ سلسلة تفجيرات بواسطة عدَّ

 1914
 افتتاح قناة بنما للمالحة البحرية بين المحيطين األطلسي والهادي.

 1945
اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة باالستسالم في الحرب العالمية الثانية.

 1948
 اإلعالن عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.

 2013
ات. ة منذ 35 عاًما، ينتمي لفصيلة الراكونيَّ ل مرَّ يات في األنديز ألوَّ  اكتشاف نوع جديد من الثديَّ

18

اعتذر الفنان تامر حسني عن عدم المشاركة في تقديم الموسم 
الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز”، ولم يكشــف عن األسباب 
التــي دفعته لالعتــذار عن البرنامج، مكتفيا بــأن اعتذاره جاء 

ألسباب خاصة.
وكتب تامر عبر حسابه على انســتغرام: لكل الجماهير اللي 

بتســأل عن تقديمي للموســم الثالث لفويس كيدز أنا اعتذرت 
ألســبابي الخاصة، هتوحشوني جدا ويا رب التوفيق لكل المواهب 

الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق إلدارة البرنامج.

كشــفت الفنانة منة فضالي كواليــس انفصالها عن الملحن 
محمــد ضياء، موضحــة أن الرجــل مهم في حيــاة المرأة، 
وقالــت إنها فــي العموم ال يعيــش لها رجل فــي حياتها 
عموما، مضيفــة: ربما تكون اختياراتــي خاطئة، ربما تكون 
طريقتــي خاطئــة، الله أعلــم، ولكن المهم أننــي على حق 

وال أكــون ظالمة ألحــد، فعندما أدخل في قصــة حب أكون 
مخلصــة جــدا، ودائمــا أجــد المقابل غيــر ذلك، فال أحــد يقدر 

إخالصي.

أكــدت الفنانة الســورية ديمــة قندلفت أنها بالفعل ســتكون 
حاضرة فــي الجزء الرابع من مسلســل الهيبة، تأليف فؤاد 
حميرة وإخراج ســامر برقاوي وإنتاج شركة الصباح، بعدما 

تم توقيع العقد مع الشركة المنتجة.
وحول تفاصيل الشــخصية، أعربت قندلفت عن ســعادتها 

في المشــاركة، إلــى أن الكاتب لم ينته مــن الكتابة بعد، وال 
تســتطيع الحديث عن طبيعة الشــخصية ودورها في العمل، 

مؤكدة أنها خالل وقت قريب ستكشف تفاصيل دورها.

الهيبة 4مع طبيب نفسيتامر يعتذر

طارق البحار
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حلمي في السينما بشخصيتين 
وينفذ العديد من عمليات السرقة

اختتمت النجمة جنيفر لوبيز حفلها في مصر بشكل باهر وسط  «
صيحات الجمهور، وإطالق األلعاب النارية بمناسبة عيد ميالدها.

وصعدت لوبيز على مسرح حفلها المقام في مدينة العلمين الجديدة،  «
بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم النجم أحمد 

حلمي وزوجته النجمة منى زكي، والفنانة بشرى، والمطرب محمود 
العسيلي، ورجل األعمال المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسي.

يعود للسينما مجددا الفنان الكوميدي أحمد حلمي للبحرين مجددا بعد تقديمه فيلم “لف ودوران” في عام 
2016، فقد كان طوال الســنوات الثالث ظل يبحث عن فكرة جديدة يعود بها إلى الشاشــة، حتى اســتقر 
على “خيال مآتة”، الذي ســيعرض في البحرين بتاريخ 22 اغســطس بحســب الشــركة الموزعة، الفيلم من 
بطولة أحمد حلمي، منة شــلبي، خالد الصاوي، حســن حســني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، 

وإخراج خالد مرعي.

وفــي “خيــال مآتــة” يقارن “حلمــي” خالله بيــن جيلي 
الســتينيات و”األلفينــات”، وتقــع أحداثــه بيــن فترتــي 
التــي  والتغيــرات  التطــورات  وُيبــرز  و2019،   1968
حدثــت بيــن الفترتيــن، وفيــه يظهــر حلمــي بمالمــح 
مــع  ذكرياتــه  يســترجع  “يكــن”  ُيدعــى  ُمســن  رجــل 
أصدقائه، الذين جمعهم العديد من المواقف الطريفة، 
وشــاركوه في عملية ســرقة كبيرة، جعلتهم يتفرقون 
لمــدة تزيــد علــى 30 عاًمــا، ليتقابلوا بعدهــا ويتذكروا 
مًعــا أبعــاد هذه الجريمــة. وتدور أحــداث العمل، الذي 
يمــر بمرحلتيــن مختلفتيــن، األولى في فترة الشــباب 
والثانيــة فــي فتــرة الشــيخوخة، حــول شــركة “كيان” 
التــي تجمــع أحمد حلمي بأصدقائــه “مليجي وهواري 

وأنغــام وعطوة”، الذيــن جمعوا بين خفة اليد وقراءة 
األفــكار. ومــع تطــور األحــداث يتضــح أن هــذا الكيان 
تحكمــه أعــراٌف وتقاليــٌد وأســٌس فــي عالــم الســرقة 
المنظمــة. وينفــذ “حلمى” العديد من عمليات الســرقة 
واالحتيــال، ويســتخدم عملــة معدنيــة مــع كل عملية 

ُينفذهــا، إْذ يعتمــد علــى لغــة خاصــة مــع هــذه العملــة، 
لتحــدد مصير نجاح العمليــة من عدمه. ومن هوايات 
“يكــن” األساســية “الرســم”، إذ خصــص لــه غرفــة فــي 
قصــره يجلــس بهــا فتــرات طويلــة، إلــى جانــب جمــع 

األنتيكات والتحف القديمة والمميزة.
وشــهد الفيلــم إقبــاال كبيرا وتفوقــا في شــباك التذاكر 
المصــري وحصــد فــي أول يوم لعرضه علــى 6 مليون 
 4 جنيــة، بينمــا حصــد فيلــم “الفيــل األزرق 2” علــى 

مليون و252 ألف جنيه.
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للمرة األولى على اإلطالق في مملكة البحرين، تســتضيف هيئة البحرين للســياحة والمعارض العرض المســرحي الموســيقي 
“ساحر أوز الرائع” في عطلة عيد األضحى المبارك والذي سيستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019 في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.

وُيعد هذا العرض نســخة منقحة للفيلم 
الكالســيكي الــذي تــم إنتاجــه مــن قبــل 
شــركة مترو غولدويــن ماير عام 1939، 
حيث يشــتمل على أجمــل أغاني الفيلم 
الشــهير الحائــز علــى جائــزة األوســكار 
المفضلــة  الشــخصيات  ســتؤديها  التــي 
والمعروفــة بالفيلم، من ضمنها: دورثي، 
وتوتــو، وأصدقائهمــا كاوردلــي اليــون، 
ســتقوم  التــي  وســكاركرو،  مــان،  وتــن 
العائلــة  أفــراد  كافــة  بأســر  جميعهــا 
باســتعراضات ورقصــات رائعــة ألجمــل 
األغاني الكالســيكية ضمــن هذا اإلنتاج 

الضخم.
إن عــرض “ســاحر أوز الرائــع” هــو أحــد 
أكثر العروض االستثنائية التي اضافتها 
هيئة البحرين للســياحة والمعارض إلى 

أجنــدة فعالياتهــا الســنوية خــالل العــام 
الجــاري، والــذي من المتوقــع أن يجذب 
البحريــن  مــن  الــزوار  مــن  كبيــر  عــدد 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول 
موســم  خــالل  إلقامتــه  نظــًرا  وذلــك 
الصيفيــة  للعطلــة  المتضمــن  اإلجــازات 
وعيــد األضحــى مًعا، ويأتــي ذلك ضمن 
لتعزيــز  الحثيثــة  الهيئــة  جهــود  إطــار 
مكانــة البحرين كوجهة بارزة للســياحة 
العائليــة، وذلك عبر اســتقطاب فعاليات 
عالميــة، بهدف منــح جميع أفراد العائلة 
– مــن كافــة األعمــار- تجربــة فريدة من 

نوعها.
للمزيد من المعلومات أو لحجز التذاكر، 
www. ُيرجــى زيارة الموقع اإللكتروني
wozbh.com أو كشك التذاكر المتواجد 

بمجمع األفينيوز البحرين، ضمن الفئات 
التاليــة: البرونزيــة 10 دنانيــر بحرينية، 
والفضيــة 20 دينــار بحرينــي، والذهبية 
30 دينارا، وكبار الشخصيات 50 دينارا. 
وتأتــي اســتضافة الهيئــة للفعالية ضمن 
المــدى لتطويــر  إســتراتيجيتها طويلــة 
القطاع الســياحي، والكائنة تحت مظلة 
تســويق الهوية الســياحية “بلدنا بلدكم” 
لدعــم  الســياحية  المقومــات  وإبــراز 
الجهود الرامية لجذب المزيد من الزوار 
والســياح مما يؤدي الى زيادة مســاهمة 
القطــاع الســياحي فــي دعــم االقتصــاد 
إســهامه  مــن  كذلــك  وتعــزز  الوطنــي، 
المحلــي  الناتــج  فــي  إيجابــي  بشــكل 
بالتوافــق مع رؤيــة المملكة االقتصادية 

.2030

1939 ــي  ــ ــ ف ــج  ــ ــتـ ــ أنـ كـــاســـيـــكـــي  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ لـ ــة  ــحـ ــقـ ــنـ مـ نـــســـخـــة 
عرض “ساحر أوز الرائع” للمرة األولى بالبحرين

فــي ســهرٍة ســاحرة ربطــت خيطــًا رفيعــًا بيــن الذاكــرة والحاضــر، عبــر 
التلفزيونيــة  المسلســالت  مقدمــات  أغنيــات  مــن  مجموعــة  اســتحضار 
القديمة نظمت هيئة البحرين للثقافة واآلثار مساء الخميس حفالً غنائيًا 
تحــت عنــوان “ذاكــرة التلفزيــون”، وذلــك بالصالة الثقافيــة حيث امتألت 
الصالــة بالجمهــور قبــل 45 دقيقة من بدء الحفل، ممــا دعا المنظمين لبث 
الحفــل عبــر شاشــة عــرٍض كبيــرة في الفنــاء الخارجــي للصالــة الثقافية، 

وسط حضور متعطش لسماع تلك األغنيات

الدرامــا  وموســيقى  أغانــي  تشــكل 
التلفزيونيــة ذاكــرة مبهجــة مفعمــة 
المشــاهدين،  مــن  للعديــد  بالحنيــن 
فلطالمــا كانــت مثــل هــذه األعمــال 
بواقعــه  المجتمــع  حــال  لســان 
وتطلعاته، إذ ساهمت تلك األغنيات 
بتشــكيل هويــة المجتمــع البحريني 

حتــى  ســواء،  حــد  علــى  والعربــي 
أصبحــت عمقًا ثقافيًا لدى المشــاهد 
إلذاعــة  كان  فقــد  لذلــك  العربــي، 
حضورهمــا  البحريــن  وتلفزيــون 
لتســجيل الحفــل كامــالً بهــدف بثــه 
مســتقبالً، ال ســيما وأن هــذا الحفــل 
قد قدم حفاوة بأعمال شكلت جزءا 

مهمــا مــن هويتنــا وذائقتنــا الفنيــة 
لمؤلفين وموسيقيين صنعوا بصمة 
فــي تاريخنــا المعاصــر،  حيــث قدم 
كــورال فرقــة البحريــن للموســيقى، 
زيمــان،  خليفــة  المايســترو  بقيــادة 
عــددًا مــن األغانــي منهــا: موســيقى 
مسلســل  أغنيــة  زيمــان،  نهاونــد 
نيران، أغنية مسلسل حزاوي الدار، 
الحلميــة،  ليالــي  مسلســل  وأغنيــة 
الهجــان،  رأفــت  مسلســل  أغنيــة 
أغنية مسلســل البيــت العود وملقى 
وأغنيــة  والبنــون  والمــال  األياويــد 
مسلسل سعدون، وكذلك أغنية نعم 

نعم نحب هوى الديرة.

الثقافة” تقيم حفل ذاكرة التلفزيون في ثالث أيام العيد

طارق البحار

ــة مـــــن أغــــنــــيــــات مــــقــــدمــــات الـــمـــســـلـــســـات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ــوعـ ــمـ ــجـ ــار مـ ــ ــض ــ ــح ــ ــت ــ اس
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ألول مرة.. اكتشاف سر تحديد جنس الجنين
فــي ســابقة علميــة كبيــرة، قــال باحثــون يابانيــون، إنهــم اكتشــفوا 
إمكانية فرز صبغيات “الذكورة” و”األنوثة” في الســائل المنوي، وهو 
أمــر قــد يتيــح التحكــم في جنــس الجنين، مســتقبال، لكن هــذا األمر 

سيجلب تبعات سكانية كارثية، إذا جرى تطبيقه بين البشر.
وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الكروموسوم أو 
الصبغــي )x( الــذي يؤدي إلى الحمل بأنثى، حين يلتقي بكروموســوم 
آخــر مــن نــوع )x( مــن البويضــة، يحمــل جزيئــة مهمة يمكــن التحكم 
فيها وتحويلها إلى عنصر حاسم. وأوردت الدراسة التي أنجزت في 
جامعة هيروشيما اليابانية، أن هذا الجزيء الذي يكون في الصبغي 

)x(، يمكن إبطاء حركته، من خالل عملية تحفيزية.
بعــض  إلــى  كيميائيــة  مــادة  إضافــة  يمكــن  آخــر،  مســتوى  وعلــى 
كروموســوم  يقــوم  وعندهــا،  المنــوي،  الســائل  فــي  المستشــعرات 
الذكــورة )Y(، بالتحــرك علــى نحــو ســريع، يفصل نفســه بشــكل كامل 
عــن كروموســوم األنوثــة البطــيء. وعند إجراء هذه التجربة وســط 
الفئــران، عــن طريــق التلقيــح الصناعــي، أي بأخــذ الكروموســومات 

السريعة كان 90 في المئة من المواليد ذكورا.
أما عند اختيار الكروموســومات البطيئة، فتم الحصول على مواليد 
مــن اإلنــاث بنســبة 81 فــي المئة، وهذا األمــر يعنــي أن التقنية تتيح 

التحكم في الجنس بشكل كبير.
ويراهن العلماء على هذه الطريقة في المجال الزراعي حتى تساعد 
علــى إنتــاج بقرات مفيــدة في مجال األلبان، أو إفراز عجول موجهة 
لالســتهالك. وأوضــح الباحــث ماســايوكي شــيماندا، أن هــذه التقنية 

طبقت من ذي قبل وسط البقر والخنازير، “أعتقد أنه من الممكن أن 
تصبح متاحة في التلقيح الصناعي للبشر. لكن علينا أن نناقش هذا 

األمر من ناحية أخالقية، قبل أن نقوم بهذه الخطوة”.
وحــذر خبــراء بريطانيــون مــن هــذه الخطــوة، حتــى وإن كانت عدة 
بلدان في العالم تســمح ببعض التقنيات لتحديد جنس المولود مثل 
الواليــات المتحدة. ويرى الباحث في جامعة كينت البريطانية، بيتر 
إيليس، إنه في حال نجحت هذه التقنية وسط البشر، فإنها ستؤدي 

إلى اضطرابات اجتماعية على قدر كبير من الخطورة.
ويقول رافضو تقنيات تحديد الجنس، إن بوســع تطبيقها، أن يؤدي 
إلــى خلــل في التركيبة الســكانية، كأن يكثر معــدل الذكور أو ينقص، 
بحسب رغبات الناس، وعندها، قد تتأثر عالقة الزواج، كما ستنقص 

الخصوبة، بشكل تلقائي.

ذكــرت مجلــة يابانية مختصــة بالطيران، أن 
طائــرة رئاســية مــن طــراز بوينــغ 747-400، 
معروضــة حاليــا للبيع، وفق ما ذكرت شــبكة 
أمــس  األميركيــة،  اإلخباريــة  إن”  إن  “ســي 
األربعــاء. ونقلــت الطائــرة، التــي تــم بناؤهــا 
فــي العــام 1991، 14 رئيــس وزراء يابانــي 
وإمبراطــور البــالد فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وفق ما ذكرت مجلة يابانية مختصة بتجارة 
الطائــرات. والطائرة مســجلة من قبل قوات 
الدفــاع الذاتــي الجويــة اليابانيــة، وقــد تــم 
تعديلها لتشمل غرفة نوم واسعة ومقصورة 
معيشة فاخرة وحمام كبير مع دش ومكتب 
الطائــرة  وتحتــوي  ســكرتارية.  ومقصــورة 
الرئاســية اليابانية المعروضة للبيع بمبلغ 28 

مليون دوالر أميركي، على 85 مقعدا.

وال تزال الطائرة بحالة ممتازة  «
وكأنها صنعت للتو، كما أنها لم 
تقطع سوى 16 ألفا و332 ساعة 

في جميع رحالتها على مدار نحو 
30 عاما.

الطائرة الرئاسية 
اليابانية 

معروضة للبيع
كشــفت دراســة طبية حديثة، أن الهواء الذي يستنشقه الناس في المدن الملوثة، 

ال يقل ضررا عما ينفثه مدخنو السجائر، بشكل يومي.

واعتمدت دراسة منشورة في مجلة جمعية 
 7071 مــن  عينــة  علــى  األميركيــة،  الطــب 
شــخصا بالغا تتــراوح أعمارهم بين 45 و84 
يعيشــون فــي 6 مــدن أميركيــة، ثــم قاســت 

عرضتهم ألربع ملوثات تصيب الرئة.
وقــام الباحثــون بقيــاس مســتويات بعــض 
المــواد مثــل النيتروجين والكربون األســود 
وفــي  المســتجوبين،  رئــة  فــي  واألوزون، 

مرحلــة الحقــة، تم فحــص رئاتهــم لرصد ما 
أصبحت عليه.

وبعــد متابعة المشــاركين لمدة 10 ســنوات، 
الذيــن  األشــخاص،  أن  الدراســة  أوردت 
منســوب  فيهــا  يرتفــع  مــدن  فــي  عاشــوا 
األوزون، عانــوا االضطــراب الصحــي مثــل 
شــخص واظــب علــى تدخيــن علبة ســجائر 

كل يوم على مدى 29 سنة.

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية األميركية نقل بعض أنواع أجهزة آبل المحمولة 
على متن الطائرة.

ويجــري الحديــث هنــا عــن أجهــزة “ماك 
بــوك بــرو” التي تم إصدارهــا عام 2017، 

بحسب ما نقلته صحيفة “ذي هيل”.
وأعلنت شركة آبل أن بعض أجهزة “ماك 
بــوك بــرو” التــي تبلــغ طولهــا 38 ســم قد 
ترتفــع درجــة حرارتها ما يمكن أن يؤدي 

إلى نشوب حريق.

والمسؤولون على علم بمشكلة البطارية 
ويتــم  المحمولــة  األجهــزة  بعــض  فــي 
التأكيد على شركات النقل باتباع قواعد 

السالمة.
ويمنــع نقل األجهــزة المذكورة على متن 
الطائــرة ســواء كان فــي حقائــب اليد أم 

في األمتعة.

العيش بمدينة ملوثة كتدخين علبة سجائر يوميا

أميركا تحظر كمبيوتر “آبل” على الطائرات

“من اليسار” سيلفستر ستالون، وسيستين روز ستالون، 
وجنيفر فالفين، وصوفيا روز ستالون، وسكارليت روز 

ستالون يحضرون العرض األول من فيلم “47 متًرا لألسفل 
بال قيد” في لوس أنجليس )أ ف ب(

تعرض برلماني فرنســي لموجة ســخرية شديدة، بعد مزاعم بشأن تزويره صورة 
شخصية له حتى يبدو كما لو كان يتسلق أحد جبال األلب.

وأصر النائب البارز في يمين الوســط إريك وورث، على أن الصورة التي نشــرها 
فــي حســابه بموقع “تويتر” أثناء تســلقه جبل “أيغويلــي دي أرجينتيري” المغطي 

بالجليد بين فرنسا وسويسرا، حقيقية تماما.
ونشر وورث صورته بدا خاللها يتسلق الجبل في وضع رأسي، لكن من يدقق في 
الصــورة يمكنه بســهولة مالحظة شــخصين يســيران على قدميهمــا خلفه بزاوية 
90 درجة، مما يشكك في مصداقية وضع البرلماني الذي ربما كان مستلقيا على 

األرض.
كمــا أن اتجــاه الجــزء المخصــص لوضــع بطاقــة التعريــف المعلــق بســترة وورث، 
يشــير بوضــوح إلــى أنــه لم يكن في وضع التســلق، بــل في وضع االســتلقاء على 

سطح مستو.
ورغم ذلك، دافع البرلماني عن نفسه، قائال إنه “شعر بالدهشة” من وسائل اإلعالم 
الفرنســية التــي شــككت في مصداقيــة الصورة، ومــن موجة التهكــم التي طالته 

على مواقع التواصل االجتماعي.

بعد صورة تسلق الجبل.. موجة 
ر” سخرية من “البرلماني المزوِّ

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رقم قياسي لنمساوي داخل صندوق مليء بالثلج
يوســف  النمســاوي،  جلــس 
كوبــرل، عاريــا لمدة ســاعتين 
ثانيــة  و47  دقائــق  وثمانــي 
داخــل صندوق ملــيء بالثلج 

والجليد.
صندوقــه  يوســف  وضــع 
القطــار  محطــة  مــن  بالقــرب 
بعاصمــة النمســا فيينــا، ما لم 
يمّكن أهالي المدينة فحســب 
بــل وضيوفهــا الكثيريــن مــن 

مشاهدة تجربته الجريئة والغريبة.
وحطــم يوســف بذلــك رقمــا قياســيا عالميــا للجلــوس عاريــا في الثلــج كان ســجله قبله 
الصيني، جينغ سون هاو، عام 2014 حيث استطاع البقاء في الثلج لمدة ساعة واحدة  
و53 دقيقة و10 ثوان. بينما راقب األطباء طيلة تلك الفترة )ســاعتين و8 دقائق( حالة 

النمساوي وقاموا بفحصه الطبي في ختام الفعالية.

تمكن شــاب أسترالي متشرد يعيش تحت 
جســر في ملبورن، من أن يصبح مليونيرا 

وهو دون سن 21 من العمر.
الشــاب  تمكــن  فقــط،  ســنوات  وخــالل 
األســترالي، هــاري ســاندرز، مــن أن يصبح 
Stu-  المديــر التنفيــذي لشــركته الخاصــة،

diohawk، التــي تفــوق قيمتهــا الســوقية 
الشــاب  وكان  أميركــي.  دوالر  المليــون 
األســترالي قد أمضى قرابة الســنة مشــردا 
في شوارع مدينة ملبورن، يجوب المدينة 
بيــن المالجــئ، ويتنقــل مــن منــزل صديق 
إلى آخر، إال أنه أشــار إلى أن دروس حياة 
التشــرد والضياع، ســاعدته فــي أن يصبح 
ثريــا. وبالحديث عــن Studiohawk، فهي 
وكالــة متخصصــة فــي تحســين محركات 

البحث عبر اإلنترنت.

أنهــا  أنجلــوس،  لــوس  أوبــرا  دار  ذكــرت 
الســلوك  بســوء  اتهامــات  فــي  ســتحقق 
اإلســباني،  األوبــرا  مغنــي  ضــد  الجنســي 
بالســيدو دومينغو، فيما ألغت مؤسســتان 

حفالت مقررة للمغني الشهير.
التــي  أنجلــوس،  لــوس  أوبــرا  وكانــت دار 
العــام،  يشــغل دومينغــو منصــب مديرهــا 
تــرد على اتهامات مــن 8 مغنيات وراقصة 
وأخريات في عالم الموسيقى الكالسيكية

وقال دومينغو في بيان إن االتهامات غير 
دقيقة، وفق ما نقلت أسوشيتد برس

مــن  أكثــر  مــع  مقابــالت  الوكالــة  وأجــرت 
30 شــخصية موســيقية ومدربــي صــوت 
إنهــم  فقالــوا  األوبــرا،  دار  فــي  وعامليــن 
شــهدوا ما وصفه التقرير بســلوك “جنســي 
غيــر الئــق” علــى مــدار 3 عقــود فــي عــدة 

مدن.

مراهق يتحول من 
متشرد إلى مليونير

“فضيحة” في لوس 
أنجلوس.. بطلها مغن شهير بعــد تحقيق المالكم األميركي، مايك تايســون، شــهرة واســعة بفضــل بطوالته وألقابه 

العالميــة، تحــول “الرجــل الحديــدي” مؤخــرا إلــى ســاحة جديــدة للشــهرة، حيــث بــات 
معروفا بشدة في أوساط القنب الهندي والمخدرات.

وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “يــو إس آيــه 
تــوداي”، فــإن تايســون، الــذي حصــل علــى 
لقــب بطــل العالــم وهــو فــي العشــرين مــن 
العمــر، ينتــُج مختلــف أنواع القنــب الهندي 

داخل مزرعة في والية كاليفورنيا.
الواليــات  بيــن  مــن  كاليفورنيــا  وواليــة 
األميركية التي قامت بتشــريع الماريغوانا، 

لكــن المالكــم األميركــي ال يكتفــي باإلنتاج 
ألجــل البيــع، بل يواظب أيضا على تدخين 

اللفافات.
وقال تايسون، خالل األسبوع الجاري، إنه 
يدخن مع شريكه في المزرعة، كمية هائلة 
مــن القنــب الهنــدي، وقــدر مــا يســتهلكانه 

بنحو 40 ألف دوالر في الشهر الواحد.

تايسون يعود ألضواء الشهرة.. من بوابة المخدرات

الممثلة والمغنية األميركية ماندي مور تحضر حفال فنيا في في ويست 
هوليوود، كاليفورنيا )أ ف ب( وكان تايسون قد أفلس، في وقت سابق، رغم أنه كسب ما ال يقل عن 300 مليون دوالر، في مسيرته 

الرياضية الحافلة.

السنة الحادية عشرة - العدد 3955 
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لحظة دخول الحيوان المنوي لتلقيح البويضة

نمساوي جالس داخل صندوق ثلج
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