
جــدد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
تأكيــد  آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 
موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى 
جانب السودان الشقيق في مختلف الظروف، 
ودعم كل ما يحفظ أمنه واســتقراره، ويحقق 

تطلعات شعبه الشقيق في النماء والتقدم.
اإلعــان  وثيقــة  بتوقيــع  ســموه  ورحــب 
الدســتوري فــي جمهورية الســودان الشــقيقة، 
فــي  الخطــوة  تســهم  أن  ســموه  متمنيــا 
األمــن  الســام والمصالحــة وترســيخ  إرســاء 
واالســتقرار فــي البلــد الشــقيق، ووضعــه على 
مســار التنميــة والنهضــة بمــا يلبــي طموحــات 

شعبه في مستقبل مشرق ومزدهر.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة، صبــاح أمــس، 
ســفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة 

البحرين إبراهيم محمد الحسن.
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إزالة جزئية للحواجز

أحمــد  النائــب  مســاعي  نجحــت 
لحواجــز  جزئيــة  إلزالــة  الدمســتاني 
وهــي  دمســتان،  بقريــة  أســمنتية 
التــي أدت لحجــز ميــاه األمطــار بينهــا 
وبيــن البيــوت القريبــة مــن الحواجــز 
المنصوبة، ما أدى لتســرب مياه داخل 

المنازل.
وقــال الدمســتاني: إن “البــاد” كانــت 
بهــذا  تحركاتــي  بمتابعــة  شــريكة 
الموضــوع  نشــر  وســاهم  الموضــوع، 

بالصحيفــة في إحــراز تقدم بموضوع 
وتعديــل  للحواجــز  الجزئيــة  اإلزالــة 
وضعية بعضها لتمكين المواطنين من 

فتح مرائيب )كراجات( لسياراتهم.
وذكــر أنه بعد مخاطبة وزير الداخلية 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
الوزيــر،  أصــدر  الحواجــز،  بموضــوع 
للمســؤولين  توجيهاتــه  مشــكورا، 
بالموقــف  تقريــر  إلعــداد  األمنييــن؛ 

وتعديل وضع الحواجز.

إزالة جزئية لحواجز أسمنتية بدمستان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنــت إدارة التعليم الخــاص بوزارة التربية 
والتعليــم عــن فتــح بــاب تحويــل الطلبــة من 
المــدارس الخاصــة إلى المــدارس الحكومية 
التابعــة لمجمعاتهــم الســكنية، للصفــوف مــن 
الثانــي االبتدائــي إلــى الثالــث الثانــوي، فــي 
الفتــرة مــن يــوم األحــد المقبل إلــى الخميس 
المقبــل، فــي مبنــى خدمــات المراجعين بمقر 

الوزارة بمدينة عيسى.
ويتوجــب علــى المتقدميــن إحضــار نســخة 
مطبوعــة مــن قــارئ البطاقــة الذكيــة للطالب 
وولي أمره، والشهادة النهائية للعام الدراسي 
الســابق 2018/2019 ونســخة منهــا، وإفــادة 
إخــاء طــرف من المدرســة الخاصة “رســالة 
انســحاب” ونســخة منها. أما بالنســبة للطلبة 
مــن أبنــاء الوافديــن العاملين فــي القطاعات 
الحكومية، فيتوجب إضافًة إلى المستندات 
الســابقة إحضــار نســخة من تأشــيرة اإلقامة 
ســارية المفعــول للطالــب وولــي أمــره، علمــًا 
بــأن التحويل يرتبــط بمدى توافر مقاعد في 

المدارس المطلوب االنتقال إليها.

بدء فترة التحويل 
من المدارس الخاصة 

غالبية المتفوقين الحائزيــن معدالت مرتفعة يضعونه خيارا أولإلى الحكومية

دراسة الطب... طلبات كثيرة وبعثات قليلة

والملحقيــات  البعثــات  إدارة  مديــر  صــرح 
بــوزارة التربيــة والتعليم عيســى الكوهجي 

بشــأن  الــواردة  الشــكاوى  معظــم  بــأن 
ترتبــط  الدراســية  البعثــات  تخصيــص 
بتخصــص الطب؛ ألن غالبية المتفوقين من 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة الحاصليــن 

علــى معــدالت مرتفعــة يختــارون تخصص 
الطب خيارا أول، على الرغم من محدودية 
البعثــات التي تقدمهــا الــوزارة مقارنًة بهذه 

األعداد الكبيرة.

لحــادث  المواطنيــن  مــن   5 تعــرض 
مــروري أثنــاء عودتهم مــن الكويت، 
مــا أســفر عــن إصابــات طفيفــة تــم 
الجبيــل  لمستشــفى  نقلهــم  إثرهــا 
بالمنطقة الشــرقية بالمملكة العربية 
الســعودية، وفــق معلومــات حصلت 
عليهــا “الباد”.وبحســب التفاصيــل، 
فــإن حالــة 4 منهم جيدة ومســتقرة 
فيمــا  المستشــفى،  مــن  وخرجــوا 
أصيــب الخامــس ببعــض اإلصابــات 
إلــى  باإلســعاف  إثرهــا  علــى  ونقــل 
مستشــفى الجبيــل؛ لمعاينتــه، حيث 
مــازال تحــت الماحظة وتســتدعي 
المستشــفى  فــي  المكــوث  حالتــه 

بعض الوقت.
بــدوره، قــال النائب محمــد بوحمود 
الخارجيــة؛  وزارة  مــع  تواصــل  إنــه 
“حالــة  وأضــاف  الحــادث.  لمتابعــة 

وللــه  5 جيــدة جيــدة  أصــل  مــن   4
الحمــد، فيمــا تــم نقــل حالــة واحــدة 

للمستشفى وهو تحت الماحظة”.
الحــاالت  وقالــت وزارة الصحــة إن 
مســتقرة جــدًا وال إصابــات خطيرة. 
وقالت اللجنة الطبية المعنية بعاج 
الحــاالت الطارئة بالخارج: سيرســل 
فريــق طبي لنقل المصــاب برا اليوم 
إلــى  العــام  الجبيــل  مستشــفى  مــن 

قسم الطوارئ بالسلمانية.

تعرض 5 بحرينيين لحادث 
أثناء عودتهم من الكويت

دعم كل ما يحفظ أمن واستقرار السودان
ســمو رئيس الــوزراء: نرحب بتوقيــع وثيقة اإلعالن الدســتوري

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السوداني

ذهبية وفضيتان للطاولة في “غرب آسيا”“LAHFF” السينمائي في لندنالبرازيل: تصفية محتجز 31 رهينةجرار أفضل تنفيذي مصرفي“المحامين” تلتقي وزير “العدل”
التقى رئيس مجلس إدارة جمعية  «

المحامين البحرينية وعدد من 
أعضائها ومجموعة من كبار وقدامى 

المحامين وزير العدل، إذ وافق 
الوزير على طرح دورتين تدريبيتين 

للمحامين المبتدئين بدعم من 
“تمكين” ومعهد الدراسات القضائية.

أعلن بنك البحرين اإلسالمي  «
)BisB( عن فوز رئيسه التنفيذي 

حسان جرار بجائزة “أفضل 
رئيس تنفيذي للخدمات 

المصرفية - البحرين” للعام 
2019 ضمن جوائز التمويل 

الدولية.

تمكنت الشرطة البرازيلية من  «
قتل رجل مسلح اقتحم حافلة 

في مدينة ريو دي جانيرو، 
واحتجز 31 راكبا رهائن على 

مدى 3 ساعات. ووقع الحادث 
أمس على جسر طريق ريو 

نيتيروي.

يقام في لندن في الفترة من 10  «
إلى 14 أكتوبر المقبل، مهرجان 

“LAHFF” السينمائي، وهو 
الوحيد في أوروبا الذي يقوم 

بتشجيع صانعي األفالم على 
تقديم أفضل ما عندهم في 

العالم.

حصدت منتخباتنا الوطنية  «
لكرة الطاولة ميدالية ذهبية 

وميداليتين فضيتين في 
بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، 

التي أقيمت في العاصمة 
األردنية )عّمان( بمشاركة منتخبات: البحرين، السعودية، األردن، 
اإلمارات، سوريا، فلسطين ولبنان، وبتنظيم من االتحاد األردني.
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إدانة أممية للهجمات الحوثية على السعودية
بينما يفرض 

الحوثيون 
قيودا على 
المعونة 

الغذائية، صبي 
يمني يعاني 

من سوء 
التغذية في 

محافظة حجة 
الشمالية
)أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

أكــد المبعــوث األممي إلــى اليمن مارتــن غريفيثس، أمس، 
في إحاطة إلى مجلس األمن، تنديده بالهجمات المتواصلة 

للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية.
وذكــر أن التطــورات فــي عــدن وأبيــن تــدل علــى صعوبــة 
تحقيــق الســام، مشــيرا إلــى أن الوضــع الحالــي فــي عدن 

يؤثر على النسيج االجتماعي ويشل مؤسسات الدولة.
ونــدد المبعــوث بمحــاوالت المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
الســيطرة علــى مواقــع الحكومــة فــي عــدن بالقــوة، مثنيا 
علــى جهــود الســعودية في اليمن ورعايتهــا لحوار مرتقب 

)16()16(في جدة.

انفجار مخازن أسلحة 
لـ “الحشد الشعبي”

)02(

)06(

)05(

)05(

الدخان يتصاعد من موقع االنفجار بجوار قاعدة البلد الجوية بمحافظة صالح الدين

 محرر الشؤون المحلية

استقرار حالة 4 
ونقل الخامس 

اليوم إلى 
“السلمانية”

 راشد الغائب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

توزيع مقاعد 
الطب التسعة

دارسو الطب 
بالجامعات العربية

4 مقاعد
 في جامعة

الخليج العربي

4 مقاعد
 في جامعة

البحرين الطبية

مقعد 
واحد مشترك
 في جامعة

 السلطان قابوس لخريجي 
المدارس الحكومية

102
عدد الطلبة الجدد 

المتقدمين للتسجيل 
لدراسة الطب في 
جمهورية مصر 

العربية 

29
عدد الراغبين في 
دراسة الطب في 
المملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة

248
عدد الذين سجلوا 

تخصص الطب خياًرا 
أول

169
طلبا لدراسة الطب من 

المدارس الحكومية

79
طلبا لدراسة الطب من 

المدارس الخاصة

9
عدد المقاعد المخصصة 

لدراسة الطب

1379
طالبا وطالبة و324 
طالبا وطالبة من 

الدارسين في برنامج 
طب األسنان عدد 

الذين ما يزالون على 
مقاعد الدراسة في 
برنامج الطب، سواء 

المبتعثين أو الدارسين 
على حسابهم الخاص 
داخل مملكة البحرين 

وخارجها



لدى استقبال سموه سفير جمهورية السودان 
الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن، جــدد رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
التأكيــد علــى موقــف  بــن ســلمان آل خليفــة 
إلــى  الوقــوف  فــي  الثابــت  البحريــن  مملكــة 
جانب السودان الشقيق في مختلف الظروف، 
ودعم كل ما يحفظ أمنه واســتقراره، ويحقق 

تطلعات شعبه الشقيق في النماء والتقدم.
اإلعــان  وثيقــة  بتوقيــع  ســموه  ورحــب 
الدســتوري في جمهورية الســودان الشــقيقة، 
متمنيــا ســموه أن تســهم هــذه الخطــوة فــي 
إرســاء الســام والمصالحــة وترســيخ األمــن 
واالســتقرار فــي البلــد الشــقيق، ووضعــه على 
مســار التنميــة والنهضــة بمــا يلبــي طموحــات 

شعبه في مستقبل مشرق ومزدهر.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد 
اســتقبل بقصر القضيبية صباح أمس الســفير 
جمهوريــة  ســفير  الحســن  محمــد  إبراهيــم 
الســودان الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث 
بحث ســموه معه العاقــات األخوية الوطيدة 

الشــقيقين وســبل  البلديــن  بيــن  تربــط  التــي 
إضافــة  المجــاالت،  مختلــف  فــي  تطويرهــا 
إلــى آخــر مســتجدات األوضــاع في الســودان 

الشقيق.

علــى  البحريــن  مملكــة  حــرص  ســموه  وأكــد 
توســيع أوجــه التعاون مع الســودان الشــقيق، 
واالرتقــاء بــه فــي المجــاالت كافة، بمــا يخدم 
المصالح المشــتركة ويلبــي طموحات البلدين 

والشعبين الشقيقين. 
مــن جانبــه، أعــرب ســفير جمهورية الســودان 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  الشــقيقة 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء على 

مــا يوليــه مــن اهتمــام بتطويــر آفــاق التعاون 
الســوداني البحرينــي، وحــرص ســموه الدائــم 
علــى االطمئنــان علــى اســتقرار األوضــاع فــي 
الســودان، بمــا يجســد عمــق عاقــات المحبــة 

واألخــوة التــي تجمــع بين البلدين الشــقيقين، 
المســاندة  البحريــن  مملكــة  بمواقــف  مشــيدا 
للســودان في الظروف كافــة، متمنيا للبحرين 

وشعبها دوام االزدهار والتقدم.
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة متانــة العالقــات األخويــة الراســخة بيــن مملكــة البحريــن 
وجمهوريــة الســودان الشــقيقة، منوهــا ســموه بمســارات التعــاون الثنائــي المميــز بيــن البلديــن 

والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة تعزيزها على كافة الصعد.

جــاء ذلــك، لــدى لقــاء ســموه بحضــور معوزيــر 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد 
آل خليفــة ووزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
بقصــر  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ 
الســودان  جمهوريــة  ســفير  امــس  القضيبيــة 
المملكــة إبراهيــم محمــد الحســن أحمــد،  لــدى 
حيــث رحــب ســموه بالســفير وتم خــال اللقاء 
بيــن  المشــترك  التعــاون  مجــاالت  اســتعراض 
البحريــن والســودان وســبل تعزيزهــا على كافة 
المســتويات، معربا ســموه عن تمنياته للسودان 
دوام التقــدم واالســتقرار بمــا يحقــق تطلعــات 
النمــاء  مــن  مزيــد  نحــو  الســوداني  الشــعب 

واالزدهار.
االهتمــام  ذات  المواضيــع  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
الســاحتين  علــى  القضايــا  ومجمــل  المشــترك 

اإلقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب ســفير جمهورية الســودان عن 
شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مــن  ســموه  يوليــه  مــا  علــى  الــوزراء  مجلــس 
اهتمــام بمواصلــة تعزيــز التعاون المشــترك بين 
مملكة البحرين وجمهورية السودان، معربا عن 
تقديــره لموقــف مملكــة البحريــن الداعــم دومــا 

سمو ولي العهد مستقبال السفير السودانيلنماء واستقرار السودان.

المشـــترك التعـــاون  مجـــاالت  تعزيـــز  الســـوداني  الســـفير  مـــع  اســـتعرض  ســـموه 

ســـمو رئيـــس الـــوزراء: موقفنـــا ثابـــت فـــي الوقـــوف إلـــى جانـــب الخرطـــوم بمختلـــف الظـــروف

سمو ولي العهد يشيد بمتانة العالقات بين المنامة والخرطوم

ترحيب بتوقيع وثيقة اإلعالن الدستوري بالسودان
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سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السوداني
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مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
محمــد  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 
بمكتبــه  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن 
بقصــر القضيبيــة، ســفير الواليات 
المتحــدة األميركيــة لــدى المملكة 

جستن هيكس سيبريل.
بالســفير  ترحيبــه  معــرض  وفــي 
أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك 
الصداقــة  بعاقــات  خليفــة  آل 
مملكــة  بيــن  القائمــة  والتعــاون 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن 

األميركية.
كما عبر عن تقديره لجهود السفير 
فــي تطوير وتعزيــز العاقات بين 
المجــاالت  مختلــف  فــي  البلديــن 
فيــه خيــر وصالــح شــعبيهما  لمــا 

الصديقين.
مــن  لعــدد  اســتعراض  جــرى  كمــا 
القضايــا اإلقليمية والدولية حيث 
تــم التأكيــد علــى أهمية التنســيق 
والعمــل المشــترك لتحقيــق األمــن 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

إشادة بعالقات الصداقة مع واشنطن متابعة سير العمل بمركز “خليفة الصحي”
سمو محافظ الجنوبية يشيد بحرص سمو رئيس الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة اجتمــاع المجلس 
التنســيقي األول للعــام 2019، بحضــور عــدد مــن 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
وفــي االجتمــاع، رحــب ســمو محافــظ الجنوبيــة 
الــذي  بالقــرار  المجلــس مشــيدًا ســموه  بأعضــاء 
صــدر عن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر الوالــد خليفة بن ســلمان آل خليفة بإعادة 
تشــكيل المجلــس التنســيقي، معربــًا ســموه عــن 
تقديــره الهتمــام وحــرص ســمو رئيــس الــوزراء، 
بشــأن تقديم كل أنواع الدعــم وتلبية احتياجات 
مناقشــتها  خــال  مــن  واألهالــي  المواطنيــن 

وطرحها في المجلس التنسيقي.
الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ  ســمو  ثمــن  كمــا 
الركــن  أول  الفريــق  الداخليــة   وزيــر  توجيهــات 
الشــيخ راشــد بن عبد هللا آل خليفة، وتقديم كل 

الســبل التــي تعــزز أطــر التواصــل مــع المواطنين 
ترتقــى  التــي  والتطلعــات  الــرؤى  وتحقيــق 
بالمســتوى التــي تقدمــه المحافظــة فــي مختلــف 
مــع  المجتمعيــة  والشــراكة  بالتعــاون  المجــاالت 
مختلــف الجهــات الحكوميــة. وتطرق ســموه إلى 
أهميــة متابعة ســير العمل لمشــروع مركــز مدينة 
خليفــة الصحــي، الــذي تــم وضــع حجــر أساســه 

مؤخرًا، موجهًا سموه إلى ضرورة متابعة مراحل 
تنفيــذ المشــروع مــع الجهــات المعنيــة وفق أعلى 
بــأن متابعــة  مســتويات الجــودة، مؤكــدًا ســموه 
مشــاريع مدينــة خليفة تعكــس تلبيــة احتياجات 
األهالــي هــو الهــدف األســمى الــذي تحــرص عليه 

المحافظة في جميع برامجها التنموية الرائدة.
األخــذ  أهميــة  إلــى  نفســه  الوقــت  فــي  وأشــار 

وإبــراز  تجميــل  فــي  تمثلــت  التــي  بالتوصيــات 
الواجهــات والمداخــل العامــة والطرق الرئيســية، 
إضافــًة إلى تحســين المظهر الحضــاري والحفاظ 
متابعــة  ســموه  موجهــًا  الخضــراء،  البيئــة  علــى 
التنســيق لاهتمــام بالمظهــر العــام لشــارع الرفاع 

كونه من أبرز الطرق الرئيسية في المحافظة.
واســتمع ســموه إلــى آراء أعضــاء المجلــس فــي 
وخطــوات  الحيويــة  المشــاريع  إبــراز  ضــرورة 
تنفيذها في المحافظة الجنوبية، لتسهم في بناء 
المجتمــع وتنميتــه فــي شــتى المجــاالت انطاقــًا 
مــن دور المجلــس التنســيقي الرائــد فــي خدمــة 
المجتمع. وفي ختام االجتماع، أثنى سمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بن خليفــة آل خليفة علــى الدور 
البارز الذي يضطلع به ممثلي الجهات الحكومية، 
الجنوبيــة  المحافظــة  جهــود  دعــم  مجــال  فــي 
إلنجــاز المشــاريع التنمويــة واالرتقــاء بهــا بأعلــى 

المستويات.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع المجلس التنسيقي األول للعام 2019 

المنامة - وزارة الداخلية

توسيع أوجه 
التعاون مع 

السودان 
الشقيق

تطلع إلرساء 
السالم والمصالحة 

وترسيخ األمن 
واالستقرار

ســمو رئيس الوزراء يقــرر إصدار “مراجعة البرامــج األكاديمية”

إلغاء بند تحديد بعض األنشطة للترخيص للشركات األجنبية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، قــرار رقــم )16( بإلغــاء البنــد )4( 
مــن المــادة األولــى مــن القرار رقــم )۱۷( 
لسنة ۲۰۱۸بشأن تحديد بعض األنشطة 
الترخيــص  يجــوز  التــي  التجاريــة 
األجنبــي  المــال  رأس  ذات  للشــركات 

بمزاولتها.
كمــا صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب 

الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة قــرار رقــم )17( لســنة 2019، 
أداء  لمراجعــة  العــام  اإلطــار  بإصــدار 
)مراجعــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات 

البرامج األكاديمية(.
وجاء في المادة األولى من القرار األول 
رقــم )16(، أنــه ُيلغى البنــد )4( من المادة 
األولــى من القرار رقم )۱۷( لســنة ۲۰۱۸ 
بشــأن تحديــد بعض األنشــطة التجارية 

التــي يجــوز الترخيــص للشــركات ذات 
رأس المال األجنبي بمزاولتها.

القــرار،  مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  وجــاء 
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
تنفيــذ هــذا القــرار، وُيعمــل به مــن اليوم 
الجريــدة  فــي  نشــره  التاريــخ  التالــي 
الرســمية. ونــص القرار الثانــي رقم )17( 
فــي مادته األولى على أن يعمل باإلطار 
العــام لمراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 

األكاديميــة(،  البرامــج  )مراجعــة  العالــي 
المرفــق بهــذا القــرار. وجــاء فــي المــادة 
اإلطــار  ُيلغــي  أنــه  القــرار،  مــن  الثانيــة 
العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم 
العالــي الصــادر بالقــرار رقــم )45( لســنة 
2019. ونصــت المــادة الثالثــة من القرار 
علــى أن ُينشــر هذا القــرار واإلطار العام 
المرفق به في الجريدة الرسمية، وُيعمل 

بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

المنامة - بنا
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الخزينــة  إلدارة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
وأســواق المــال وإدارة الثــروات ببنــك البحرين 
الوطنــي حســين الســيد علــي الحســيني عضــو 
اإلعالميــة  اللجنــة  ورئيــس  اإلدارة  مجلــس 
الســعودية  الخيريــة  الجــوار  حســن  لجمعيــة 
البحرينيــة جمــال الياقــوت، إذ ســلمه شــيكا بـــ 
3000 دينــار للجمعيــة فــي إطار برنامــج الهبات 

والتبرعات من البنك للعام 2019. ونقل الياقوت 
خــادم  ســفير  الجمعيــة  رئيــس  وتقديــر  شــكر 
الحرميــن الشــريفين عبــدهللا بــن عبدالملــك آل 
الشــيخ وأعضاء مجلــس إدارة الجمعية لرئيس 
الجمعيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة البنك 
والرئيــس التنفيــذي علــى الدعم الذي سيســاعد 

الجمعية على تنفيذ مشاريعها الخيرية.

“البحرين الوطني” يدعم “الخيرية السعودية البحرينية”

Û  ”ال يــكاد يمــر يــوم إال وخــرج لنــا نائب بصيحة “المناشــدة” و “التأمــل” و “التمني
لملفات وقضايا تهم المواطن وتصب في صلب حياته ويومياته واهتماماته.

Û  هذه الصيحة العجيبة يصاحبها أمر آخر، وهو “كبشــرة” المناشــدة، سواء أكانت
صادرة ببيان بصحيفة، أو بتغريدة في “تويتر”، أو بـ “بوست” على “االنستغرام”، 

وإرسالها ألبناء الدائرة؛ بقصد توصيل الصوت لهم عن “الموقف البطولي”.
Û  مــا يجري ببســاطة يعكس وبأســف حــال “الغلبة” كما يقولهــا إخواننا المصريون

التي وصل إليها بعض النواب، وهي “غلبة” ال تختلف كثيرا عن “غلبة” المواطن 
الفقير، بل قد تزيد في بعض الحاالت، وتســوء، وتقدم - بالمجمل - دروســا في 

االستعطاف والضعف وقلة الحيلة.
Û  هــل يجهــل بعــض النــواب طبيعــة مهامهــم؟ هــل يتجاهلونهــا؟ هــل يتعمــدون

عــدم الدخــول فــي مواجهــات “مــن وجهــة نظرهــم” قــد تضعــف حظوظهــم في 
االنتخابــات المقبلــة؟ هــل يحاولــون تحوير مهام عملهم التشــريعي إلى حمالت 

تسويق عالقات عامة مع الناخبين؟ نعم، وأؤكد لكم ذلك بالعشرة.
Û  ”فمــع انقضــاء العام األول من عمر البرلمان الحالي، تكشــفت وبوضوح “خامات

نــواب المجلــس الجديــد، وتوجهاتهــم، وقدراتهــم الحقيقيــة التــي تتخطــى مــا 
صدحــوا بــه فــي خيامهــم وبرامجهــم االنتخابية، فالميــدان هو الفيصــل بنهاية 
المطــاف، وهــو الــذي يحــدد بالفعــل، من هو هــذا النائب؟ ما الذي هو نــاٍو عليه؟ 

وما سقف التوقعات منه؟
Û  وأذكرهــم بمســاحة المقــال الصغيــرة هذه بأن هناك قســما أديتمــوه أمام هللا عز

وجــل قبــل أن يكــون لغيــره، هنالــك وعــي شــعبي، ونضوج فــي الشــارع، وفهم، 
لحالهــم  المواطنــون  يعيــه  والمتطلبــات  والواجبــات،  للحقــوق  إدراك  هنالــك 
االقتصــادي الصعــب، فكونــوا جديريــن بثقــة أبنــاء بلدكــم، وأوفــوا بعهودكــم، 

وأصدقوا أنفسكم قبل أن تصدقوا غيركم، وإلى لقاء قريب.

النائب 
“الغلبان”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تنفيذية جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي تناقش معايير الترشح
البنا: ملتقى لكبار الرواد وتجمع لشخصيات ومؤسسات مشهود لها بالعطاء

عقــدت اللجنــة التنفيذية العليا لجائزة ســمو 
للعمــل  خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 
الخيــري وفــاًء ألهل العطــاء 2019 اجتماعها 
لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  مقــر  فــي  الثالــث 
الوالديــن بالمحــرق، برئاســة حســن إبراهيــم 
كمــال، وحضــور رئيس مجلــس اإلدارة أحمد 
الجنوبيــة  المحافظــة  وممثــل  البنــا،  محمــد 
أبــو  أحمــد  وعيســى  النعيمــي،  ســالم  راشــد 
الفتح، وبدرية يوسف الجيب، وأحمد الشيخ 
المحميــد،  محمــد  وفريــد  الفضالــة  عبــدهللا 
وكذلــك فيصــل حســن كمــال وســميرة أحمد 

بوجيري وأروى علي عبدالغفار.
وتــم توزيــع األعضــاء علــى اللجــان الفرعيــة 
لجنــة  وهــي  العليــا،  اللجنــة  عــن  المنبثقــة 
التنظيــم واالســتقبال لجنــة العالقــات العامة 
واإلعــالم لجنة الســكرتارية، واتفق األعضاء 
التطوعــي  العطــاء  بفريــق  االســتعانة  علــى 
للدعم والمساندة، وهو فريق شبابي تطوعي 
إلــى جانــب موظفي جمعيــة البحرين لرعاية 
المهــام  اللجنــة  أعضــاء  وناقــش  الوالديــن. 
األساســية ومجــاالت الترشــح للجائزة، وهي 
أربعة مجاالت، مجال رعاية كبار المواطنين، 
ومجــال رعايــة ذوي اإلعاقة، ومجــال رعاية 
الطفولة، ومشــروع خيــري تنموي اجتماعي، 

وقــد وضــع أعضــاء اللجنــة معاييــر الترشــح 
للجائزة وفق المجاالت السابقة.

كمــا تــم عــرض قائمــة األفــراد والمؤسســات 
ومعاييــر  شــروط  عليهــم  تنطبــق  التــي 
ســيرهم  عــرض  وتــم  للجائــزة،  الترشــح 
الذاتيــة وإنجازاتهــم، وقــد تــم فــرز األســماء 
المرشــحة وترتيبهــا، ليتــم عرضها على ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة للموافقة 
المطروحــة  الموضوعــات  ومــن  واالعتمــاد، 
على جدول األعمال أيضا اختيار شخصيات 
مرموقــة في العمل الخيري، وقد تم تكريمها 
فــي الســنوات القادمة لتكون ضيوف شــرف 

لالحتفالية هذا العام.
العامــة  الشــروط  اللجنــة  أعضــاء  وناقــش 

لمســابقة العمــل الخيــري وفــاًء ألهــل العطاء 
2019، المصاحبــة للجائــزة، وكذلــك مناقشــة 
واعتمــاد الشــروط الفرعيــة للمســابقة، وفــي 
ختــام االجتمــاع وضــع أعضــاء اللجنة تصور 
أولي لبرنامج االحتفالية المزمع إقامتها يوم 

اإلثنين 30 سبتمبر  2019.
وصــرح رئيــس مجلــس اإلدارة أحمــد محمد 
البنا أن االحتفال بجائزة ســمو الشيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفة للعمل الخيري وفاًء ألهل 
العطــاء 2019 هي مثابة ملتقــى لكبار الرواد 
فــي العمــل الخيــري، وهــي تجمع كبيــر يضم 
شــخصيات ومؤسســات مشــهودا لهــا بالخير 
لتفتــح  جــاءت  فالجائــزة  والعطــاء،  والبــر 
أبــواب المنافســة نحــو االبتــكار واإلبداع في 

األعمــال الخيريــة، فمــن المعــروف أن العمــل 
مؤشــرات  مــن  أصبــح  التطوعــي  الخيــري 
الدول المتقدمة، فهو يساهم بشكل كبير في 
دفــع عجلــة التنمية وتحقيق أهــداف التنمية 
فــي  الجائــزة  بــأن  البنــا  وأشــار  المســتدامة. 
نســختها السادســة هي امتداد لمسابقة االبن 
البار واالبنة البارة التي انطلقت العام 2008، 
وبذلــك نحــن نحتفي بمــرور 11 عاما من البر 
والعطــاء، وهــذا يؤكــد اهتمــام ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علــي آل خليفة باألعمال الخيرية، 
واهتمام سموه نابع من انتهاجه لدرب والده 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  ســمو 
وخطــى جده رئيــس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

أكد وزير اإلســكان باسم  الحمر أن الوزارة 
تولــي التطويــر المســتمر إلدارة الخدمــات 
اإلســكانية عمومــا، ومركز خدمــات الزبائن 
خططهــا  فــي  مســتمرة  أولويــة  خصوصــا 
اإلســكانية؛ باعتبارهــا اإلدارة التــي تمثــل 
حلقــة الوصل مع المواطنيــن والمراجعين، 
مؤكــدا أن برنامــج نشــر ثقافــة التميز الذي 
أطلقتــه الــوزارة منــذ العــام 2011 ال يــزال 
مرحليا.وأكــد  تطويــرا  ويشــهد  مســتمرا 
الوزيــر في لقاء مفتــوح عقده مع موظفي 
إدارة الخدمات اإلسكانية ضرورة الحرص 

على التطوير الذاتي للموظفين إلى جانب 
إليــه  تســعى  الــذي  المؤسســي  التطويــر 
الــوزارة، عبــر االهتمــام بتطويــر المهــارات 

العملية واالتصالية عبر الخبرات التراكمية 
التي يتم اكتسابها بصفة يومية، منوها إلى 
أن الوزارة تعمل في خط مواٍز على إيجاد 

بيئــة العمــل المالئمــة لرفــع كفــاءة اإلنتاج.
الهــدف المنشــود مــن اإلجــراءات  وأضــاف أن 
التطويريــة ســواء التــي تــم إنجازهــا، أو التــي 
ستعمل الوزارة على تنفيذها في الفترة المقبلة 
هو تطوير وتجويد العمل الخدمي ورفع كفاءة 
األقســام، بما يكفل الوصول إلى المستوى الذي 
يتطلــع لــه المواطــن. وكشــف الحمــر عــن بعض 
المالمــح التطويريــة التي ستشــهدها الخدمات 
اإلســكانية، إذ أشــار إلى أن الــوزارة تعكف على 
تطوير المنظومة اإللكترونية الشاملة بالوزارة، 
الخدمــات  اســتكمال تحويــل كل  يتــم  بحيــث 
التــي تســتلزم مراجعة المواطنيــن إلى خدمات 

إلكترونية.

جانب من اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للجائزة  سمو الشيخ خليفة بن علي

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير اإلسكان في لقاء مفتوح مع موظفي إدارة الخدمات اإلسكانية 

مبادرات إسكانية لتعظيم التواصل مع المواطنين
ــة لــرفــع كـــفـــاءة اإلنــتــاج ــم ــائ ــم ــل ال ــم ــع ــر: إيـــجـــاد بــيــئــة ال ــم ــح ال

محرر الشؤون المحلية



البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  أكــد 
والتخطيــط العمرانــي نبيــل أبوالفتــح أن الوكالة عازمة على تعزيز الشــراكة مع 
جمعيــة الصياديــن المحترفيــن، لــكل مــا يصــب فــي النهــوض بقطــاع الصيــد في 

مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل استقباله بمكتبه في البديع، 
رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاســم 
الجيــران وعددا من أعضاء الجمعية؛ لبحث 

احتياجات الصيادين.
وأكــد أبوالفتــح أن وكالــة الزراعــة والثــروة 
اعتمــاد  إســتراتيجيتها  يتصــدر  البحريــة 
الســبل الراميــة إلــى النهوض بقطــاع الصيد 
الذي يشــكل ركيزة أساســية في دعم األمن 

الغذائي المستدام في مملكة البحرين.
والثــروة  الزراعــة  وكالــة  أن  إلــى  وأشــار 
البحريــة ماضيــة فــي تطويــر قطــاع الصيــد 
اســتدامته  لضمــان  عليــه؛  والمحافظــة 

لألجيال المقبلة.
وأفاد أن الوكالة مستعدة لتلقي المقترحات 
والمالحظــات الخاصــة بالصياديــن التي من 

شأنها تحسين بيئة العمل الخاصة بهم.

رئيــس وأعضــاء جمعيــة  نقــل  مــن جانبــه، 
الصياديــن المحترفيــن عــدد من المشــكالت 
التي تواجه الصياديــن والمتعلقة باألوضاع 

عــدة  تقديــم  جانــب  إلــى  لهــم،  المعيشــية 
اقتراحــات بمــا يســهم فــي تحســين أوضاع 

الصيادين ودعم مهنتهم.

صرحت الوكيل المساعد للصرف الصحي 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 

والتخطيــط العمرانــي أســماء مــراد بــأن 

مشــروع  فــي  جاريــة  تــزال  ال  األعمــال 

ربط شــبكة الصــرف الصحــي )F( بمحطة 
بنســبة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 
إنجاز 53 %، إذ تم تنفيذ 1335 مترا من 
إجمالي 2330 مترا، ومن المؤمل االنتهاء 

من المشروع نهاية العام 2019.
المشــروع تشــمل  وأوضحــت أن أعمــال 

تمديد 2330 مترا من الخطوط الرئيســة 
بهدف ربط مناطق شــارع البديع بمحطة 
لتخفيــف  فــي مدينــة ســلمان  المعالجــة 
الصحــي  الصــرف  شــبكة  علــى  الضغــط 
توصيــل  دراســة  لــإدارة  وليتســنى   )F(

المناطق والقرى غير الموصلة.

للصــرف  المســاعد  الوكيــل  وأفــادت 
الصحــي بــأن مناقصــة المشــروع كانــت 
قــد أرســيت من قبل مجلــس المناقصات 
للخدمــات  كــراون  علــى  والمزايــدات 
الكهربائيــة الميكانيكيــة بقيمــة 894 ألفــا 

و281 دينارا.
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ديـــنـــار ألــــــف   895 ــو  ــحـ ــنـ بـ تــــقــــدر  الــــمــــشــــروع  ــة  ــفـ ــلـ كـ

إنجاز 53 % من ربط شبكة الصرف بمدينة سلمان

المنامة- هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الخارجية

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبهــا صباح أمــس، وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. 

وتوّجهــت الشــيخة مــي بالشــكر إلــى الشــيخ 
لجهــوده  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
بمكانــة  االرتقــاء  أجــل  مــن  المســتمرة؛ 
تحقيــق  فــي  واالســتمرار  البحريــن  مملكــة 
تضافــر  أهميــة  مؤكــدًة  االقتصــادي،  النمــو 

جهــود الجميــع؛ مــن أجــل تحقيــق كل مــا من 
والمواطــن.  الوطــن  وازدهــار  نمــاء  شــأنه 
الماليــة واالقتصــاد  مــن جانبــه، أشــاد وزيــر 
الوطنــي بمشــاريع هيئــة الثقافــة وجهودهــا؛ 
البحرينــي وعملهــا  الثقافــي  الحــراك  لتعزيــز 
للمملكــة،  الحضــاري  للوجــه  الترويــج  علــى 
منوًهــا بالتعــاون القائــم بيــن الــوزارة والهيئة 
وأهميــة مواصلــة تعزيزه لتحقيــق المنجزات 

والمشاريع الثقافية المختلفة.

للدفــاع  الســنغافوري  الدولــة  وزيــر  اجتمــع 
عثمــان  مالكــي  محمــد  الخارجيــة  والشــؤون 
أمس بوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة، وذلــك 
خالل زيارة العمل الرســمية التي يقوم بها إلى 
جمهورية ســنغافورة. وتناول االجتماع السبل 
الثنائيــة  العالقــات  وتنميــة  بتعزيــز  الكفيلــة 
وتطوير التعاون الثنائي، كما تم تبادل وجهات 
النظر حول األوضاع والتطورات الجارية على 
الســاحتين اإلقليميــة والدولية. كمــا أكد وكيل 
اهتمــام  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزارة 
وحرص مملكة البحرين على توطيد العالقات 
ســنغافورة  جمهوريــة  مــع  التنســيق  وأطــر 
الصديقــة، وصــوال إلى شــراكة شــاملة وفاعلة، 

خاصــة فــي ظــل أوجــه التشــابه والمقومــات 
العديــدة بينهمــا، كمــا أن العامــل الحاســم فــي 
التنميــة  ريــادة  صعيــد  علــى  البلديــن  نجــاح 
يتمثــل  مزدهــرة  إصالحيــة  نهضــة  وتحقيــق 
باألســاس في االســتثمار في اإلنســان وتأهيل 
الكوادر الوطنية، قائال: “نحن نســير على درب 

واحد، ونسعى لتحقيق غاية مشتركة”.
مــن جانبــه، أعــرب وزيــر الدولــة الســنغافوري 
للدفاع والشــؤون الخارجية عن ترحيب بالده 
بتطويــر آليــات التعــاون مــع مملكــة البحريــن، 
مشــيرا إلــى أن هنــاك فرًصــا وإمكانــات كثيــرة 
يمكــن االســتفادة منهــا، مشــيدا بمــا تتمتــع بــه 
المملكة من مزايا تنافسية تجعلها أحد المراكز 

االستثمارية المرموقة.

إشادة بالتعاون بين “الثقافة” و “المالية”

تطوير التعاون بين البحرين وسنغافورة

وكيل الزراعة والثروة البحرية مستقبال رئيس وأعضاء جمعية الصيادين المحترفين

من المؤمل االنتهاء من المشروع نهاية العام الجاري

سمو رئيس الوزراء قدوة عظيمة لألجيال في العطاء

“الثروة البحرية”: مستعدون لتلقي مالحظات الصيادين

ميـــرزا يتســـلم نســـخة مـــن كتـــاب “خليفـــة بـــن ســـلمان.. مجـــد الوطـــن”

ــلــنــهــوض بــالــقــطــاع ــز الـــشـــراكـــة مـــع الــجــمــعــيــة ل ــزي ــع أبــوالــفــتــح: ت

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين بــن 
علي ميرزا بمكتبه الكاتب الصحافي عادل عيسى 
المــرزوق، الــذي أهــداه نســخة مــن كتابــه الجديــد 
بعنوان “خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”.  وخالل 
التــي بذلهــا  اللقــاء أشــاد الوزيــر ميــرزا بالجهــود 
الكاتب المرزوق في إعداد هذا الكتاب القّيم الذي 
يرصــد ويوثق جوانب مهمة من المســيرة الحافلة 
صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  التنمويــة  باإلنجــازات 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

 وأكــد ميــرزا أن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء يجســد قدوة عظيمة لألجيال في العطاء 
والبــذل وحــب الوطــن، ومدرســة عريقــة يســتلهم 
منها الجميع دروســًا في التطوير والبناء وترسيخ 
نهضــة الوطــن، وأضــاف الوزيــر أيضــا بأنــه كان له 
شــرف المســاهمة بكلمــة فــي هــذا الكتــاب تحدث 
فيهــا عن حنكة ســمو رئيس الــوزراء وحكمته في 

إدارة أمــور الدولــة وذلك من خالل عمله عن قرب 
مــع ســموه أثنــاء توليه عــدة مناصــب وزارية منذ 
عــام 2002 كمــا ســرد ميــرزا فــي كلمتــه فــي هــذا 
الكتــاب عــن مواقــف وذكريــات عديــدة مــع ســمو 
رئيس الوزراء منذ عهود طويلة منذ أن كان والده 
المرحــوم علي ميرزا رئيســا للشــرطة آنذاك، وتلك 
الذكريــات تبــرز بوضوح اإلنســانية والقلــب الكبير 
لدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والجود 

والكرم والشهامة. 
مــن جانبــه عبــر الكاتب عــادل المرزوق عن شــكره 
وتقديــره لوزير الكهرباء والماء لمســاهمته القّيمة 
فــي هــذا الكتاب ودعمه وتشــجيعه الدائم للكّتاب 
اعتــزازه  عــن  ومعربــا  البحرينييــن،  والمؤلفيــن 
صاحــب  ومســيرة  ســيرة  عــن  بالكتابــة  وفخــره 
الســمو الملكي رئيس الوزراء وشــخصيته الملهمة 
والمؤثــرة والتي تجاوزت عطاءاتها حدود الوطن 

وزير الكهرباء والماء يتسلم نسخة من الكتابووصلت إلى العالمية.

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد 
بــن أحمــد بن محمد آل خليفــة، بمكتبه 
بالديــوان العام للــوزارة، أمــس، براديبا 
نســخة  تســلم  إذ  ســارام،  براينجانــي 
مــن أوراق اعتمادها ســفيرة لجمهورية 
االشــتراكية  الديمقراطيــة  ســريالنكا 
وزيــر  البحرين.وأكــد  لــدى  المعينــة 
الخارجيــة تطلــع البحريــن إلــى تطويــر 

آفــاق  إلــى  القائمــة  الصداقــة  عالقــات 
أرحــب علــى كل المســتويات بمــا يعود 
بالنفــع والخيــر على البلدين والشــعبين 
الصديقيــن. مــن جانبهــا، عبرت ســارام 
عــن اعتزازهــا بلقاء الخارجيــة، منوهة 
بالمســتوى المتميــز للعالقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن، متمنيــة لمملكــة البحرين 

مزيدا من التقدم والرخاء. 

وزير الخارجية يتسلم أوراق سفيرة سريالنكا

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى “إعداد القادة الشباب” في أكتوبر
تسخير القدرات اإلبداعية في خدمة التنمية المستدامة

فــي إطــار حــرص رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة الرئيــس الفخري لجمعيــة الكلمة 
الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفــة علــى مســاندة المبــادرات الداعمــة 
لتطويــر الشــباب البحرينــي والخليجــي فــي 
شــتى المجــاالت، يرعى ســموه مبــادرة إعداد 
القــادة الشــباب فــي مملكــة البحريــن، والتــي 
تنظمهــا جمعيــة الكلمــة الطيبــة بالتعــاون مــع 
الكويــت  بدولــة  للتخطيــط  العربــي  المعهــد 
مــن  إيمانــا  وذلــك  المقبــل،  أكتوبــر  الشــقيقة 
سموه بدور الشباب الفعال في المساهمة في 

بناء الدول ومؤسساتها المختلفة.
وأكد ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة 
آل خليفــة أن مبــادرة إعــداد القــادة الشــباب 
في المملكة تأتي تأكيدا للتوجيهات الســامية 
الملــك حمــد  البــالد صاحــب الجاللــة  لعاهــل 
بالشــباب  لالهتمــام  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
ورعايتهــم وتأهيــل جيــل جديــد قــادر علــى 
تحمــل المســؤولية بكفــاءة وفعاليــة لتحقيق 
األهــداف التنمويــة، حيــث تعد مســألة إعداد 
القــادة الشــباب من أهــم الملفــات التي تخدم 

التنمية المستدامة في البحرين والعالم.
وقال سموه إن مملكة البحرين تزخر بالشباب 
الــذي يمتلــك القــدرات اإلبداعيــة المتطــورة 

ونتطلــع مــن خــالل هــذه المبادرة إلــى تفعيل 
دورهــم؛ ليكونــوا شــركاء فاعليــن فــي تنميــة 
الطاقــات  اســتثمار  خــالل  مــن  مجتمعاتهــم، 
الشــبابية وتوجيههــا ناحيــة خدمــة المجتمــع 
وتلبية احتياجاته. وشــدد ســموه على أهمية 
إعــداد منهــج متكامل حديــث ومبتكر إلعداد 
القــادة الشــباب، وخلق جيــل جديد قادر على 
مواجهــة التحديــات التنمويــة والتكيــف مــع 
االحتياجــات  ســد  علــى  والعمــل  متطلباتهــا، 
الثانــي  الصــف  لخلــق  المســتقبلية  اإلنمائيــة 
مــن القيادات المؤسســية، وكذلك العمل على 
تنفيذ المبادرة من خالل الشراكة مع مختلف 

المؤسسات ذات االختصاص والخبرة.
جمعيــة  بيــن  القائــم  بالتعــاون  ســموه  ونــوه 
للتخطيــط  العربــي  والمعهــد  الطيبــة  الكلمــة 
بدولة الكويت الشــقيقة؛ مــن أجل إنجاز هذه 
المبــادرة والعمــل على بناء القــدرات وتمكين 
الفئــات الشــبابية فــي المراكــز القياديــة وفقــا 
القيــادة وريــادة  أســاليب ومهــارات  ألحــدث 
تمتلــك  شــبابية  قيــادات  وإعــداد  األعمــال، 
المهــارات التحليليــة والتفكيــر النقــدي البّنــاء 
واإلســتراتيجي والطموح، والمشاركة الفعالة 
فــي صنــع القــرارات الهامــة وتشــكيل وقيادة 
وإدارة فرق العمل المختلفة والتعامل الفعال 
مــع اآلخريــن، مشــيدا بجهــود المعهــد العربي 

للتخطيــط بدولــة الكويــت الشــقيقة في دعم 
العمــل اإلنمائــي العربــي عمومــا وفــي مملكــة 
البحرين خصوصا. من جانبه، أشاد مدير عام 
المعهــد العربي للتخطيط بدر عثمان مال هللا 
بالتعــاون مــع جمعية الكلمــة الطيبة؛ من أجل 
إنجــاز هذه المبادرة المتميزة التي تخدم فئة 
الشــباب الذين يمثلون العماد الرئيس لخطط 
التنميــة فــي الــدول الخليجيــة، مثمنــا رعايــة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل 
الشــباب  ستشــجع  والتــي  للمبــادرة  خليفــة 

البحريني على المشاركة الفعالة بها.
اســتمرارا  تأتــي  المبــادرة  أن  إلــى  ولفــت 

لسياســات المعهــد الراميــة إلــى دعــم قضايــا 
التنميــة العربيــة؛ وتســخير إمكانــات المعهــد 
لخلــق  واالستشــارية؛  والبحثيــة  التدريبيــة 
صيغــة مالئمــة لترجمــة التحديــات التنمويــة 
التي تواجه الدول العربية في شــكل مشاريع 
وحلــول مرنــة تناســب خصوصيــة كل دولــة 
إلــى  هللا  مــال  وأشــار  التنمــوي.  ومنحناهــا 
أن المبــادرة تــم إعدادهــا بنــاء على دراســات 
العربــي  للمعهــد  متراكمــة  متعمقــة وخبــرات 
فــي  التنميــة  احتياجــات  حــول  للتخطيــط 
فــي  الشــباب  ودور  المنطقــة  دول  مختلــف 

تحقيقها.

سمو الشيخ عيسى بن علي بدر مال الله

المنامة - بنا
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ر أشهًرا اعتماد معلمي الجامعات الخاصة “التعليم العالي” يؤخِّ
ــة ــام ــع ال ــة  ــ ــان ــ األم ــض”  ــفـ “نـ ـــ  لـ ــة  ــي ــرب ــت ال وزيـــــر  ــر “^”  ــب ع ــد  ــاش ــن ي ــي  ــمـ ــاديـ أكـ

انتقــد أكاديمــي مواطــن عبــر “البــاد” مــن تأخــر األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي اعتماد 
ترخيص أعضاء الهيئة األكاديمية بالجامعات والكليات الخاصة أشهرا طويلة.

وقــال لـ “البالد” إن مجلس التعليم العالي يشــترط 
معلومــات  تتضمــن  بيانــات،  اســتمارة  تعبئــة 
شخصية وعن بيانات التعاقد كأن تكون الوظيفة 
إداريــة أو أكاديميــة أو فنيــة وبــأي قســم والرتبــة 
بدايتــه ونهايتــه وســردا  التعاقــد وتاريــخ  ونــوع 
للمؤهالت وســنوات الخبــرة األكاديمية وغير ذلك 
من معلومات. ولفت إلى أن تعبئة هذه االســتمارة 
هــي الخطــوة األولــى فــي الحصــول علــى ضــوء 
للشــخصية  العالــي  التعليــم  مجلــس  مــن  أخضــر 
والتدريــس  المحاضــرات  لتقديــم  األكاديميــة؛ 
هــذه  وأن  الخاصــة،  والكليــات  بالجامعــات 
االســتمارة يجــري إرســالها للمجلــس مــع كل طلب 
للتدريــس بجامعــة خاصــة، أّي أن طلــب االعتمــاد 

للتدريــس ال يكون مطلقا لجميــع الجامعات، وإنما 
مــع كل مؤسســة تعليم عــاٍل خاصة منفردة يجري 
إيــداع طلب مســتقل لهــا. وبيــن أن المجلس تأخر 
كثيــرا فــي الــرد علــى طلــب االعتمــاد بالنســبة لــه 
وفــي  البحرينييــن،  األكاديمييــن  مــن  ومجموعــة 
المقابــل جــرى تمريــر طلبــات االعتمــاد لمجموعــة 
مــن األكاديمييــن األجانــب، وهــو مــا يثيــر عالمــة 
تساؤل عن مسطرة اإلجراءات وتمرير المعامالت 
وأهميــة توطيــن الكفــاءات األكاديميــة الجديــرة 
باالضطــالع بمهمــة نقــل المعرفــة للطلبــة. وطالب 
األكاديمــي األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي 
عبدالغنــي الشــويخ تحريــك ملــف طلبــات اعتمــاد 
األكاديمييــن البحرينييــن المعلقــة قبــل بــدء العام 

الجامعــي الجديد. وناشــد األكاديمي وزير التربية 
ماجــد  العالــي  التعليــم  رئيــس مجلــس  والتعليــم 
النعيمــي بضرورة “نفض” األمانــة العامة والتدخل 
وإصــدار توجيهاتــه الالزمــة لألمانة العامــة لتغادر 
طلبــات  ملــف  بتعطيــل  اإلداريــة  البيروقراطيــة 
علــى  المعنيــة  اإلدارة  رد  يتغيــر  لــم  إذ  االعتمــاد، 
األكاديميين الذين لم تعتمد طلباتهم بأنها بدوامة 
اإلجراءات. ونبه األكاديمي إلى أنه ليس مستجدا 

الخاصــة،  بالجامعــات  التدريــس  مهمــة  بتولــي 
وأمضــى الســنوات الماضيــة بهــذه المهمــة، ولكــن 
عندمــا تقدم بطلــب تجديد ترخيصه مع مجموعة 
أخــرى فوجئ بوجــود تعطيل لتمرير االعتماد منذ 
االشــتراطات  لجميــع  أنــه مســتوف  وأكــد  أشــهر. 
القانونية واإلدارية الالزمة ســابقا وحاليا، ومقدرا 
البحرينييــن  الــرد علــى األكاديمييــن  فتــرة تأخــر 

استمارة بيانات أعضاء الهيئات بالجامعات الخاصةلفترة وصلت بعضها لقرابة 8 أشهر.

عبدالغني الشويخ وزير التربية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتعدادا لبــدء العــام الدراســي الجديــد 2019 
-  2020، بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بتنفيــذ 
برنامــج التهيئــة للمعلميــن المســتجدين، والذي 
تقيمــه بشــكل ســنوي إلعــداد الملتحقين حديثا 
الوكيــل  بحضــور  وتأهيلهــم،  التدريــس  بســلك 
المساعد للتعليم العام والفني لطيفة البونوظة، 
والوكيل المســاعد للمناهج واإلشــراف التربوي 
مــن  وعــدد  التعليــم  ومديــري  العامــر،  أحــالم 

المسؤولين في الوزارة.
مهــام  علــى  بالبرنامــج  الملتحقــون  ويتعــرف 
وأنظمــة  وقوانيــن  الــوزارة،  إدارات  مختلــف 
ديــوان الخدمــة المدنيــة، كمــا يتــم تأهيلهم في 
يضمــن  بمــا  واألكاديمــي،  التربــوي  الجانبيــن 

التدريســي  مشــوارهم  فــي  لمهامهــم  أداءهــم 
بهــم فــي مواقعهــم  المنوطــة  بالمهــام  والقيــام 
المختصــون  ويقــدم  المطلــوب.  الوجــه  علــى 
البرنامــج  يتضمنهــا  التــي  العمــل  ورش  خــالل 
موضوعــات تتعلــق بمواصفات المعلــم الناجح، 
والتدقيــق  للــدروس،  اإلبداعــي  والتخطيــط 
فــي أعمــال وأنشــطة الطلبــة، واإلدارة الصفيــة 
الناجحــة، إضافــًة إلــى كيفيــة دعــم واحتضــان 
الطلبــة الموهوبيــن والمبدعيــن والمبتكرين من 
خــالل مركــز رعايــة الطلبــة الموهوبيــن، ودور 
التربيــة  مــع اختصاصــي  التعــاون  فــي  المعلــم 
التطويريــة،  والمبــادرات  والمشــاريع  الخاصــة، 

وبرنامج التمكين الرقمي.

تنظيم برنامج التهيئة للمعلمين المستجدين

اقتــرح عضــو مجلــس الشــورى درويش 
المناعــي عبــر “البــالد” ضــم كــوادر مــن 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  أعضــاء 
بعضويــة الجهــة المعنية بوضع سياســة 
الثانويــة  لخريجــي  البعثــات  وخطــة 
العامة، ومقترحا تشكيل لجنة مختصة 
بذلــك. وقال المناعــي للصحيفة إنه أمر 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
الدراســية  البعثــات  برنامــج  بتطويــر 
المتبعــة فيــه، وتكليــف  العمــل  وآليــات 
التعليــم  لتطويــر  األعلــى  المجلــس 
قناعــة  عــن  تعبــر  بذلــك،  والتدريــب 
بضــرورة تطويــر هــذا البرنامــج ووضــع 
مــن  لالســتفادة  النافعــة؛  االقتراحــات 
مخرجــات البرنامــج وتأثيرها اإليجابي 

على سوق العمل. 
التشــكيك  مــا جــرى ال يعنــي  وأكــد أن 
التربيــة والتعليــم ماجــد  بنزاهــة وزيــر 
علــى  المشــرفة  واألجهــزة  النعيمــي 
أن  علــى  ومنوهــا  البعثــات،  برنامــج 
تــؤدي دورهــا وواجبهــا. ونبــه  الــوزارة 
إلى ضرورة تجنب تســييس هذا الملف 

والعمليــة التربوية بشــكل خاص. ولفت 
مــن  أعضــاء  بضــم  اقتراحــه  أن  إلــى 
المؤسســة التشــريعية بعضويــة الجهــة 
المعنيــة بتقرير خطط البعثات ســيؤدي 
إلــى توليــد قناعــة إيجابيــة لــدى الطلبة 
بعدالــة  أمورهــم  وأوليــاء  المتفوقيــن 
توزيــع البعثــات والتزام ذلك مع اآلليات 
واألنظمة المتبعة وبما يعود بالنفع على 
الوطــن والمواطنيــن. واســتدرك: “رغــم 
تأكيــدي وثقتــي فــي نزاهة اإلجــراءات 
اقتراحــي  مــن  الغايــة  أن  إال  المتبعــة، 
لالدعــاءات  الســنوي  التكــرار  وقــف 

المغرضة”.

إلشراك البرلمانيين بلجنة توزيع البعثات

إزالة جزئية لحواجز أسمنتية في دمستان
ــر “الــــبــــاد” ــ ــب ــ ــي وخ ــانـ ــتـ ــسـ ــدمـ ــات الـ ــركـ ــحـ ــتـ ــة لـ ــابـ ــجـ ــتـ اسـ

أحمــد  النائــب  مســاعي  نجحــت 
لحواجــز  جزئيــة  إلزالــة  الدمســتاني 
وهــي  دمســتان،  بقريــة  أســمنتية 
التــي أدت لحجــز ميــاه األمطــار بينهــا 
وبيــن البيــوت القريبــة مــن الحواجــز 
المنصوبة مما أدى لتسرب مياه داخل 

المنازل.
وقــال الدمســتاني إن صحيفــة البــالد 
كانــت شــريكة بمتابعــة تحركاتي بهذا 
الموضــوع  نشــر  وســاهم  الموضــوع، 
بالصحيفــة في إحراز تقــدم بموضوع 
وتعديــل  للحواجــز  الجزئيــة  اإلزالــة 
وضعية بعضها لتمكين المواطنين من 

فتح مرائيب )كراجات( لسياراتهم.
وذكر أنه بعــد مخاطبة وزير الداخلية 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
بموضوع الحواجــز، فقد أصدر الوزير 
للمســؤولين  توجيهاتــه  مشــكورا 
بالموقــف  تقريــر  إلعــداد  األمنييــن 
وتعديــل وضعيــة الحواجز بما يســهم 
فــي حــل مشــكلة وقــف تســرب المياه 

لداخل المنازل بقرية دمستان.
وأكــد بأن اإلجــراءات األخيرة أتاحت 
لســكان المناطــق المجــاورة تمكينهــم 
من فتح مرائيب )كراجات( سياراتهم.
صــدور  ضــوء  وفــي  أنــه  إلــى  ولفــت 
توجيهــات الوزيــر، فقــد تواصــل معي 
المســؤول األمني المختــص، وأفادني 
باتخــاذ مدير عــام مديريــة المحافظة 
الجيــران  عبــدهللا  العميــد  الشــمالية 
اإلجــراءات التنفيذيــة الالزمــة إلزالــة 
للحركــة  المعيقــة  للحواجــز  جزئيــة 
والمســببة لتجمع المياه، وسيتم النظر 
بطلــب إزالــة بقيــة الحواجــز بالوقــت 
المناســب بالفتــرة المقبلــة بعد دراســة 

الموقف من القرار المتخذ حاليا.
وأضاف: الوضع األمني بالمنطقة حاليا 
مستقر، وهو ما يشجع على إزالة أكبر 
عدد ممكن من الحواجز، وأن تســهيل 
حركة الســير بالمنطقة ستسهم بشكل 
أكبر في تنشــيط الحركــة االقتصادية 
بالمنطقــة مــن خــالل ارتيــاد المحالت 
القريبــة والمجمــع التجــاري بالمنطقة، 
فضال عن أن ذلك سيسهم في تسهيل 

عبــر  والمتنقليــن  المرضــى  حركــة 
الكراسي المتحركة.

وأردف: وجــدت كل التفاهــم مــن قبل 
المســؤولين األمنييــن، وبادلهــم جميع 
الــدور  علــى  التقديــر  بــكل  األهالــي 
لوجــود  بــه؛  الــذي يضطلعــون  الكبيــر 
قناعة راســخة ومشــتركة لدى الجميع 
بضرورة بسط األمن والنظام ومراعاة 

راحــة  تحقيــق  فــي  يســهم  مــا  كل 
المواطن وتعزيز أمنه.

البــالد  نشــر صحيفــة  فــور  أنــه  وأكــد 
تحريــك  أو  إزالــة  بحــث  لموضــوع 
فــي  بدمســتان  األســمنتية  الحواجــز 
الموضــوع:  )وصلــة   2019 يونيــو   19
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بشــكل  ذلــك  مــع  الــوزارة  تفاعلــت 
إيجابي.

شــكره  الدمســتاني  النائــب  وجــدد 
وتقديــر لوزير الداخلية الشــيخ راشــد 
عــام  بــن عبــدهللا آل خليفــة، ومديــر 
مديريــة المحافظــة الشــمالية العميــد 
عبدهللا الجيران؛ للجهود المبذولة من 

قبل الوزارة في مختلف المجاالت.

إزالة جزئية للحواجز

الدمستاني برفقة المسؤولين األمنيين بالجولة الميدانية

فتح معبر من حاجز أسمنتي

محرر الشؤون المحلية

 راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

درويش المناعي

دراسة الطب...
طلبات كثيرة وبعثات قليلة

إدارة  مديــر  صــرح 
بــوزارة  والملحقيــات  البعثــات 
عيســى  والتعليــم  التربيــة 
معظــم  بــأن  الكوهجــي، 
الشكاوى الواردة بشأن تخصيص 
البعثات الدراسية ترتبط بتخصص 
الطب؛ ألن غالبيــة المتفوقين من 
والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس 
والحاصليــن على معدالت مرتفعة 
يختــارون تخصــص الطب خيــاًرا أول، 
علــى الرغم مــن محدوديــة البعثات التي 

 بهذه األعداد 
ً
تقدمها الوزارة مقارنة

الكبيرة.

توزيع مقاعد 
الطب التسعة

دارسو الطب 
بالجامعات العربية

4 مقاعد
 في جامعة

الخليج العربي

4 مقاعد
 في جامعة

البحرين الطبية

مقعد 
واحد مشترك
 في جامعة

 السلطان قابوس 
لخريجي المدارس 

الحكومية

102
عدد الطلبة الجدد 

المتقدمين للتسجيل 
لدراسة الطب في 
جمهورية مصر 

العربية 

29
عدد الراغبين في 
دراسة الطب في 
المملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة

248
عدد الذين سجلوا 

تخصص الطب خياًرا 
أول

169
طلبا لدراسة الطب من 

المدارس الحكومية

79
طلبا لدراسة الطب من 

المدارس الخاصة

9
عدد المقاعد المخصصة 

لدراسة الطب

1379
طالبا وطالبة و324 
طالبا وطالبة من 

الدارسين في برنامج 
طب األسنان عدد 

الذين ما يزالون على 
مقاعد الدراسة في 
برنامج الطب، سواء 

المبتعثين أو الدارسين 
على حسابهم الخاص 
داخل مملكة البحرين 

وخارجها



رفض دعوى لـ “اإلسكان” تطالب بسحب وحدة
الـــمـــواطـــن لــــــدى  مـــخـــالـــفـــات  وجــــــــود  عـــلـــى  ــات  ــ ــبـ ــ إثـ ال 

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( برفض دعــوى مقدمة من 
وزارة اإلســكان، والتــي طالبــت فيها بإلغــاء انتفاعه بالوحدة الســكنية التي ينتفع بها، 
مدعيــة مخالفتــه شــروط العقــد ببنــاء شــقق وتأجيرهــا والبناء مــن دون تــرك االرتداد 
وفتح باب خلف بيت اإلســكان من دون ترخيص وموافقة منها، مســتندة إلى خطاب 
صادر من شؤون البلديات مفاده مباشرتها التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه بالنسبة 
للمخالفــات التــي ارتكبها، وهو ما لم تســتجب له المحكمة ولــم تعول عليه؛ لعدم إثبات 

الوزارة المخالفات خصوصا أنه حصل على إجازة بناء.

وأوضحــت المحكمة أن الوزارة تقدمت بالئحة 
دعوى ضــد المواطن المنتفع بالوحدة؛ للمطالبة 
بإلغــاء انتفاعه وتســليم مفاتيحها، مشــيرة إلى 
أنهــا فــي العــام 2008 خصصــت للمدعــى عليــه 
الوحــدة موضــوع التداعــي، ومن المســموحات 
تبيــن  للمنتفعيــن  المخصصــة  الوحــدات  علــى 
لهــا أنــه أجرى تغييــرات عدة فــي الوحدة محل 
التداعي، ببناء شقق في الوحدة دون الحصول 
علــى ترخيــص وتأجيــره الشــقق، إضافــة إلــى 

البنــاء في الفنــاء الخلفي من دون ترك االرتداد 
المنصوص عليه في اشــتراطات التعمير وفتح 
باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم 
المبانــي رقــم )13( لســنة 1977، علــى الرغم من 
إنــذاره بضــرورة إزالة أســباب المخالفات، ولكن 
دون جدوى.وأفــادت بــأن المــادة )9( مــن القرار 
رقم )909( لســنة 2015 في شأن نظام اإلسكان 
تنص على أنه: “ال يجوز للمنتفع القيام بما يلي، 
تأجيــر المســكن أو التنــازل عنه أو عــن االنتفاع 

بــه كلــه أو بعضــه بأي وجه من الوجــوه أو بيعه 
أو ترتيــب أي حــق عينــي عليــه، أو اســتخدام 
المســكن ألي غــرض آخر خالف الســكن، إال بعد 
مضي ســبع ســنوات من تاريخ تملكه للمســكن، 
وضــع  أو  اإلدارة  موافقــة  علــى  والحصــول 
مفرقعات أو مواد قابلة لالشــتعال أو خطرة أو 
ُمضــرة بالصحــة أو أي عمــل مــن شــأنه أن يهدد 
المســاكن  فــي  المنتفعيــن  أو  المســكن  ســالمة 
المجاورة أو إحداث أي تغيير في مبنى المسكن 
أو ملحقاتــه”. كمــا نصــت المــادة )10( مــن ذات 
القــرار علــى أنــه: “ُيلغــى التخصيــص باالنتفــاع 
الحــاالت”.  تلــك  أي  فــي  للمنتفــع  بالمســكن 
وأضافــت أن أوراق الدعــوى خلــت ممــا يفيــد 
مخالفــة المدعــى عليه ترخيــص البناء الممنوح 
لــم  لــه والخــاص بالوحــدة محــل التداعــي، إذ 
تقدم المدعية أية دليل على ما تدعيه من بناء 
المدعى عليه شــققا فــي الوحدة دون الحصول 
علــى ترخيــص وتأجيــره الشــقق، إضافــة إلــى 
البنــاء في الفنــاء الخلفي من دون ترك االرتداد 

المنصوص عليه في اشــتراطات التعمير وفتح 
باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم 
المبانــي رقــم )13( لســنة 1977، مــا تغــدو معــه 
الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير 
ســند مــن القانــون جديرة بالرفــض. ولفتت إلى 
أنــه ال ينــال مــن ذلــك تمســك المدعيــة بخطاب 
إحــدى البلديات إلثبات المخالفــات الواقعة من 
المدعــى عليــه؛ ألن مضمون الكتــاب أن البلدية 
حيــال  الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات  باشــرت 
المخالفــات المنســوبة للمدعى عليــه، ولم يثبت 
يقينا ارتكابه لها، ومن ثم فإن الخطاب ال يمكن 
التعويل عليه واالرتكان إليه في إلغاء االنتفاع 
محــل التداعــي، الســيما أنه حاصــل على إجازة 
بنــاء ولم تقــدم المدعية ثمة دليــل يفيد تجاوز 
المدعــى عليــه لحدود الترخيص الممنوح له، أو 
صدور أي قرار في شأنه من الجهات المختصة 
المخالفــات  أســباب  بإزالــة  بإلزامــه  يقضــي 
المنسوبة إليه. فلهذه األسباب حكمت المحكمة 
برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

التقــى رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
مــن  وعــدد  البحرينيــة  المحاميــن 
أعضائها ومجموعة من كبار وقدامى 
والشــؤون  العــدل  وزيــر  المحاميــن 
وثمنــوا  واألوقــاف،  اإلســالمية 
حرصــه علــى حــل 21 بندا لمشــكالت 
تــم رصدهــا، كمــا وافــق الوزيــر علــى 
طــرح دورتيــن تدريبيتيــن للمحامين 
المبتدئيــن بدعم مــن “تمكين” ومعهد 

الدراسات القضائية.
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عن رئيس 

مجلس إدارة الجمعية المحامي 
حســن بديــوي، قــال فيــه 

إنــه التقــى وأعضــاء 
مجلــس  مــن 
الجمعيــة  إدارة 
كبــار  مــن  وعــدد 

وزيــر  المحاميــن 
والشــؤون  العــدل 

اإلســالمية واألوقاف؛ لمباشرة تنفيذ 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 

سلمان آل خليفة.
وتــم عــرض كثيــر مــن الموضوعــات 
قانــون  مشــروع  بحــث  أهمهــا  ومــن 
للمحاماة عصــري ومتطور للمحامين 
وحرصــه  اهتمامــه  الوزيــر  وأبــدى 
الخــاص علــى دعم ومســاندة جمعية 
قانــون  مشــروع  فــي  المحاميــن 
المحاماة ومناقشــة جميع المشكالت 
التــي  والمعوقــات  والمعضــالت 
تقدمت به جمعية المحامين، 
ووعد ببحــث االقتراحات 
والحلــول المناســبة لها، 
عبــر تفعيــل اجتمــاع 
المشــتركة  اللجنــة 
الــوزارة  بيــن 
وجمعية المحامين.

“المحامين” تلتقي وزير “العدل” لمناقشة المعوقات والحلول

أجلــت المحكمــة النظــر فــي واقعــة قتــل 
ارتكبهــا 3 عمــال وافديــن فــي الثالثينات 
مــن عمرهــم بحــق آخــر علــى صلــة قرابة 
باثنيــن منهم لجلســة 15 ســبتمبر المقبل؛ 

لالطــالع والــرد مــن وكالئهــم المنتدبيــن 
مــع التصريــح لهــم بصــورة مــن األوراق، 
وأمرت باســتمرار حبســهم لحين الجلسة 

المقبلة.

تأجيل محاكمة 3 وافدين قتلوا قريبهم لخالفات مالية

7 سنوات حبسا لـ 3 منضمين لـ“سرايا المختار”
ــراق ــع وال بـــإيـــران  األســلــحــة  عــلــى  ــت  ــدرب ت ــة  ــي ــاب إره جــمــاعــة  أداروا 

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 4 من أصــل 5 متهمين، تتــراوح أعمارهم بيــن 23 و36 
عامــا، بــإدارة جماعــة إرهابيــة تابعــة لتنظيــم ســرايا المختار اإلرهابــي واالنضمــام إليها وتدرب 
عناصرهــا علــى اســتعمال وصناعــة األســلحة والمفرقعات في إيــران والعراق بمعســكرات تابعة 
للحــرس الثــوري اإليراني وكتائب حــزب هللا العراقي، وحيازتها وتخزينها بداخل المملكة، ونقل 

وتسليم األموال عبر البريد الميت من منطقة ألخرى.

وقضــت المحكمــة ببــراءة متهــم واحــد “هارب” 
ممــا نســب إليــه مــن اتهامــات، فيمــا عاقبــت 3 
متهميــن -اثنــان منهــم هاربــان- بالســجن لمــدة 
7 ســنوات وبتغريــم المقبــوض عليــه منهم مبلغ 
100 ألف دينار، في حين سجنت المتهم األخير 
لمدة 3 ســنوات فقط.وقالت في أسباب حكمها 
إنــه بالنســبة للمتهــم الخامس، فإنه وألن الشــك 
تمحيصهــا  وبعــد  وأنــه  المتهــم،  لصالــح  يفســر 
وبأدلــة  بظروفهــا  وإحاطتهــا  الدعــوى  أوراق 
الثبوت فيها بحق آنف الذكر عن بصر وبصيرة، 
صحــة  فــي  وتشــككت  الريبــة  داخلتهــا  فقــد 

عناصــر اإلثبات ضده، وأنها ترى بأن الدليل في 
األوراق قــد جاء قاصرا عن حد الكفاية الالزمة 
تطمئــن  ال  الــذي  األمــر  واطمئنانهــا،  القتناعهــا 
معــه المحكمــة إلــى ارتكابــه لمــا نســب إليــه من 
اتهــام، ومــن ثــم يتعيــن علــى المحكمــة والحال 
كذلــك القضاء ببراءته مما أســند إليه من اتهام 
عمــال بنــص المادة )255( من قانــون اإلجراءات 
الجنائيــة. كمــا ذكــرت أنــه عــن طلــب اســتعمال 
األول  مــن  المتهميــن  أخــذ  تــرى  فإنهــا  الرأفــة، 
وحتــى الثالث بقســط مــن الرأفة بما تســمح به 

المادة )72( من قانون العقوبات.

وأفــادت بــأن الواقعــة التــي توصلــت إليــه بعــد 
المتهميــن  أن  فــي  تتحصــل  القضيــة،  مداولــة 
اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء 
مــن الفعــل وانصرفت نواياهم إلى اإلفســاد في 
األرض وترويــع اآلمنين واإلخــالل باألمن العام 
واســتقرار البــالد لغرض إرهابــي، حيث قام كل 
مــن المتهــم األول -القيــادي فــي تنظيــم ســرايا 
المختــار اإلرهابــي والمتــورط فــي العديــد مــن 
الجرائــم اإلرهابيــة- والمتهم الثاني -المســؤول 
في ذلك التنظيم- على التواصل مع المطلوبين 
أمنيا والترتيب لهم لتلقي التدريبات العسكرية 
فــي إيران، وتجنيد المتهــم الثالث وضّمه لذلك 
التنظيــم اإلرهابي للعمل معهما ومعاونتهما في 

تنفيذ مخططات اإلرهابية داخل البالد.
وأضافــت أنــه ونفــاذا لذلــك، نســق المتهــم األول 
للثالث، ومّكنه من الســفر بغضون شــهر أغسطس 
العــام 2014 وبغضــون يوليو 2015 إلى إيران، إذ 
تلقــى الثالــث التدريبــات العســكرية علــى كيفيــة 
والذخائــر  واألســلحة  المتفجــرات  اســتخدام 

واســتعمال وتصنيــع المتفجــرات في معســكرات 
لــه  تابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، كمــا نســق 
ومكنــه مــن الســفر للعــراق فــي غضــون أكتوبــر 
2015، حيــث تلقى المذكــور تدريبات مماثلة في 
العراقــي.  حــزب هللا  لكتائــب  تابعــة  معســكرات 
وتابعــت أنــه فــي أغســطس 2016 تلقــى الثالــث 
تدريبات عســكرية متقدمة في تلك المعســكرات 
والتســليم  االســتالم  وعمليــات  األمنيــات  علــى 
وكيفيــة إخفــاء األســلحة والمتفجــرات وكيفيــة 
تفــادي تتبــع الجهــات األمنيــة لألمــوال؛ إلعــداده 
لقيــادة العمليــات اإلرهابيــة في مملكــة البحرين، 
ومــواد  مبالــغ  نقــل  األول  مــن  الثالــث  وتكليــف 
وتســليمها  بالتنظيــم  خاصــة  وذخائــر  متفجــرة 
لعناصــره عــن طريــق البريــد الميــت فــي مختلف 
مناطق البحرين، كما تمكن المتهم الثالث من ضّم 
المتهم الرابع للتنظيم ونّسق له للسفر للخارج، إذ 
ســافر معــه في العــام 2015 للعراق، وهنــاك تلقيا 
معــا تدريبــات عســكرية على اســتعمال األســلحة 

والذخائر وصناعة واستعمال المتفجرات.

“الداخلية” تفوز بعدد من جوائز “ستيفي العالمية”
ــة ــي ــدول ــال ال ــ ــم ــ ــي واألع ــس ــؤس ــم ــز ال ــي ــم ــت ــي مـــجـــال اإلبــــــداع وال فـ

البشــرية  المــوارد  التوالــي حصــدت  علــى  الثالــث  للعــام 
بــوزارة الداخليــة مجموعة مــن جوائز “ســتيفي العالمية” 
المعنيــة باإلبــداع والتميــز المؤسســي واألعمــال الدوليــة 

ومقرها الواليات المتحدة األميركية.
وأشــار الوكيــل المســاعد للمــوارد البشــرية العميــد عــادل 
أميــن إلــى أن تحقيــق اإلنجــاز الدولــي جــاء بفضــل دعــم 
خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  الداخليــة  وزيــر 
وتوجيهاتــه الراميــة إلــى االســتمرار فــي تطويــر قــدرات 
منسوبي الوزارة بما يسهم في رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم 

في مجال العمل.
ز المؤسســي بالموارد البشــرية فاز  وأوضح أن فريق التميُّ
بجائــزة أفضــل فريــق مــوارد بشــرية للعــام 2018، حيــث 
تــم اختيــاره ضمــن أفضــل 3 فــرق للمــوارد البشــرية على 
مســتوى الجائــزة لهــذا العــام وعمــل الفريــق علــى إدارة 
ــز المؤسســي بالمــوارد البشــرية منــذ العــام  مشــروع التميُّ
ز  2015، وكانت أبرز إنجازاته الحصول على شــهادة التميُّ
المؤسســي فئــة األربــع نجــوم مــن المؤسســة األوروبيــة 
إلدارة الجــودة كأول جهــة على مســتوى مملكــة البحرين 

في العام 2018.
وأضــاف أن فريــق الســعادة بالموارد البشــرية فاز بجائزة 
“فريق االرتباط والســعادة الوظيفية” للعام 2019، والذي 
يعــد مــن الفــرق الحديثــة بــاإلدارة حيــث قــدم مجموعــة 
متنوعــة من األنشــطة لزيــادة الرضا واالرتبــاط الوظيفي 

لموظفي الموارد البشرية.
وتعــد الجائــزة الرابعة عالميــا التي تحصل عليهــا الموارد 
المختلفــة.  وأعــرب  العمــل  البشــرية ضمــن فئــات فــرق 
الوكيــل المســاعد للمــوارد البشــرية عــن شــكره وتقديــره 
لفريق العمل وكل من ساهم في تحقيق اإلنجاز الدولي.

الموارد البشرية بوزارة الداخلية حققت مجموعة من جوائز “ستيفي العالمية”

المنامة - وزارة الداخلية

06local@albiladpress.comتعرض 5 بحرينيين لحادث أثناء عودتهم من الكويت
ــة ــظ ــاح ــم ال تـــحـــت  واآلخـــــــر  مــنــهــم  ــرار حـــالـــة 4  ــ ــق ــ ــت ــ اس

تعــرض 5 مــن المواطنيــن لحــادث مــروري أثناء عودتهم من الكويت، ما أســفر عن إصابات طفيفة تم إثرها نقلهم لمستشــفى 
الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وفق معلومات حصلت عليها “البالد”.

وبحسب تفاصيل الحادث، فإن حالة 4 منهم 
جيــدة ومســتقرة وخرجــوا مــن المستشــفى، 
فيمــا أصيب الخامس ببعض اإلصابات ونقل 
على إثرها باإلســعاف إلى مستشفى الجبيل؛ 
المالحظــة  تحــت  مــازال  حيــث  لمعاينتــه، 
وتســتدعي حالتــه المكــوث فــي المستشــفى 

بعض الوقت.
بدوره، قال النائب محمد بوحمود إنه تواصل 
مــع وزارة الخارجيــة؛ لمتابعــة الحــادث، وأنه 
تــم  الحــادث  عــن  المعلومــات  تلقيهــم  حــال 
الجهــات  مــع  والتواصــل  الحــادث  مباشــرة 
المعنية في المملكة العربية السعودية، حيث 

تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأضــاف “حالــة 4 مــن أصــل 5 جيــدة جيــدة 
نقلهــا  تــم  فيمــا حالــة واحــدة  الحمــد،  وللــه 
للمستشــفى وهــو تحــت المالحظــة، وســيتم 
نقلــه إلــى البحريــن باإلســعاف بعــد موافقــة 

المستشفى”.
مــن  الكبيــر  التعــاون  علــى  بوحمــود  وأثنــى 
وزارة الخارجيــة، وقــال “قــام العاملــون فــي 
الخارجية بدورهم خالل دقائق من االتصال 
بهــم، وهــذا األمــر يســتحق الشــكر والتقديــر 
لمــا يقومــون به مــن عمل في متابعة ســالمة 

البحرينيين في الخارج”.
اتصالــي  مــن  دقائــق  “خــالل  وأضــاف 
بالخارجيــة تــم توجيــه الســفارة البحرينيــة 

بالريــاض، وتــم التواصــل مــع أحــد المصابين 
واالطمئنــان عليهم ونقــل المصاب إلى أقرب 
مستشــفى، علــى أن يتــم نقــل المصــاب إلــى 

البحرين الستكمال عالجه”.
حالــة  الصحــة  وزارة  تابعــت  بدورهــا، 
البحرينييــن الذين تعرضوا الحادث، وأفادت 
المصــادر الطبيــة بــأن الحــاالت مســتقرة وال 

توجد أي إصابات خطيرة.
بعــالج  المعنيــة  الطبيــة  اللجنــة  وقالــت 
وزارتــي  )مــن  بالخــارج  الطارئــة  الحــاالت 
الصحــة والخارجية(: تمت متابعة الموضوع 
للتأكــد من اســتقرار جميع الحــاالت المصابة، 
بالــرأس  المصابيــن  أحــد  لنقــل  والترتيــب 

وحالتــه بالمتوســطة، إلــى مجمع الســلمانية، 
وسيرسل فريق طبي لنقله برًا من مستشفى 
الجبيــل العــام وإحضــاره إلى قســم الطوارئ 

بالسلمانية.
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Û  نحــن عاطفيــون بحكــم البيئــة والثقافــة. بيــن عنتــرة السياســي، وشــبق أبو زيد
الهاللــي، وبلعــم بــن باعــورا الدينــي. نعشــق الدرامــا وتهويــل الوقائــع وصناعــة 
“اآلكشن” في كل عالقاتنا، لذلك عالقاتنا تعاني من أنيميا فرح. نعشق نثر الملح 
على الجروح، وتنغيص الفرح ببهارات حارة من البكائيات. الشخصية الدرامية 
شــخصية عاطفيــة مندفعــة، ومتوتــرة وتحب المغامــرات دون النظــر للعواقب. 
دراميــون فــي السياســة علــى شــاكلة سلســلة أفــالم )Fast and Furious(، نقفــز 
بالعالقــات العاطفيــة نحــو المجهــول، ولــو مــن أبــراج وناطحــات ســحاب. نغامر 
بمصائــر الناس سياســيا ثم نرميها على الحــظ العاثر والقدر على طريقة حروب 
المماليــك فــي القــرون الوســطى بأوروبــا. نتكاثــر كاألرانــب دون النظــر للواقــع 
االقتصــادي، ثــم نردد الــرزق على هللا. زواجنا كرمية نرد علــى طاولة كئيبة بين 
عجوزيــن فــي مقهــى قديــم قد يصيب وقد يخيــب. وإذا دخلنا فــي عالقة حب 
ولو مع قطة نلغي كل العالم لنجعل من “جولييت” الشرقية هذه تاج محل. نبالغ 
في الحب، ونفجر في الخصومة. نستدعي األعراض لتكديس الشتيمة. الدراما 
ســمة بــارزة فــي العالم العربي في العالقــات الغرامية. في عالقة السياســين مع 
الجمهور والجمهور مع السياسيين. التشدد هو سيد الموقف. حتى عالقاتنا مع 
تراثنا الديني عالقة مشــوبة بالدراما والمبالغات ووضع البهارات الحارة وزيادة 
الخرافات. وجزء من الدراما أننا نظل نســتمر في العشــق المرضي السياسي مع 
الزعيم ولو كان يقودنا للموت، وبيع األوهام وتوزيع شهادات الوفاة كما يحدث 
لمقتدى الصدر أو جمال عبدالناصر أو مسلم البراك والقائمة تطول. ومستعدون 
لتكــرار التجــارب، فكمــا نــرث أمراضنــا الوراثيــة نــرث أمراضنــا السياســية جيال 
بعــد جيل دون الدخول لمستشــفى العقل النقــدي، فكأنما تركة التضحيات تركة 
جميلــة، ومحــل إغــراء، وحســد مــن العالــم لنــا “كــم نحــن محظوظــون بتوريــث 
ثقافــة الضحايــا ودفع الفواتير السياســية”. عالقاتنا الغراميــة تقوم على الدراما 
علــى طريقة ألف ليلة وليلة واألفالم الرومانســية التــي ازداد بها أصحابها غنى، 
وازددنــا بهــا اكتئابــا. والغريــب أننــا مســتعدون لمواصلــة هــذه الدرامــا وآالمهــا 
وأوجاعها رغم حجم الوجع المتزايد في كل عالمنا العربي. اتركوا ثقافة الدراما 
 The Spanish( والحــزن فــي العالقــات، فالحــزن قاتــل. وأنــا أشــاهد مسلســل
Princess( وردت عبــارة علــى لســان ملــك إنجلتــرا، وكان مكتئبــا لفــراق حبيبته 
وزوجته قائال “الحزن محيط يغرق كل شــيء: المرح، الشــهية، الضحك، وحتى 
اإليمــان. يكــون فيــه المــرء فــي عمــق المحيــط... يبحــث عن شــيء يتمســك به 
ليخرجــه مــن هــذا المحيــط”. يحذر علمــاء النفس “من االســتمرار فــي العالقات 
المليئــة باأللــم واالســتفزاز وســوء الظن، فصبرك عليها ســيفتك بصحتك نفســيا 
وعصبيــا، وســيقتلك تدريجيــا”. نتعامل بعاطفــة عقائدية مع العالــم يغلب عليها 
الدرامــا. فالعالــم يقوم علــى نظام المصالح، وما يحرك الحــروب والتحالفات هو 
المــال والمصالــح القوميــة، فــي حين نحن نتعامــل مع أي ســيناريو عالمي أو أي 
أزمــات عالميــة سياســية أو اقتصاديــة بطيبــة الفــالح أو العقائــدي الــذي يحلــل 
العالــم وفــق خطبــة عاطفيــة عابرة لخطيب أو لــي عنق أية مبتورة من ســياقها 
كما هو رأي المفكر الســوري محمد شــحرور، وتطبيقها بقوة على الواقع كما هو 

رأي محمد أركون. 
Û  اليــوم كل شــيء علــم، الحــب علــم، االقتصــاد علم، السياســة علــم، التفاوض مع

الــدول علــم، الدبلوماســية علم، هناك علم الســلوك وعلم الطاقــة وعلم االجتماع 
وعلم النفس. وعلم اإلعالم، والســؤال: أليســت كل عالقاتنا تقوم على الدراما؟ 
هــل تــدار عالقاتنــا مــن منطلــق قواعــد وتقنيــات علمية مــن قبل هــذه العلوم أم 
مــن منطلــق اليانصيــب؟ ولمــاذا الخوف من تأســيس عالقة مرة أخــرى؟ ثم هل 
رجاالت السياســة أو رجال الدين وحتى كثير من المســؤولين في العالم العربي 
يمتلكون ثقافة األنثربولوجيا )العلوم اإلنســانية( في مثل هذه العالقات؟ أم إن 
الدرامــا حاضــرة وبقــوة فــي أي ســلوك أو عالقــة؟ مــر العالم العربي واإلســالمي 
بشخصيات مجنونة تعيش على الدراما تمتلك مصائر أمم وشعوب والكثير من 
هــؤالء يعانــون إعاقة فكريــة في قراءة العالم وإعاقة نفســية. عندما ننبش في 
التاريخ وإلى يومنا ســوف نكتشــف حجم الجنون واألمراض النفســية التي كان 
يعاني منها زعماء بلدان كما هو هتلر وزعماء جماهير. لقد باتت مسالة التركيز 
علــى الصحــة العقليــة ضــرورة في معرفة الشــخصية التي في يدهــا مصائر أمم 

وشعوب. 
Û  وهــو البارونويــا،  منهــا  لنــا  أمراضــا  ســببت  واالنتكاســات  السياســية  األزمــات 

االرتياب والشك واألخطر مرض الفيلوفوبيا أو “رهاب الغرام” هو مرض يجعل 
المصابين به يخشون الوقوع في الحّب مرة أخرى؛ ألنهم يرون في ذلك سبيال 
لربــط حياتهــم ومصيرهــم بشــخٍص معيــن خصوصــا بعــد انهيــار عالقة ســابقة، 
فالذكريات المتوترة، والعالقة الفاشــلة الســابقة تقود الطرف للخوف من تكرار 
إعــادة الخنجــر والجــرح، والســؤال: هــل هناك خوف مــن تبادل الغــرام والعالقة 
بين النظام العربي والجماهير، خصوصا بعد ما سمي بالربيع العربي وإلى متى؟ 
نحــن بحاجــة إلــى عــودة العالقة بتقوية الترابــط ووضع إســتراتيجية إدارة فن 

عودة المياه إلى مجاريها ال إلى مزيد من الدراما أو الفيلو فوبيا.

“الفيلوفوبيا” 
والدراما في 
الشخصية 

العربية )29( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

النائب محمد بوحمود
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سدوا الثغرة
 قبل فوات األوان!

ال يخيفنــي مــا يحــدث فــي الخارج، بل مــا يجري في الداخل، هذه هــي قناعتي، فمن 
حيــن آلخر يســألني بعــض األصدقاء عن عدم اهتمامي بالقضايا الخارجية الســاخنة، 
خصوصــا بالشــرق األوســط، وكان جوابــي هــو، الشــأن المحلــي بحــد ذاتــه يدخل في 
الشأن الخارجي، ويتفاعل معه، والعالقة جدلية بين الشأنين، الداخلي، يقوينا بوجه 
الشــؤون الخارجيــة، فطالمــا كانت جبهتنا الداخلية قوية ومتماســكة وأقفلنا الثغرات 
والفجوات، فال شيء يخيفنا مما يحدث في الخارج، ال يعني ذلك بالطبع عدم تأثرنا 
باألحــداث الخارجيــة، فهذا غير موضوعي، لكن حل أمورنا الداخلية، وتنقية شــبكتنا 
مــن خيــوط العنكبــوت وتحريــر إرادتنــا وتوســيع وعينا واليقظــة مع الحــذر، كل هذه 
العوامــل كفيلــة بســد الثغرات، وحين استفســر بعض القراء عن عــدم الدلو برأيي في 
مســألة البعثــات ومــا أثيــر حولهــا، رفضــت التصريح لهم لعدة أســباب لــن أذكرها كلها 
ولكــن ســأكتفي بالظاهــر منهــا، اوال: نبهت وحذرت أثنــاء فترة االنتخابــات البرلمانية 
األخيرة بعض المسؤولين ولدي الدليل الدامغ بأن هناك ثغرة في الوضع يجب سدها 
وإال ســيأتي منها الدخان ثم الضباب الذي ســبق محنة 2011، لكن لألســف لم ينصت 

إلّي أحد.
ثانيــًا : مــا حــدث متوقــع ألن اآللــة العدائيــة خــارج البحرين التــي عادت تفــرز العداء 
والتآمر رجعت بقوة تعمل وتكيد المؤامرات، ألن هناك أياٍد عادت تحركها ولمن يفتح 

عينيه وعقله سيرى الجهات القريبة والبعيدة التي يأتي منها الدخان.
هــذه بعــض األســباب التــي دعتنــي للنــأي بقلمــي عــن االنخــراط بالكتابــة فــي بعــض 
الشــؤون ومنهــا الخارجيــة وبعض الشــؤون المحلية التي صادف وحــذرت منها مرارًا 
وتكــرارًا وبالتالــي ركــزت على شــؤون البنــاء والتنميــة واالهتمام بمســائل الخريجين 
والعاطليــن وضــرورة التركيز على األمن واالســتقرار كركيزتين للبنــاء والتنمية، فمن 
دون أمن واســتقرار ال يمكن الحديث عن تنمية، هذا ما نحتاجه بالوقت الراهن وهو 
أهــم بكثيــر من شــتم أميــركا وإســرائيل ألن كل كالمنا وخطاباتنا في هذا الشــأن منذ 
قــرن لــم تحرر شــبرًا واحــدًا من األراضي العربية المحتلة، ولــم تفلح في وقف العداء 
والمؤامرات، فالشيء الوحيد الضامن ألمننا، هو الرهان على شعبنا وكسبه وحمايته 
ورعايته فهو جبهتنا القوية وهو سندنا المنيع بوجه الخطوب، هذه هي وجهة نظري، 
قــد يتفــق معــي البعــض وقد يختلــف ولكنني أحترم وجهــات النظر، طالمــا تصب في 
صالح الوطن وأمنه واستقراره، هذا ما تعلمناه من معلمنا وقائدنا سمو األمير خليفة 

بن سلمان حفظه هللا ورعاه.

تنويرة:  «

هل تحتاج خارطة وأنت بأرض الوطن؟!. «
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ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

07
على المسؤولين سرعة 

معالجة الوضع في 
سلماباد الصناعية

أهميــة هــذا الموضــوع تكمــن أساســا فــي تحديــد األرضيــة الماديــة والبنــاء 
واالرتكاز الصحيح لكل تخطيط مســتقبلي لمنطقة ســلماباد الصناعية التي 
أصبحت اليوم بحاجة إلى إعادة تخطيط بدل العشوائية والفوضى واتساع 
رقعــة المخالفــات، تخطيــط اســتراتيجي شــامل بغيــة حدوث تغييــر جذري 
فــي المنطقــة المصابة بالشــلل المــروري واألخطار الناجمة عــن تالصق آالف 

الكراجات في محيط صغير.
عندمــا يذهــب المواطــن إلــى هــذه المنطقــة لشــراء قطــع غيــار لســيارته أو 
تصليحهــا فــي أحــد الكراجــات، يدخل فــي “كواليــس ودهاليز” ال حــدود لها، 
فالشــوارع ضيقــة ومليئة بالســيارات “المعطلــة”، وغالبا تتبع هذه الســيارات 
الكراجــات المتناثــرة علــى طرفــي الشــوارع، ناهيــك عــن وجــود خلــل فــي 
التنظيــم المــروري، حيــث ال تعــرف هــل الشــارع “لــك أو رونــغ ســايد”، فــكل 
الســيارات تدخــل وتخــرج والســائق يحشــر نفســه فــي منطقــة ضيقــة لعــدة 
دقائــق ليتيــح آلخــر المــرور وهكــذا دواليــك، وفــي أكثــر مــن مــرة شــاهدت 
شــخصيا الطــرق الداخلية للمنطقة مشــلولة تماما بســبب االزدحــام المروري 
وغياب استراتيجية التخطيط، بمعنى أن الشوارع تسير بالبركة وتفتقر إلى 

أبسط المقومات واألسس الصحيحة، وأتمنى من المسؤولين زيارة المنطقة 
والتنقل واكتشاف أوجه القصور الكثيرة والمخالفات، وحبذا لو تكون هناك 
حملــة موســعة لضبــط المخالفــات وتســجيل المالحظــات التــي نذكرهــا فــي 

الصحافة.
المنطقــة حســب عــرف التخطيــط الصناعــي بهــا أخطــاء فادحــة، فالمناطــق 
الصناعيــة هــي الخط الرئيســي في اقتصــاد أي بلد، ويفتــرض أن تقوم على 
سياســات واســتراتيجيات تختلف عن ما نشــاهده حاليا من فوضى عارمة، 
الســيما أن المنطقــة الصناعيــة بســلماباد لم يجــر عليها أي تطويــر، في حين 
تزداد الكراجات والورش والمحالت والمباني بشــكل مســتمر، حتى تحولت 
المنطقة برمتها إلى أسطوانة رعب نظرا النعدام ضوابط الصحة والسالمة.

كما أود أن أشير أيضا إلى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين “اآلسيويين”  «
أمام الكراجات وشوارع سلماباد، وهم بالتأكيد ال يحملون ترخيصا، 

بل يخالفون قانون إشغال الطرق، ويفترض اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضدهم، ما أريد قوله هو أن على المسؤولين سرعة معالجة الوضع في 

منطقة سلماباد الصناعية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

انتبه... تناولك الطعام 
يكشف شخصيتك!

يعشق الكثير من الناس الدخول في عوالم تحليل الشخصيات، ويجربون العديد 
مــن الطــرق التــي تســاعدهم علــى فهــم ذواتهــم واآلخريــن حولهــم؛ ممــن يعنيهــم 
أمرهم؛ لســبب أو آلخر! لذلك يلجأ بعضهم إلى كتب التحليل النفســي، واختبارات 
الشــخصية والســلوك البشــري، فــي حين يجــري البعــض اآلخر نحو عوالــم األبراج 
الفلكية، وبطاقات التاروت، وقراءة الفناجين، و)الَوَدع(! وأيا تكن الوسائل؛ علمية 
رصينــة أو غيبيــة مشــكوًكا فيهــا علمًيــا؛ فــإن المرء منا؛ مشــغول جــدا؛ في البحث 
عن نفســه؛ وعمن يهتم به؛ كيف يفكر؟ وماذا يحب؟ وكيف يتأثر... إلى آخره من 

تساؤالت وأبواب فضول ال تنتهي!
هنــاك طريقــة لــم يلتفت إليها معظمنا، وهــي متعلقة بتناول الطعــام! قد يبدو هذا 
األمر ألول وهلة مضحكا؛ لكنه – َصدق أو ال ُتصدق – مفتاٌح للولوج في شخصية 
اآلخــر، بــل في شــخصيتك أنــت! كل ما عليك هــو مراقبة اآلخر حين )يــأكل(! ماذا 
يختار؟ كمية ما يختاره! طريقة تناوله الطعام! بصوت أم ال؟ ينهي طعامه بسرعة 
أم بتــأٍن وبــطء!؟ يشــرب بين المضغة واألخــرى أم ال؟ يتكلم كثيرا أثناء المضغ أو 
يصمــت لينهــي لقمتــه؟ يخلــط الحابــل بالنابــل؛ أي يمزج الطعــام ببعضــه بعًضا؛ أو 
يتناول كل صنف على حدة؟ وجوانب كثيرة جدا هي مفتاح سهل وسريع لكشف 
اآلخر، من دون أن تكلف نفســك ماال، أو تجهد نفســك في بعض المســائل النفسية 

التي قد ال تستهويك.
دعونــا نجــرب التحليــل، وهــو ليــس بدعة اكُتشــفت مؤخــرا؛ فالمســألة متعلقة بما 
نسميه لغة الجسد؛ ولكن في حالة خاصة هي )تناول الطعام(. لنبدأ: إن ما يختاره 
اآلخــر مــن طعــام، ُينبــئ عــن طبيعة الشــخص؛ عاديــة أو استكشــافية؛ فــإن اختار 
الُمتعــارف عليــه؛ فهــو تقليــدي؛ يميــل إلــى الراحة واالســتكانة إلى ما هــو موجود، 
ومعــروف، ويخشــى الدخــول فــي التجــارب التــي ال ُتحمــد عقباهــا، أمــا إذا اختار 
صنفا غريًبا؛ فهو مغامر، عاشق للتجارب؛ وإن لم تعجبه؛ يكفيه التجريب! طريقة 
تناوله تكشف عن أدب أو ذوق، أو رسالة إلى اآلخر بأنني أريحّي، غير متحفظ أو 
ُمتكلــف، أو اجتماعــي، وِقــس على ذلك إصدار الصوت أو التكلــم أثناء المضغ! أما 
الســرعة فتفضح حالة العجلة التي يعيشــها؛ ونمط الحياة المتســارع، واإلحساس 
بقصــر الوقــت، والتهافــت إلى الدخول فــي المراحل الالحقة، وقــد تدل حالة مزج 

األصناف على اضطراب وعدم اتزان، وربما خجل مستور!

المهم في هذا كله، أن ينتبه كل واحد منا إلى كيفية تناوله طعامه! ليكن  «
بوعّي، وإدراك؛ فسلوكك أثناءُه كاشف فاضح؛ قد يقربك من اآلخر، وقد يبعدك 

نهائًيا. تعّلم مفاتيحه؛ فماذا ستخسر؟!.

د. زهرة حرم 

21 أغسطس 2019 األربعاء
20 ذو الحجة 1440

بالتعــاون بين وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني ومجلس 
أمانة العاصمة والمجالس البلدية يتم تنفيذ مشروع “تنمية المدن والقرى”، وهو 
أحد مشاريع التنمية الحضرية الُمستدامة، وهو من ضمن برنامج عمل الحكومة 
الذي تقوم الوزارة بتنفيذه وفقا لألهداف الوطنية والتنمية المنشودة. وبموجب 
هذا المشروع يتم العمل على توفير خدمات إنشائية من ترميم وإضافات لألسر 
ذات الدخل المحدود، ومنذ بدء المشــروع تم تنفيذ ما يزيد على )2800( منزل، 
وســيتم تنفيــذ المزيــد من عمليــات الترميم واإلضافــات لمنــازل المواطنين التي 

تحتاج لذلك وفًقا لالعتماد المالي المحدد للوزارة.
ويجســد هــذا المشــروع إحــدى الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة األشــغال، وذلــك 
بتوســيع وتنويع قاعدة خدمات ومنتجات الوزارة في مجال األشــغال والتنمية 
لتحقيق أهداف التنمية الُمســتدامة، والهدف األساســي من مشروع تنمية المدن 
والقــرى االرتقــاء بالبيئــة الحضريــة لمــدن وقــرى ومناطــق البحريــن وتحســين 
البيئــة المعيشــية للمواطنيــن، وتعزيز القيم الجوهرية لالنتمــاء من خالل تأهيل 
المناطــق وبيوتهــا بمــا تحتــاج إليه من خدمات إنشــائية نوعية وممتــازة، كما أن 
هــذا المشــروع ُيمثــل التزام الدولــة بمبدأ التشــاركية في التنمية مع المؤسســات 
األخــرى كمجلــس العاصمــة والمجالــس البلديــة مــن خــالل العمــل بــروح الفريــق 

الواحد لتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير والممارسات البناءة. 
وينطلق هذا المشــروع ضمن اســتراتيجية التنمية العمرانية لوزارة األشــغال في 
كل مــدن وقــرى ومناطــق البحريــن، بموجــب أهــداف وسياســات وآليــات تنفيــذ 
واضحــة المعالــم علــى مســتوى جميــع المــدن والقــرى بــدون اســتثناء بمــا يؤدي 
إلــى تلبيــة االحتياجــات األساســية لســكانها لتحقيــق التكامــل بين أجــزاء الحيز 
العمرانــي للمنــازل والمكانــي للمــدن والقرى بهدف تحســين التخطيــط الحضري، 
كمــا أن هــذا المشــروع يهدف لتحقيق التنمية الُمســتدامة فــي جميع مدن وقرى 
البحريــن بمــا يوفره مــن حوافز للتنمية وحفــظ البيئة والمــوارد وتعزيز االزدهار 

االجتماعي واالقتصادي.

المشروع ال يعتمد على تنفيذ الترميم والصيانة بل إنه جزء ال يتجزأ  «
من االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة على خطة 
تنفيذية وأدوات تنظيمية متصلة بها لدمج عمليات مراقبة تنفيذ 

وتحديث االستراتيجيات من خالل التقييم والمتابعة ووضع الميزانيات 
واتخاذ القرارات الصائبة في ذلك لتحقيق التوافق والمواءمة بين هذه 

العمليات ورؤية 2030م، وهذا يؤدي إلى مواكبة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية وتطوير البنية األساسية وصون وحماية البيئة.

“تنمية المـدن والقـرى”

عبدعلي الغسرة

كل ســنة تتكــرر المطالبــات وإن اختلفــت األصوات بنشــر أســماء الحاصلين على 
البعثــات؟ لمــاذا ومــا القصد مــن أن تتكرر نفس المطالبات التي يســتهدفون فيها 

وزير التربية شخصيا، في الوقت الذي تؤكد فيه ملفات وتقارير تجاوزاتهم.
إن وزارة التربيــة والتعليــم دأبــت علــى ابتعــاث الخريجين لعقــود دون أن يرتفع 
صــوت بخصــوص البعثات وأســماء المبتعثين مــن الطلبة، الدكتــور النعيمي كان 
مســتقصدا مــن قبــل 2011، وحتــى اآلن، كمــا كان هدفــا لالبتزاز مــن الذين كانوا 
يحاولون التدخل ليس في البعثات فقط بل في عملية التوظيف والترقيات، وما 
بقي على الوزير إال أن يسلمهم إدارة البعثات والتعيينات والترقيات والمناهج!

إن التشــكيك فــي أمانــة الوزيــر وموظفــي الــوزارة ووطنيتهــم بعيــد عــن حــس 
المســؤولية الوطنيــة لبعــض مــن تفضحهــم تصريحاتهــم بأنهم يقصدون أشــياء 
أخــرى، ولهــم مآرب منها محاولة تعيين من يستســلم لمطالبهــم ويجاملهم خوفًا 
على نفسه ال على مستقبل وطن يتعرض البتزاز وتشكيك في نوايا المسؤولين، 

وال يزال التشكيك يتكرر مع كل مسؤول لم يمش على هواهم.

نتمنى من هؤالء أن يرتقوا بأنفسهم قلياًل، وأن يلتفتوا إلى الملفات  «
االقتصادية واألمنية والنظر في إمكانية رفع المستوى المعيشي 

للمواطنين كما يفعل وزير التربية والتعليم مجتهدا ومثابرا محبا 
لوطنه مخلصا لترابه، حيث كان وزير التربية درسًا للوطنية، حين أصر 

بكل عزيمة أن يواصل حمل األمانة التي خولها إياه المرسوم الملكي 
بأن يكون أمينا وصمام أمان على أهم عناصر الدولة الحديثة أال وهو 

التعليم الذي يؤسس دولة تنعم باألمن واالستقرار، فهناك من يحاول 
أن يغير هذا الصرح لتحقيق مآرب غير حميدة، حتى نعود للماضي 

المظلم.

ماذا يريدون من وزارة التربية والتعليم؟

نجاة المضحكي
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الــمــحــلــي الـــنـــاتـــج  إجـــمـــالـــي  ــن  مـ  %  87.4 ــل  ــث ــم ت

البحرين الرابعة عربيا بمؤشر التجارة السلعية

احتلــت البحريــن المرتبــة الرابعــة عربيا والمرتبة 36 عالميا في مؤشــر التجارة الســلعية، 
وذلك حسب آخر إحصائية أصدرتها مجموعة البنك الدولي.

وأوضحــت اإلحصائية أن التجارة الســلعية 
فــي البحريــن ارتفعــت إلــى 87.36 % مــن 
إجمالــي الناتــج المحلي في العــام الماضي، 
أي   ،2017 العــام  فــي  بـــ74.01 %  مقارنــة 

بارتفاع نسبته 18 %.
وتمثــل التجــارة الســلعية قيمــة الصــادرات 
والــواردات الســلعية مقســومة علــى قيمــة 
الناتــج  ويبلــغ  المحلــي.  الناتــج  إجمالــي 
المحلــي اإلجمالــي للبحريــن نحــو 12 مليار 
دينــار. ما يعني أن هــذه التجارة بلغت نحو 

10.5 مليار دينار تقريبا.
وتشير اإلحصائية إلى أن النسبة انخفضت 
فــي الفتــرة مــن العــام 2013 وحتــى العــام 
قــد   2013 العــام  فــي  كانــت  2018، حيــث 
سجلت نسبة مقدراها 111.5 % وتراجعت 
في العام 2014 إلى 100.28 %، واستمرت 
بالتراجــع فــي العــام 2015 إلــى 87.19 % 
وفــي العــام 2016 هبطــت إلــى 68.07 %، 
ولكنها عاودت لالرتفاع في العام 2017 إلى 
74.01 %، لترتفع أكثر خالل العام الماضي، 

إذ سجلت نسبة مقدراها 87.36 %.
وحــازت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى المرتبــة األولــى عربيــا بنســبة 144.5 

95.9 %، وجــاءت  بنســبة  تونــس  ثــم   ،%
سلطنة ُعمان في المرتبة الثالثة بـ 90.9 %، 
والرابعــة مملكــة البحريــن بنســبة 87.4 %، 
واحتلــت دولــة الكويــت المرتبــة الخامســة 
 69.8 بنســبة  ليبيــا  وثــم   ،%  76.4 بنســبة 
واألردن   ،%  67.6 المغــرب  وســجلت   ،%
66.2 %، وقطــر 62.9 %، وجــاءت العــراق 

بالمرتبة العاشرة بنسبة 60.7 %.
وتمثــل التجارة الســلعية كنســبة مئوية من 
الصــادرات  المحلــي قيمــة  الناتــج  إجمالــي 
والــواردات الســلعية مقســومة علــى قيمــة 
البيانــات  وكل  المحلــي،  الناتــج  إجمالــي 

بالقيمة الحالية للدوالر األميركي.
ومن ناحية مؤشر صادرات السلع )باألسعار 
مــدى  علــى  األميركــي(  للــدوالر  الجاريــة 
الخمس سنوات، فقد بلغت قيمة الصادرات 
الســلعية للبحرين 19.88 مليار دوالر خالل 
العــام الماضــي مقارنة بـــ 21.93 مليار دوالر 
خالل العام 2013، وســجل في العام 2016 
أقــل ســعر، إذ وصل إلــى 12.79 مليار دوالر 
منخفضــا بنســبة 22.67 % عــن المبلغ الذي 
تم تسجيله خالل العام 2015، حيث سجل 
 2014 العــام  وخــالل  دوالر،  مليــار   16.54

ســجل نحــو 20.13 مليــار دوالر، وفي العام 
2017 سجل 15.38 مليار دوالر.

علــى  الســلعية  الصــادرات  قيمــة  وتوضــح 
 ).f.o.b( أســاس التســليم على ظهر السفينة
قيمة الســلع المصدرة إلــى باقي دول العالم 

مقدرة بالقيمة الحالية للدوالر.
ومن ناحية مؤشــر واردات الســلع )باألسعار 
بلغــت  فقــد  األميركــي(،  للــدوالر  الجاريــة 
قيمة الواردات الســلعية للمملكة أعلى مبلغ 
خــالل الخمــس ســنوات الماضية فــي العام 
2013، إذ سجل 14.36 مليار دوالر، ووصل 
مليــار دوالر   13.35 إلــى   2014 العــام  فــي 

لينخفض بنسبة 20.59 % في العام 2015، 
حيــث ســجل 10.60 مليــار دوالر، وواصــل 
انخفاضة في العام 2016، إذ كان قد سجل 
9.17 مليــار دوالر، لكنــه عــاود االرتفــاع في 
العــام 2017 حيــث زاد بنســبة 18.3 %، إذ 
وواصــل  دوالر،  مليــار   10.85 إلــى  وصــل 
ارتفاعــه العــام الماضي، إذ وصــل إلى 13.1 

مليار دوالر بارتفاع نسبته 20.7 %.
التكلفــة  قيمــة  الســلعية  الــواردات  وتظهــر 
والتأمين والشــحن للسلع الواردة من جميع 
األميركــي  بالــدوالر  مقومــة  العالــم  أنحــاء 

.)c.i.f(

ميناء خليفة بن سلمان 

تغطية صكوك 
حكومية بقيمة 
43 مليون دينار

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي عــن 
 ISIN(  220 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة 
BH0001877719( من صكوك الســلم 
اإلســالمية الحكوميــة قصيــرة األجل 

التي يصدرها نيابة عن الحكومة.
وتبلــغ قيمة اإلصــدار 43 مليون دينار 
لفتــرة اســتحقاق تصــل إلــى 91 يومــًا 
تبــدأ في 21 أغســطس 2019 وتنتهي 
فــي 20 نوفمبــر 2019. ويبلــغ العائــد 
 %  2.90 الصكــوك  لهــذه  المتوقــع 
مقارنة بسعر3.09 % لإلصدار السابق 
بتاريخ 17 يوليو 019، علما بأنه تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 194 %.

المنامة - المركزي

دبي - مباشر

مقابــل  التركيــة  الليــرة  تراجعــت 
 ،%  1 مــن  بأكثــر  أمــس  الــدوالر 
لتسجل أدنى مستوى لها في شهر.

وتأتي الخسائر في قيمة الليرة بعد 
أن تحــرك البنــك المركــزي في البالد 

لتخفيف شروط إقراض البنوك.
وقــرر البنــك خفض نســبة متطلبات 
التــي  البنــوك  علــى  االحتياطــي 
بيــن  لديهــا  القــروض  نمــو  يتــراوح 
10 و20 %، فــي خطــوة ينظــر إليها 
المســتثمرون علــى أنها تشــجع على 

زيادة القروض؛ لتعزيز االستثمار.
متطلبــات  نســبة  وأصبحــت 
للودائــع  البنــوك  علــى  االحتياطــي 

تصــل  مــدة  اســتحقاق  آجــل  ذات 
لثالثة أشــهر 2 % بدالً من 7 % في 

السابق.
متطلبــات  نســبة  تراجعــت  كمــا 
 4 بــدال مــن   % 2 إلــى  االحتياطــي 
% علــى الودائــع التــي تصــل مــدة 

استحقاقها إلى 6 أشهر.
التركــي  المركــزي  رفــع  حيــن  فــي 
متطلبــات  علــى  الفائــدة  معــدل 
االحتياطــي المقومة بالليرة إلى 15 
% بــدال مــن 13 % بالنســبة للبنــوك 
ذات معــدل نمــو للقــروض يتــراوح 
بيــن 10 و20 % كمــا حددهــا عند 5 

% بالنسبة للبنوك األخرى.

الليرة التركية تخسر 1 % من قيمتها

عواصم - رويترز: المنامة - البورصة:

انخفضــت أســعار النفط أمس مع اســتمرار المخاوف حيــال الطلب، لكن 
الخســائر جــاءت محــدودة بفعــل التفــاؤل بتهدئــة توترات التجــارة بين 
الواليــات المتحــدة والصيــن واآلمــال بــأن االقتصــادات الكبرى ســتتبنى 

إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل.
وهبــط خــام القيــاس العالمــي برنت 19 ســنتا إلــى 59.55 دوالر للبرميل، 

وفقد الخام األميركي 27 سنتا ليصل إلى 55.94 دوالر للبرميل.
وقالــت الواليــات المتحــدة إنهــا ســتمدد مهلــة تســمح لشــركة هــواوي 
تكنولوجيز بشــراء مكونات من شــركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة 

بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.
واســتمرت المخــاوف بشــأن الطلــب الكلي علــى النفط فــي الضغط على 
الخــام. وخفضــت أوبــك توقعاتهــا لنمــو الطلــب العالمــي علــى النفط في 
العــام 2019 بمقــدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا، 

وأشارت إلي أن السوق سيشهد فائضا طفيفا في 2020.
كمــا دعــم أســعار الخــام االتجاه الصعودي لألســهم فــي أنحــاء العالم مع 
تنامــي التوقعــات بــأن االقتصــادات العالميــة ســتتحرك للتصــدي لتباطؤ 

النمو.
ويراقب المتعاملون مؤشرات التوتر في الشرق األوسط بعد أن وصفت 
الواليــات المتحــدة اإلفــراج عــن ناقلة إيرانيــة كانت في قلــب المواجهة 
بين طهران وواشــنطن بأنه أمر مؤســف وحذرت اليونان وموانئ البحر 

المتوسط من مساعدة السفينة.
وذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء أن أوبك ومنتجين للنفط من خارج 
المنظمة نفذوا تخفيضات لإلنتاج في يوليو بمعدل يفوق المتوقع وفقا 
التفــاق خفــض اإلمــدادات. ونقلــت الوكالة عــن مصدر من اللجنــة الفنية 
ألوبــك+ أن نســبة االلتــزام بالتخفيضــات بلغــت 159 بالمئــة فــي يوليــو. 
وبلغــت نســبة امتثــال أوبك فــي يوليــو 156 بالمئة، بينما نفــذ المنتجون 

من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166 بالمئة.
وقالــت شــركة النفــط الروســية العمالقــة روســنفت أمــس الثالثــاء إن 
متوســط إنتاجهــا اليومــي من الســوائل فــي الربــع الثانــي زاد 0.3 بالمئة 

على أساس سنوي إلى 4.62 مليون برميل.
واســتقر إنتــاج الشــركة مــن الهيدروكربونــات )النفــط والغــاز( عنــد 5.7 

مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

أقفل “مؤشر البحرين العام” أمس عند مستوى 
1,534.69 مرتفعــا 5.36 نقطــة مقارنــة بإقفال 
أمــس األول، فــي حيــن أقفل “مؤشــر البحرين 
منخفضــا   744.82 مســتوى  عنــد  اإلســالمي” 
2.87 نقطــة مقارنــة بإقفاله الســابق. وارتفعت 
القيمــة الســوقية للبورصــة إلــى 9.645 مليــار 

دينار، بعد أن كانت 9.618 مليار أمس األول.
وتداول المستثمرون أمس 2.82 مليون سهم، 
دينــار،  ألــف   800.35 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة 
67 صفقــة، مركزيــن  تــم تنفيذهــا مــن خــالل 
تعامالتهــم على أســهم قطاع البنــوك التجارية 
والتــي بلغــت قيمة أســهمه المتداولــة 674.11 
ألــف دينــار، أي ما نســبته 84.23 % من القيمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.59 مليون 

سهم، تم تنفيذها من خالل 43 صفقة.
واحتــل البنك األهلــي المتحد المركز األول من 
حيــث قيمة األســهم المتداولة بواقــع 563.81 
ألــف دينار أي ما نســبته 70.45 % من إجمالي 
قيمــة األســهم المتداولــة وبكميــة قدرها 1.62 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 25 صفقة.
البحريــن  لشــركة  فــكان  الثانــي  المركــز  أمــا 
للتســهيالت التجاريــة بقيمــة 82.50 ألف دينار 
قيمــة  إجمالــي  مــن   % 10.31 نســبته  مــا  أي 
ألــف   100 األســهم المتداولــة وبكميــة قدرهــا 

سهم، تم تنفيذها من خالل صفقة واحدة.
ثــم جــاء مصــرف الســالم بقيمــة 81.44 ألــف 

دينار أي ما نسبته 10.18 % من إجمالي قيمة 
األســهم المتداولة وبكمية 904.88 ألف ســهم، 

تم تنفيذها من خالل 12 صفقة.
وتم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 
أسعار أسهم اثنتين، في حين انخفضت أسعار 
أســهم 3 شــركات، وحافظت البقية على أسعار 

أقفاالتها السابقة.

للبرميل دوالر   59.5 إلـــى  ــت”  ــرنـ “بـ ــاض  ــف ــخ ان ديــنــار مــلــيــون   27 ــد  ــزيـ تـ الــســوقــيــة  ــة  ــم ــي ــق ال
النفط يتراجع وهدوء “توترات التجارة” تكبح الخسائر“البنوك” يدفع مؤشر البورصة لالرتفاع
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تقدمت شركة آي آي بي فرانس إنفستمنتز 
البحريــن  مركــز  إلــى  بطلــب  القابضــة 
مــن  مالهــا  رأس  لتخفيــض  للمســتثمرين 
34.68 مليون يورو )14.5 مليون دينار( إلى 
نحو 7.49 مليون يورو )3.1 ماليين دينار(.
بحرينيــة  وهــي مســاهمة  الشــركة  وتعمــل 
الشــركات  أنشــطة  مجــال  فــي  مقفلــة، 
القابضــة، وتأسســت فــي 5 أكتوبــر 2006، 

وفًقــا للبيانــات المنشــورة علــى موقــع مركز 
المستثمرين.

 40 بــه  المصــرح  الشــركة  مــال  رأس  وبلــغ 
مليــون يــورو، و34.68 مليــون يــورو رأس 
 34.68 محلــي  باســتثمار  الصــادر،  المــال 
مليــون يــورو مدفــوع نقــًدا، بقيمــة اســمية 
لــكل حصــة تبلغ يورو واحــد، وموزعة على 

34.68 مليون سمًها.
وفي ســياق متصل، أظهــرت أحدث بيانات 
األنشــطة  متنوعــة  شــركة   20 أن  رســمية 

بطلبــات  تقدمــت  المحلــي  بالســوق  تعمــل 
تتضمــن تغييــر شــكلها القانونــي وتحويــل 
نشــاطها بإجمالي رؤوس أموال 798.1 ألف 
دينــار، وهي: 9 شــركات طلبت تحويلها من 
مؤسســة فرديــة إلى شــركة ذات مســؤولية 
إجمالــي  مــن   % 45 نســبته  بمــا  محــدودة 
و3  بطلبــات،  تقدمــت  التــي  الشــركات 
مؤسســات مصنفة شــركة الشــخص الواحد 
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  لتصبــح 
بمــا نســبته 15 %، و8 مؤسســات متنوعــة 

لتحويل أنشــطتها وأنشــطة فروع تابعة لها 
إلى شركات قائمة بحد ذاتها.

بطلبــات  تقدمــت  التــي  الشــركات  وأبــرز 
لتحويــل نشــاطها وأعلنــت عــن رأس مالهــا 
الجديــد، هــي: “البحريــن لصناعــة الســبائك 
المعدنيــة” بــرأس مــال 250 ألــف دينــار، و 
“مقــاوالت اليــد الحــرة” بـــ 250 ألــف دينــار، 
و”ســيتي نيون الشــرق األوسط” برأس مال 
100 ألــف دينار، و ”ركن الصفوة للمقاوالت” 

بـ 100 ألف دينار.

ديــنــار مــلــيــون  ـــ3.1  ــ ل مــالــهــا  رأس  تخفض  ــس”  ــران ف ــي  ب آي  “آي 

“المستثمرين”: 20 شركة تطلب تغيير أنشطتها

أعلن بنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر عن افتتاح فرع “سار”؛ ليصبح رابع فرع له في المملكة بعد فروع مدينة 
حمد، وعالي “ريادات”، والمقر الرئيس للبنك في السنابس.

يقــع  الــذي  الجديــد  الفــرع  ويخــدم 
ضمــن مجمــع “بوابــة دلمــون” بشــكل 
الــذي  البديــع  شــارع  قــرى  رئيــس 
يشــهد كثافــة ســكانية عاليــة، وجرى 
تزويــد الفــرع الجديــد بــكادر مهنــي 
تلبيــة  علــى  قــادر  ومــدرب  خبيــر 
كمــا  العمــالء،  احتياجــات  مختلــف 
جــرى تصميمه بطريقة توفر أريحية 
كاملــة للعمــالء والمراجعيــن، إضافة 
والبنيــة  المناســبة  التجهيــزات  إلــى 

التحتية المتقدمة الالزمة.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنك خالد 
الغــزاوي “نريد البقاء على مقربة من 
جميــع العمالء، لنتمكــن من خدمتهم 
وتزويدهــم  المناســب،  بالشــكل 

باإلرشــادات الالزمة إلطــالق وتنمية 
مشــاريعهم متناهية الصغــر، وكيفية 
القــروض  مــن  القصــوى  اســتفادتهم 
التــي يحصلــون عليهــا، خاصــة وأن 
التعامــل مع قــروض التمويل األصغر 
للبنــك  متكــررة  مراجعــات  يتطلــب 
بهــدف تســديد القــرض على أقســاط 
علــى  والحصــول  جــدا،  صغيــرة 
تسهيالت أكبر وائتمان أعلى للعمالء 

الملتزمين بالسداد”.
ســار  فــرع  افتتــاح  أن  وأضــاف 
يأتــي ضمــن خطــة توســع البنــك في 
المملكــة، والتي تشــمل أيضا افتتاح 
فــروع للبنــك في محافظــة المحرق، 
الفتــرة  خــالل  ســترة،  ومنطقــة 

المقبلــة؛ بهدف تغطية جميع مناطق 
البحرين.

وتابــع “رغم التحديــات االقتصادية، 
االقتصــاد  بقــدرة  واثقــون  إننــا  إال 
البحريني على تحقيق نمو مستدام، 
فــي  األصغــر  التمويــل  وبأهميــة 
النمــو مــن خــالل توفيــر  دعــم هــذا 
ضمانــات  دون  ميســرة  قــروض 
للمشــاريع الناشــئة وزيــادة مســاهمة 
هــذه المشــاريع فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالي”.
وبيــن الغــزاوي أن “البنــك أخــذ على 
التمويــل  بصناعــة  النهــوض  عاتقــه 
األصغــر فــي البحريــن، خاصــة وأن 
اقة فــي احتضان  المملكــة كانت ســبَّ

عندمــا  األصغــر  التمويــل  صناعــة 
اســتضافت أول بنــك تمويــل أصغــر 
تابع لبرنامج الخليج العربي للتنمية 
“أجفنــد” في منطقــة الخليج العربي 
في العام 2009، وها نحن نرى اليوم 
بدليــل  الصائــب  التوجــه  هــذا  ثمــار 
خدمــات  مــن  المســتفيدين  أرقــام 
إذ تمكــن  البحريــن،   - اإلبــداع  بنــك 
عميــل  ألــف   14 خدمــة  مــن  البنــك 
الســابقة،  العشــر  الســنوات  خــالل 
تتجــاوز  قــروض  علــى  حصلــوا 

قيمتهــا 13 مليــون دينــار، فيمــا يبلغ 
عــدد المقترضيــن حاليــا 2849 مــن 
المشــاريع  أصحــاب  البحرينييــن 

متناهيــة الصغر، حصلــوا على مبالغ 
قــروض تصل قيمتهــا اإلجمالية إلى 

نحو 3 ماليين دينار.

السنابس - بنك اإلبداع:

“اإلبــداع” يفتتــــح فرعــــــا جديــــدا في ســـــار

الغزاوي مع طاقم فرع سار

زينب العكري

أمل الحامد

الرابع للبنك... 
وفي المحرق 

وسترة قريبا
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قــال مســؤول رفيــع فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أن “الغرفــة” تضــع حاليــا 
اللمسات األخيرة على دراسة عملت عليها منذ أشهر، تتناول تحديات سوق العمل، 

ومنها موضوع “الفيزا المرنة” تمهيدا لرفع مرئياتها للحكومة.

إدارة  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وأبلــغ 
غرفــة تجــارة وصناعة البحريــن خالد نجيبي 
“البــاد” أن الدراســة أوشــكت علــى االنتهــاء، 
وأنــه يتوقــع أن يتــم االنتهاء منها نهاية شــهر 
الحكومــة،  إلــى  لرفعهــا  الجــاري؛  أغســطس 
مشــيدا بالتعــاون الكبيــر من جانــب المعنيين 

في جهات الدولة الرسمية.
وبيــن أنــه ســيتم رفع نتائــج الدراســة وتبيان 
موقــف الغرفــة بشــأن ســوق العمل بنــاء على 

نتائج الدراسة. 
آراء  اســتطلعت  الغرفــة  أن  نجيبــي  وأكــد 
أصحاب األعمال من خال توزيع االستبانات 
العمــل؛  وورش  التشــاورية  اللقــاءات  وعقــد 
الشــارع  ومقترحــات  آراء  علــى  للوقــوف 
التجاري كما تم النظر إلى أفضل الممارســات 

في بعض دول الخليج ودول العالم.
وقــال إن الغرفــة ســتقدم مقترحــات للجهات 
الرســمية الحكوميــة حــول عــدد مــن ملفــات 
ســوق العمل بمــا فيهــا “الفيزا المرنة”، مشــيرا 
ودراســات  أرقــام  ستســند  الدراســة  أن  إلــى 

وأمثلة حقيقية وواقعية.
وأشــار إلــى أن الغرفــة تتعامــل علــى أســاس 
علمي حيال ذلك، )...( مثا عندما نقول إننا ال 
نتفــق مع الفيــزا المرنة، يجب علينا أن نقترح 

البديل”.
وبخصــوص الخطــوات الاحقة لتحويل هذه 
ــن نجيبــي  االقتراحــات علــى أرض الواقــع، بيَّ
أن موقــف الغرفة ســيتم عرضه على الجهات 
الرســمية ليتم التوافق على حلول وصياغتها 
بعــد عرضهــا علــى  فــي قوانيــن وتشــريعات 

السلطة التشريعية.
بتملــك  تتعلــق  التــي  الدراســة  وبخصــوص 
األجانب للشــركات في البحرين، أشار نجيبي 
إلــى أن الغرفــة انتهــت مــن الدراســة ورفعتها 
بالفعــل للحكومــة فــي شــهر يوليــو الماضــي، 
مؤكــدا أن الجانــب الحكومــي متعــاون للغاية 
بهــذا الخصــوص بحســب مــا ظهــر مــن آخــر 

اجتماع مشترك لبحث الموضوع. 
وتابــع “عقدنــا اجتماعات مع عدد من الجهات 

اآلذان  نجــد  مازلنــا  اآلن  وإلــى  الحكوميــة 
صاغيــة”. وكانــت الغرفــة تحدثــت فــي وقت 
عمليــة  لتقنيــن  “ضوابــط”  وضــع  عــن  ســابق 
منح الشــركات للســجات التجارية منها ضخ 
رؤوس أمــوال جديدة في االقتصاد الوطني، 
وخلــق وظائــف، ونقــل التكنولوجيــا، بحيــث 
األجانــب  ملكيــة  مــن  مضافــة  قيمــة  تحقــق 
للشــركات. وكانــت غرفــة التجــارة بــدأت قبل 
بشــأن  مســتفيضة  دراســات  بإجــراء  أشــهر 
تحديــات التي تواجــه أصحاب األعمال، فيما 
ملكيــة  ومنهــا  التجاريــة،  بالســجات  يتعلــق 

األجانب للشركات، إلى جانب تحديات سوق 
العمــل خصوصــا فيمــا يتعلــق بالفيــزا المرنــة 
وغيرهــا، إذ تــم عقــد فــرق عمــل بيــن الغرفــة 
وبيــن كل من الجهــات المعنية بهذين الملفين 
والســياحة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  مثــل 
إلــى  للوصــول  العمــل  ســوق  تنظيــم  وهيئــة 

حلول تساعد أصحاب األعمال.
أكثــر  مــن  المرنــة”  “الفيــزا  ملــف  ويعــد 
الموضوعــات حساســية التــي تشــغل الشــارع 
ســيل  أعمــال  رجــال  يوجــه  إذ  التجــاري، 
انتقــادات إلــى منــح هــذا النــوع مــن الرخــص 

وســط اتهامات بأنها ساعدت أجانب للتحول 
إلــى رجال أعمال ينافســون أصحاب األعمال 
المواطنيــن بطريقــة غير متكافئــة، فضا عن 
تهيئة بيئة مثالية لعمليات النصب واالحتيال 

تحت ما يعرف بالشركات الوهمية.
ونجحــت الغرفــة فــي وقــت ســابق مــن العام 
الماضــي، في وقف زيــادة كبيرة كانت مقررة 
فــي رســوم الســجل التجــاري، بعــد أن أجــرت 
دراســة وعرضتهــا علــى الحكومــة وتوصلــت 
التجــارة  وزارة  مــع  توافقيــة  حلــول  إلــى 
والصناعــة لخفــض هــذه الرســوم فــي إنجــاز 
يحســب لمجلــس إدارة الغرفــة الحالــي الــذي 
بــدأ مهامــه فــي أبريــل 2018، وأدخل سلســة 

من اإلصاحات المتاحقة في عمل الغرفة.

“الغرفة”: نتائج دراسة “الفيزا المرنة” خالل أيام
تناولت المشكالت والحلول.. وسترفع للحكومة

جرار أفضل رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية 2019“البحرين الوطني”: قسم جديد لهيكلة التمويالت المالية
ــن خـــطـــة الـــتـــنـــويـــع ودعــــــم األســــــواق ــ ضــــمــــن جــــــوائــــــز الــــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــةجـــــزء م

أعلن بنك البحرين الوطني NBB أمس عن إطالق قســم جديد ألعمال إعادة هيكلة 
التمويــالت الماليــة، وذلــك كجــزء مــن خطتــه المتواصلــة للتنويع وجهــوده الدءوبة؛ 

لتعزيز مشاركته ودعمه األسواق المحلية واإلقليمية.

تنفيــذي  كرئيــس  الجديــد  القســم  ويــرأس 
إلعــادة هيكلــة التمويات الماليــة بروس ويد، 
لبنــك  المهمــة  المبــادرة  هــذه  ســيدير  والــذي 
البحريــن الوطنــي؛ بغيــة تلبيــة حاجة الســوق 
فــي مجال االستشــارة المتخصصــة في إعادة 
هيكلة التمويات المالية للشــركات في مملكة 
البحريــن وأســواق دول مجلس التعاون لدول 
التركيــز بشــكل رئيــس  العربيــة، مــع  الخليــج 
إلــى  إضافــة  المؤسســات،  مــن  العمــاء  علــى 
نخبــة منتقــاة مــن العمــاء بقطــاع الخدمــات 
العمــل  ذلــك  ليشــمل  التجاريــة،  المصرفيــة 
تواجــه  التــي  للشــركات  مســتقل  كمستشــار 
تحديــات، إلــى جانب الشــركات المدينــة لبنك 

البحرين الوطني.  
وانضــم بــروس ويــد للبنك فــي 2014 كرئيس 

خبــرة  معــه  جالبــا  المخاطــر،  إلدارة  تنفيــذي 
تقلــده  تشــمل  عامــا،   35 تتجــاوز  مصرفيــة 
مناصــب مصرفيــة عــدة فــي كل مــن ســيتي 
بنــك، مجموعــة بنــك طوكيو، البنك الســعودي 
الهولنــدي، وبنــك الريــاض. كمــا يشــغل حاليــا 
المخاطــر  إدارة  لجنــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
فــي جمعية مصارف البحريــن.  وقال الرئيس 
التنفيــذي للبحريــن الوطني جان- كريســتوف 
دوراند، “يأتي إطاق القسم الجديد كجزء من 
إســتراتيجية التحّول لدى البنك وتركيز عملنا 
على تقوية تواجدنا ودعمنا للشركات المحلية 
واإلقليمية، وتطلعنا لتلبية احتياجات الســوق 
وتسخير خبرات وموارد البنك بأفضل طريقة 
والمشــورة  الخبــرة  توافــر  وبفضــل  ممكنــة. 
المائمة، نؤمن بقدرتنا على لعب دور مهم في 

دعم جهود الشركات إلعادة الهيكلة”. 
مــن جهتــه، قال ويد “هنالــك عوامل عدة تؤثر 
علــى مســتوى مملكــة  اليــوم  الشــركات  علــى 
الخليجــي،  التعــاون  البحريــن ودول مجلــس 
وســيركز قســمنا الجديد على مســاعدتهم في 
بهــدف  الراهنــة؛  البيئــة  المضــي قدمــا وســط 
النمــو،  مســار  علــى  شــركاتهم  توجيــه  إعــادة 
مســاهمات  تقديــم  مواصلــة  مــن  وتمكينهــم 

إيجابية لألسواق المحلية واإلقليمية”.

أعلــن بنــك البحريــن اإلســالمي )BisB( عــن فوز رئيســه التنفيذي حســان جــرار بجائزة 
“أفضــل رئيــس تنفيــذي للخدمــات المصرفيــة – البحريــن” للعــام 2019 ضمــن جوائــز 

التمويل الدولية.

وُمِنحــت الجائــزة نظيــر الــدور المهــم الذي 
يلعبــه جــرار فــي تنميــة وتطويــر القطــاع 
المصرفي اإلسامي على الصعيد المحلي. 
جــرار  كــّرس  البنــك  إلــى  انضمامــه  فمنــذ 
جهــوده، وتمحــورت مســاعيه حــول تعزيز 
البحريــن اإلســامي، وتمكــن  بنــك  مكانــة 
بقيادتــه الُملهمــة من عقد شــراكات مثمرة، 
توجهــات  أحــدث  مواكبــة  علــى  عــاوة 
السوق، وقيادة الرقمنة، وتدشين منتجات 
وخدمــات مبتكــرة؛ بهــدف تبســيط حيــاة 

الزبائن وتحسين تجربتهم المصرفية.
وقال جرار “تعتبر الجائزة المرموقة شاهدا 
على نجاح بنك البحرين اإلسامي عموما، 
ونجــاح جميــع فــرق عمــل البنــك بمختلــف 
األقســام بشــكل خــاص، حيــث تعتبــر هذه 

الجائــزة جائــزة للبنك، كما أننــا نتطلع ُقدًما 
إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات خال 

العام الجاري وفي المستقبل”.
يذكــر أن حســان جــرار نــال جائــزة “أفضل 
الرؤســاء التنفيذييــن” ضمــن قائمــة تضــم 
التنفيذييــن  الرؤســاء  أفضــل  مــن   100
للشــركات المدرجة في البورصات بمنطقة 
الخليج، حيث جاء هذا في سياق الجوائز 
 )TRENDS( الســنوية التــي تمنحهــا مجلــة
 leading( ومدرســة ريادة األعمــال الدولية
International Business School( وذلــك 
التنفيذييــن  الرؤســاء  كبــار  خــال مؤتمــر 

الذي ُعقد بشهر أبريل 2018.
الدوليــة  التمويــل  جوائــز  وتحتفــي 
االعتــراف  إلــى  تســعى  حيــث  باالمتيــاز، 

باألفــراد والمنظمــات العامليــن فــي قطــاع 
والعقــارات،  والماليــة،  التجاريــة  األعمــال 
واالتصــاالت، والنفــط والغــاز الذين تمكنوا 
مــن تحقيق أعلــى معايير االبتــكار واألداء 
فــي أحــد القطاعــات المذكــورة وذلــك مــن 
إســهاماتهم  علــى  الضــوء  تســليط  خــال 

وإنجازاتهم المبتكرة.

رئيس القسم الجديد بروس ويد

حسان جرار

المنامة - البحرين اإلسالميالمنامة - الوطني

اســتقرت أســعار الذهــب أمــس الثالثــاء بعــد أن نزلــت دون مســتوى مهم في الجلســة الســابقة بعــد تنامي اإلقبــال على المخاطــرة، مع ترقب المســتثمرين 
اجتماعات لصانعي السياسات ُتعقد في وقت الحق من األسبوع الجاري تعطي مؤشرا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.

ولــم يســجل الذهب فــي المعامــات الفورية تغيرا 
)األونصــة(،  لألوقيــة  دوالر   1497.07 عنــد  يذكــر 
مرتفعا قليا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا 
البالــغ 1492.10 دوالر، والــذي ســجله في الجلســة 

السابقة.
ونــزل الذهــب 1.2 بالمئــة يــوم اإلثنيــن، متراجعــا 
دون المســتوى المهم البالغ 1500 دوالر، ومســجا 

أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو.

وتراجــع الذهب فــي العقود األميركيــة اآلجلة 0.3 
% إلى 1507.80 دوالر.

وتتنامــى اآلمــال بضــخ تحفيز إضافي بعــد تقارير 
عن أن ألمانيا تستعد لزيادة اإلنفاق المالي واتخاذ 
بنــك الشــعب الصينــي )البنــك المركــزي( خطــوات 

لخفض تكاليف اقتراض الشركات.
فــي غضــون ذلــك، اســتقر الــدوالر األميركــي قرب 
أعلى مســتوى في ثاثة أســابيع، فــي الوقت الذي 

ارتفعــت فيــه العوائــد علــى الســندات الحكوميــة 
األميركيــة بفضــل تحســن اإلقبــال علــى األصــول 

العالية المخاطر.
ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على محضر 
)البنــك  االتحــادي  االحتياطــي  مجلــس  اجتمــاع 
المركزي األميركي( في يوليو المقرر صدوره اليوم 
ينظمــه  الــذي  هــول  جاكســون  ومنتــدى  األربعــاء 
المجلــس الــذي يعقد في وقت الحق من األســبوع 

بحثا عن مؤشــرات بشــأن السياســة النقدية. أيضا 
يترقــب المســتثمرون قمــة مجموعــة الســبع التــي 

تنعقد في وقت الحق من الشهر الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 

0.4 بالمئة إلى 16.93 دوالر لألوقية.
دوالر   852.78 إلــى  بالمئــة   0.3 الباتيــن  وزاد 
إلــى   %  0.3 الباديــوم  صعــد  بينمــا  لألوقيــة، 

1478.27 دوالر.

الذهب يستقر عند 1492 دوالرا لألوقية

شــهد الربــع الثانــي مــن العام الحالي زيادة طفيفة في نشــاط االكتتاب العام في أســواق مجلــس التعاون الخليجي، 
وهو ما من شــأنه أن يقدم بعض التفاؤل في األســواق بعد إدراج شــركتين في تداول الســعودية، بحســب تقرير عن 

أسواق المال الخليجية أعدته شركة الخدمات المهنية بي دبليو سي. 

وخــال العــام 2019، اقتصــر نشــاط 
مجلــس  دول  فــي  العــام  االكتتــاب 
الخليجــي حتــى اآلن علــى  التعــاون 

المملكة العربية السعودية.
إلــى إصــدار مجلــس  وأشــار التقريــر 
الــوزراء اإلماراتــي، أخيــرا، قائمة من 
االقتصاديــة  واألنشــطة  القطاعــات 
المؤهلة للحصول على ملكية أجنبية 
يشــجع  قــد  مــا   ،%  100 إلــى  تصــل 
نشــاط ســوق اإلمارات في المستقبل 

القريب.
فــي  الشــركات  مــن  عــدد  يعمــل  كمــا 
الخليــج بنشــاط باألعمــال التحضرية 
بْيــد  أولــي.  عــام  اكتتــاب  لعمليــات 
أن نشــاط ســوق االكتتــاب فــي دول 

يــزال  ال  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
تــم طــرح اكتتابيــن فقــط  بطيئــا، إذ 
فــي تداول في الربــع الثاني من العام 
2019، مقارنــة بـــ 5 عمليــات اكتتــاب 
أولــي في الربع الثانــي العام الماضي. 
ومــع ذلــك، زادت العائــدات المتولــدة 
ماييــن   403 بمبلــغ  االكتتابــات  مــن 
)بلــغ  دوالر  مليــون   866 إلــى  دوالر 
حجــم االكتتــاب في الربــع الثاني من 

العام الماضي 463 مليون دوالر(.
وترجــع الزيادة فــي إجمالي العائدات 
بحســب التقرير الذي نشرته “القبس” 
الكويتية بشكل رئيسي إلى االكتتاب 
شــركة  حققتــه  الــذي  الكبيــر  األولــي 
مليــون   659 وبلــغ  العربيــة  المراكــز 

دوالر، ثالــث أكبــر رقــم فــي المملكــة 
منــذ أن جمــع البنك التجــاري الوطني 
 .2014 العــام  فــي  دوالر  مليــارات   6
وأشــار عــدد مــن الشــركات في ســوق 
اإلمــارات إلــى خطــط لطــرح أســهمها 
المســتقبل  فــي  العــام  لاكتتــاب 
القريب، مع تقرير واحد يقدر أن أكثر 
مــن 7 مليــارات دوالر ســيتم جمعهــا 

باإلجمالي. 
وتمثــل قطاعــات الســياحة والتجزئة 
وفــي  والتعليــم.  الصحيــة  والرعايــة 
إصــدارات  ســيطرت  نفســه،  الوقــت 
الخليــج  دول  فــي  الصكــوك  ســوق 
علــى ســوق الديــن فــي الخليج خال 
الربع الثانــي، بما في ذلك اإلصدارات 

الكبيــرة مــن إمــارة الشــارقة والبنــك 
اإلسامي للتنمية للخدمات االئتمانية 
المحــدودة، إذ جمــع كا اإلصدارين 1 
مليــار و1.5 مليــار دوالر على التوالي 

في بورصة ناسداك دبي.
ومن المتوقع أن يستمر نشاط إصدار 
تخطــط  التــي  بالســعودية،  الديــون 
إلصــدار 31.5 مليار دوالر من الديون 

تمويــل  فــي  للمســاعدة  العــام  هــذا 
فــإن  وبالطبــع،  الحكومــي.  اإلنفــاق 
إصــدار ســندات “أرامكــو” الســعودية 
معامــات  أبــرز  بعيــد  حــد  إلــى  كان 
التــي  الثانــي،  الربــع  فــي  الشــركات 

جمعت 12 مليار دوالر. 
وأضــاف التقرير أن حالة عدم اليقين 
الجيوسياســي ستســتمر فــي التأثيــر 
علــى االقتصــاد اإلقليمي، مشــيرا إلى 
الخليــج  فــي  األخيــرة  األحــداث  أن 
والحــرب التجاريــة العالميــة وخروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

تفاؤل في ســـوق االكتتابــات الخليجيـــــة 2019

لندن - رويترز

لقاءات مثمرة 
مع جهات 

رسمية بخصوص 
“ملكية األجانب 

للشركات” 

جمعت إلى اآلن 
866 مليون 

دوالر

خالد نجيبي

عمال أجانب حصلوا على التصريح المرن )أرشيفية(

 علي الفردان



تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد/ محمد يوســف عبدالوهــاب محمد باعتبــاره المصفي القانوني 
لشركة مطعم نعناعة تضامن لصاحبتها مكية احمد عبدالحسين وشريكها، 
المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم ١٠٣٣٧١، طالبــا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )---( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
مطعم نعناعة تضامن لصاحبتها مكية احمد عبدالحسين وشريكها

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )107351( لسنة 2019 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد ضيــاء علــي ابراهيــم ناصر المالك لـ لمســات للجبــس والزخرفه 
)مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 1-71332 و لمسات لتركيب 
المظــات )مٔوسســة فردية( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 5-71332 طالبا 
تحويــل المٔوسســات الفرديــة ٕالــى شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال 
وقدره1,000 د.ب ) الف دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم: 
1. ناظم علي ابراهيم ناصر الساري 

2. ضياء علي ابراهيم ناصر

القيد : 71332 

 تاريخ: 14/08/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد عبــدهللا بــن تركــي بــن عبدالهــادي الهاجــري المالــك لـ مؤسســة  
عبــدهللا تركــي الهاجــري )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
١٣٠٤٩٠-١، طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة برأســمال وقــدره ٣٠٫٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
١. عبدهللا بن تركي بن عبدالهادي الهاجري

SALEH MUHAMMAD .٢

القيد : 1-130490 

 تاريخ: 2019/٨/18

)CR2019 -106516( ٕاعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -ٕاعالن رقم )١١٠٠٣١
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه : ورثــة المرحوم حســن علي احمــد عبدهللا بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي : ٕالى الســيدة برفيــن محمد زيــن العابدين 

قريشي
 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تقدمــت ٕالينــا فاطمة جمال جاســم محمد نمشــان الدوســري بطلب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي : ٕالــى عباس جمعــة احمد محمــد العماني فعلى كل 
من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد
٠٢-٢٣٢٣٤

رقم القيد
١١٦١٧٩-١

االسم التجاري
حسن علي أحمد

االسم التجاري
برانو كافيه

 تاريخ: 2019/٨/15

 تاريخ: 2019/٦/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
)CR2019-101769( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا احمــد يوســف يعقــوب المالكــي بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي: إلى طال احمد يوسف يعقوب جمعة المالكي

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

رقم القيد
٦٥٦٢٢-٢
٦٥٦٢٢-٣

االسم التجاري
انستابلس للتجارة
ايه ون العقارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -اعالن رقم )١٠٤٤٧٧

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير االســم التجــاري، فعلى كل من 
لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : ١-٢٠٦٤٥
اسم التاجر: عقيلة احمد عيسى النشيط

االسم التجاري الحالي: خير علي للسندويشات
االسم التجاري المطلوب: خير علي للفواكه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )٩٩٣٥٢
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: طيبه احمد علي محمد

االسم التجاري الحالي: كازانتا للخياطة الرجالية
االسم التجاري الجديد:  بسمي لألدوات المنزلية وااللعاب

قيد رقم: ٦٥٣٤٤-١
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حقــق منتخبنا الوطني لكرة الســلة للشــباب فوزا كاســحا على شــقيقه المنتخــب العماني بنتيجة 
١٢٣/ ٥٣، فــي المبــاراة التــي جمعتهما مســاء أمس الثالثاء، على صالة اتحاد الســلة بأم الحصم، 
ضمــن الجولــة الثانيــة مــن البطولــة الخليجيــة لكــرة الســلة للشــباب المؤهلــة لــكأس آســيا، التي 

تستضيفها البحرين حتى ٢٥ أغسطس الجاري.

وهــذا هــو االنتصــار الثانــي لمنتخبنــا بعــد فوزه 
األول علــى الكويــت فــي الجولــة األولــى، رافًعا 
رصيــده إلــى ٤ نقاط في صــدارة الترتيب العام 
بفــارق نقاط التســجيل عن المنتخب الســعودي 
الــذي يمتلــك الرصيــد نفســه، فيمــا تلقــى عمــان 
وأصبــح  واحــد  فــوز  مقابــل  األولــى  الخســارة 

رصيده ٣ نقاط.
وستخضع جميع المنتخبات اليوم للراحة؛ وفق 
نظام البطولة، على أن تستأنف المواجهات يوم 
غــٍد الخميــس بإقامة لقاءات الجولــة الثالثة، إذ 
ســيواجه منتخبنــا نظيــره قطــر فــي الســاعة ٨ 

مساء.
وعــودة للمواجهــة، لــم يواجــه منتخبنــا صعوبة 
مجريــات  علــى  أفضليتــه  فــرض  مــن  كبيــرة 
أشــواط المبــاراة األربعة التي فــاز فيها بالنتائج 

اآلتية: ٣٦/ ٥، ٢٥/ ١٢، ٣٣/ ١٤ و٢٩/ ٢٢.
وبدأ منتخبنا اللقاء بتشكيلة ضمت مزمل أمير، 
مصطفــى حســين، أحمــد خليفــة، ســلمان أحمد 

وعمران حسن.
التــي  المبــاراة  مطلــع  بقــوة  منتخبنــا  وضــرب 
التنظيــم  بواســطة  األفضليــة  فيهــا  خطــف 
الدفاعــي المحكــم وتفعيــل االرتــداد الهجومــي 
الســريع الذي تمكن مــن خالله العبو األحمر من 
رفــع الفارق تدريجيا وصوال لحســم الربع األول 

بفارق كبير بلغ ٣١ نقطة وبواقع ٣٦/ ٥.
واحتفــظ منتخبنــا باألفضليــة في الربــع الثاني، 
معــوال  الفتــرة  بدايــة  تقدمــه  األحمــر  عــزز  إذ 
علــى التصويــب الثالثــي الناجــح، إضافــة إلــى 
االختراقات السهلة والتسجيل من تحت السلة، 
مواصال النهج نفسه طوال فترات الربع وصوال 

لحسم الشوط األول بنتيجة بلغت ٦١/ ١٧.
المــد  إيقــاف  العمانــي  المنتخــب  يســتطع  ولــم 
الهجومــي الهائــل لمنتخبنــا الــذي واصــل بســط 
ســيطرته الكبيــرة علــى مجريــات اللقــاء، معمقا 
فارق النتيجة بفوزه في الربعين الثالث والرابع 

وصوال لكسر حاجز المئة نقطة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاءجانب من لقاء منتخبنا أمام عمان

اليــوم راحــة لجميــع المنتخبــات فــي “خليجية الســلة” للشــباب

األحمر يكتسح عمان بمئوية قاصمة

12

حصدت منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان في 
بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي أقيمت في العاصمة األردنية عمان بمشاركة 
منتخبات البحرين، السعودية، األردن، اإلمارات، سوريا، فلسطين ولبنان وبتنظيم 

من االتحاد األردني.

وشاركت منتخباتنا بالالعبين والالعبات 
وهــم: محمــد عبــاس، راشــد ســند، ســيد 
مرتضــى محفــوظ، حســن جمعــة، إلياس 
عبــاس،  علــي  محمــد،  ســلمان  الياســي، 
محمــد  عبــاس،  فاضــل  حســن،  حســين 
نــادر، مجيــد ناجي، مريــم العالي، فاطمة 

العالي، أمروتا اميت، ورقية الياسي.
حصــد  مــن  األشــبال  منتخــب  وتمكــن   
الميدالية الذهبية بكل جدارة واستحقاق 
بعــد أن قــدم أفضــل المســتويات طــوال 
مشــواره في البطولة واســتطاع أن يهزم 
منتخــب الســعودية في المبــاراة النهائية 
بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطين ليحصد 

منتخبنا لألشبال الميدالية الذهبية.
األولــى  الفضيــة  الميداليــة  وجــاءت   
لمنتخب الفتيات المكون من مريم العالي 
وفاطمــة العالي وأمروتا ورقية الياســي، 
حيــث قدمن الالعبات مســتويات مميزة 

طــوال المنافســات واســتطعن الحصــول 
على المركز الثاني والميدالية الفضية.

 وحصد منتخب تحت 21 سنة الميدالية 
مســتويات  بعــد  البطولــة  فــي  الفضيــة 
مميــزة قدمهــا فــي مشــواره، حيــث قــدم 
وســيدمرتضى  ســند  راشــد  الالعبيــن 

حســين وسلمان محمد مستويات مميزة 
فــي المباريــات وحصلــوا علــى الميداليــة 

الفضية.
مــن  الرجــال  منتخــب  يتمكــن  ولــم   
تحقيــق أي ميداليــة فــي البطولــة علــى 
رغــم المنافســة القويــة التــي دخلهــا مــع 

المنتخبات المشاركة.
 وشــهد اليــوم الختامــي للبطولــة تتويــج 
األبطال، حيث شارك في مراسم التتويج 
نائــب رئيس اتحــاد الطاولة علــي المادح 
الــذي أعــرب عن خالــص شــكره وتقديره 
إلــى رئيس اتحاد الطاولة الشــيخة حياة 

بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة علــى دعمهــا 
علــى  وحرصهــا  للمنتخبــات  المتواصــل 
الالعبيــن  وإعطــاء  المســتمرة  المتابعــة 
مــن  عاليــة  معنويــة  دفعــة  والالعبــات 
خــالل متابعتهــا، مشــيدًا بــأداء الالعبيــن 

والالعبات طوال البطولة.

الرفاع - اتحاد الطاولة

ذهبية وفضيتان للطاولة في “غرب آسيا”

لقطات من تتويج منتخبناتنا للطاولة

اســتمر العــب منتخبنــا الوطني لكرة القدم الســابق محمود 
العجيمي في تنقالته االحترافية، وهذه المرة عاد للمالعب 

السعودية مجددا عبر بوابة نادي الصفا.
الســعودي  الــدوري  فــي  العجيمــي  لعــب  حيــث ســبق وأن 
بارتدائه قميص الفريق نفســه قبل عدة مواســم حينما كان 

يلعب الصفا في مصاف دوري الدرجة األولى. 
وأعلــن النــادي الســعودي عــن انضمــام الالعب إلــى صفوفه 
رســميا ليمثلــه فــي منافســات الموســم الرياضــي الجديــد 
2020/2019 ولكــن هــذه المــرة فــي مصــاف دوري الدرجــة 
الثانيــة بعدمــا نجــح فــي الصعــود لها اثــر تغلبه علــى فريق 
الروضــة فــي بطولــة المملكة لفرق الدرجة الثالثة بالموســم 

الماضي.
ويعــد العجيمــي أول العــب بحرينــي يلعــب فــي الــدوري 
األوروبــي حينمــا احتــرف فــي صفوفــه فريــق نــادي تيرانــا 
األلباني، قبل عدة سنوات وحقق معه كأس السوبر المحلي 
اال انــه لــم يســتمر معــه بســبب مشــاكل ماديــة. وكانت اخر 
محطــات العجيمــي الــذي مثــل صفــوف الشــباب والرفــاع 
والمنامــة والحــد بالــدوري البحرينــي، هــي الــدوري الهنــدي 
وتحديــدا فــي نــادي غوكــوالم فــي مصــاف دوري الدرجــة 

األولى، وقدم مستويات مميزة في مختلف المباريات التي 
لعبهــا وســجل بعض األهــداف المباريات، حصــل من خاللها 

على جائزة افضل العب.

محمود العجيمي بقميص الصفا السعودي 

عــاد للــدوري الســعودي مجــددا من بوابــة نــادي الصفا
محطة احترافية جديدة لمحمود العجيمي

يخــوض ممثل المملكة فريــق الرفاع، 
عند 8 من مساء اليوم )األربعاء(، لقاء 
أمام فريق هورسيد الصومالي، ضمن 
منافســات الجولــة الثانيــة للمجموعة 
األولــى للــدور التمهيدي لــكأس محمد 
األبطــال،  العــرب  لألنديــة  الســادس 
علــى ملعــب المركب الرياضــي محمد 

الخامس في المغرب.
ويعتبــر اللقــاء الثاني لســماوي الرفاع 
فــي البطولــة العربية، بعدما تمكن من 
تحقيــق بدايــة إيجابيــة عبــر تخطــي 
الفريق المضيف اتحاد طنجة بهدفين 
دون مقابل في فوز الفت ومســتحق، 
كميــل  الالعبــان  الهدفيــن  ســجل  إذ 

األسود وسيد هاشم عيسى.
ويســعى الرفاع لتحقيــق فوزه الثاني 
صــدارة  فــي  والبقــاء  التوالــي  علــى 
المجموعة التي يشترك فيها مع فريق 

علــى  تفــوق  الــذي  العراقــي  الــزوراء 
هورســيد فــي الجولة األولــى بنتيجة 

.)2-0(
ويهدف السماوي إلى الوصول للنقطة 
الثالثــة  الجولــة  لخــوض  السادســة، 
والحاسمة التي ســتحدد المتأهل عن 
المجموعــة إلــى دور ال 32، علمــا أن 
المتأهــل مــن المجموعــة ســيلعب في 

الــدور المقبــل )إخــراج المغلــوب( مــع 
فريق أولمبيك آسفي المغربي.

ويــدرك مــدرب الرفــاع علــي عاشــور 
تكتســيها  التــي  الكبــرى  األهميــة 
نقــاط المواجهــة اليــوم أمــام الفريــق 
الصومالي، خصوصا أن الفوز سيقرب 
ممثــل المملكة من الوصول إلى الدور 

التالي.

فريق الرفاع

الجولــة الثانية للــدور التمهيــدي لكأس محمد الســادس
الرفاع يالقي هورسيد الصومالي
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تكليف آسيوي للعالن

كلــف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، عضو 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام  لجنــة 
خالــد  اآلســيوي  الحــكام  ومقيــم  القــدم 
حــكام  تقييــم  فــي  بالمشــاركة  العــالن، 
مباريــات المجموعــة )i( من تصفيات كأس 

آسيا تحت 16 عاما للناشئين 2020.
فــي  المجموعــة  مباريــات  وســتقام 
 21 حتــى   17 الفتــرة  خــالل  ســنغافورة 
ســبتمبر 2019، وهــي التصفيــات المؤهلــة 
العــام  ســتقام  التــي  اآلســيوية  للنهائيــات 

المقبل 2020.
وجــاء التكليــف مــن قبــل االتحــاد القــاري 
لخالــد العــالن بعــد اعتمــاده خــالل العــام 
للحــكام،  آســيوًيا  مقيًمــا   2018 الماضــي 
إذ سيشــرف العــالن علــى تقييــم األطقــم 
التــي  المجموعــة  لمباريــات  التحكيميــة 
تضــم إلــى جانــب المضيف ســنغافورة كالً 

من كوريا الشمالية، هونج كونج وغوام.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أحمد مهديعلي مجيد

منتخباتنا تواصل 
حصد اإلنجازات 

في المشاركات 
الخارجية

المنتخــب  الثانيــة، حقــق  المبــاراة  فــي 
للمنافســات  مجــددا  العائــد  الكويتــي 
الخليجية، انتصــاره األول في البطولة، 
قطــر  منتخــب  حســاب  علــى  بتغلبــه 

بنتيجة 84/ 76.
ورفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط من فوز 
واحــد وخســارة مماثلــة أمــام منتحبنــا 
الوطنــي، فيمــا أوصلــت نقطــة الهزيمــة 

الثانية رصيد قطر إلى نقطتين.
وســيكون منتخــب الكويــت على موعد 
لقــاءات  افتتــاح  فــي  الســعودية  أمــام 
اليــوم  البطولــة  مــن  الثالــث  اليــوم 
)األربعاء(، فيما ســيواجه قطــر منتخبنا 
الوطني في اليوم نفسه، بعد أن تخضع 

جميع الفرق للراحة اليوم.
وجــاءت بداية قطر في المباراة بشــكل 
جيــد بعــد أن تقــدم فــي الربــع األول بـــ 
21/ 13، وحافــظ علــى تقدمــه فــي الربع 
الثانــي الــذي شــهد عودة قويــة للكويت 
بفــوزه فــي هذا الربــع 21/ 16، ثم واصل 
الكويــت أداءه الجيــد ليخطــف التقــدم 
بفــوزه في الربع الثالــث 23/ 17، قبل أن 
يحتفظ بالنتيجة في الربع األخير الذي 

فاز فيه أيضا 26/ 22.
مــن  اللقــاء طاقــم تحكيــم مكــون  أدار 
عبدالحســين،  عبدالرضــا  البحرينــي 
وعصــام  البلوشــي  أحمــد  والعمانييــن 

السيابي.

الكويت تطيح بقطر

في المباراة األولى، حقق المنتخب الســعودي فوزا مســتحقا على حســاب المنتخب 
اإلماراتــي، بنتيجــة 62/ 51. وهــذا هــو الفــوز الثانــي لألخضر الســعودي عقــب تفوقه 
في المباراة األولى على حســاب قطر، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، فيما تلقى منتخب 
اإلمــارات الخســارة الثانيــة بعــد خســارته الماضيــة أمــام عمــان ووصــل رصيــده إلى 
)األربعــاء(  اليــوم  البطولــة  مــن  الثالــث  اليــوم  فــي  الســعودية  نقطتيــن. وســيواجه 
منتخــب عمــان، فيما ســيلتقي اإلمارات بالمنتخــب الكويتي. وعــودة للمواجهة التي 
جاءت نتائج أشــواطها كاآلتي: 17/ 9 الســعودية، 17/ 16 الســعودية، 15/ 15 و13/ 11 
الســعودية، فــإن المنتخــب الســعودي فرض أفضليتــه على اللقاء منــذ البداية وحتى 
النهاية؛ بفضل األداء الجماعي المتزن في الشــقين الدفاعي والهجومي، عالوة على 
التحول الهجومي السريع ودقة التركيز في حسم الهجمات. أدار اللقاء طاقم تحكيم 

مكون من البحريني محمد السلم، السوري وسام زين، والقطري سيف الدوسري.

االنتصار الثاني لألخضر



لالعبــي  تكريميــا  المنامــة حفــال  نــادي  أقــام 
الفريــق األول الذيــن مثلــوا صفــوف منتخبنا 
الوطنــي األول لكــرة القــدم فــي بطولــة غرب 
آســيا التاســعة، والتــي أحــرز لقبهــا “األحمــر” 
بــكل جدارة واســتحقاق بفــوزه على صاحب 
فــي  العــراق  منتخــب  والجمهــور  األرض 
 14 يــوم  رد  دون  بهــدف  النهائيــة  المبــاراة 

أغسطس الجاري.
جاء ذلك على هامش تدشين معسكر الفريق 
المنامــي يــوم اإلثنيــن 19 أغســطس الجاري، 
بالجفيــر،   the k فنــدق  فــي  حاليــا  والمقــام 

بحضــور رئيــس مجلــس إدارة النــادي زهيــر 
كازرونــي، وعدد من أعضــاء مجلس اإلدارة: 
أميــن الســر عبــدهللا عاشــور، األميــن المالــي 
القــدم  كــرة  جهــاز  رئيــس  القصيــر،  حســين 
أحمــد جواهري، رئيس قطاع الفئات العمرية 
لكــرة القــدم علي قمبــر ومحمد مجيــد وأمير 

كازروني.
نــادي المنامــة شــاركوا  4 العبيــن مــن  وكان 
اإلنجــاز  إحــراز  فــي  الوطنــي  المنتخــب  مــع 
فــي  الفــوز  هــدف  وهم:صاحــب  التاريخــي، 
النهائي الالعب عيســى موسى، محمد عادل، 

عيسى جهاد وأحمد نبيل.
إدارة  مجلــس  رئيــس  حــث  اللقــاء،  وخــالل 
نــادي المنامــة زهيــر كازروني العبــي المنامة 
علــى بــذل المزيــد مــن العطــاء والجهــود في 
ســبيل تحقيــق اإلنجــازات المرســومة للكــرة 

المنامية.
وأكد كازروني أن مجلس اإلدارة ســيقدم كل 
أشــكال الدعم والمســاندة المعنويــة والمادية 

للفريق، لتحقيق األهداف الموضوعة.
والتقــى رئيــس النادي بمــدرب الفريق األول، 
التونســي محمــد المكشــر، إذ تــم اســتعراض 

الجديــد  للموســم  الفريــق  وأهــداف  خطــط 
2019 -  2020، وأكــد كازرونــي تقديــم الدعم 

للجهازين الفني واإلداري بما ينجح العمل.
نهايــة  فــي  المناميــة  اإلدارة  واحتفــت 
اللقــاء بالالعبيــن األربعــة الذيــن توجــوا 
بالذهــب مــع المنتخــب الوطنــي، إذ تــم 

قطع كعكة خاصة بهذه المناسبة.
نــادي المنامــة باإلنجــاز  وأشــادت إدارة 
فــي  الوطنــي  المنتخــب  حققــه  الــذي 
بطولة غرب آســيا، معربة عن تشــجيعها 
لبقيــة الالعبيــن لبــذل المزيــد والوصول 
إلى تمثيل المنتخبات الوطنية وتحقيق 
اإلنجازات المختلفة بما يتوافق مع رؤى 

ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، خصوصــا وأن ســموه 
دشــن العصر الذهبي للرياضة البحرينية 
نحــو قيادتهــا إلــى مزيــد مــن اإلنجازات 

والمكتسبات.

المنامة يحتفي بالعبي “األحمر” األبطال

أشــاد رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة بقــرار )الفيفــا( المتضمــن 
المنتخــب العراقــي فــي  الموافقــة علــى اســتضافة مدينــة البصــرة مباريــات 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

واعتبــر الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
لقــرار  القــرار الجديــد امتــدادا  خليفــة 
القــدم  لكــرة  مجلــس االتحــاد الدولــي 
العــام الماضــي برفع الحظــر المفروض 
على إقامة المباريات الدولية الرســمية 
في العراق، معتبرا القرار مكســبا للكرة 
العراقيــة ودفعــة قويــة لجهــود تطوير 

اللعبة في البالد. 
لكــرة  وهنــأ رئيــس االتحــاد اآلســيوي 
العراقيــة  القــدم  كــرة  أســرة  القــدم 
بالقــرار الدولي الجديد، مشــيرا إلى أن 
موافقــة )الفيفــا( علــى إقامــة مباريــات 
كأس  بتصفيــات  العراقــي  المنتخــب 
العالــم فــي مدينــة البصــرة يعــد ثمــرة 
للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا مختلــف 
األجهــزة الرســمية العراقيــة فــي تهيئة 

الظــروف المثاليــة الســتضافة العديــد 
مــن االســتحقاقات القاريــة واإلقليمية 
وآخرهــا منافســات بطولــة غــرب آســيا 
التاســعة التي نالــت تقييما إيجابيا من 

الفيفا.
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفة أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
كان على الدوام داعما حقيقيا للمطالب 
العراقية باســتضافة المباريات الدولية 
الرســمية وذلــك انطالقــا مــن اإليمــان 
العميــق بمكانــة العــراق علــى الخارطة 
مــن  فعــاال  القاريــة وباعتبــاره عنصــرا 
قائــال:  اآلســيوية،  المنظومــة  عناصــر 
لقد عملنا على مســاندة الجهود الخيّرة 
التي بذلها العراق ممثال بوزارة الشباب 
والرياضــة واتحــاد كــرة القــدم، وتمــت 

الموافقــة بالفعــل علــى إقامــة مباريات 
األندية العراقية ببطولتي دوري أبطال 
فــي  اآلســيوي  االتحــاد  وكأس  آســيا 
العــراق علــى امتــداد الشــهور الماضية، 
كمــا قرر االتحاد اآلســيوي منح العراق 

فــي  مجموعتــه  مباريــات  اســتضافة 
تصفيات كأس آســيا للشباب تحت 19 
عامــًا، ممــا يؤكــد أن االتحــاد اآلســيوي 
كان ســّباقا في تفعيل قرار رفع الحظر 

الدولي المفروض على العراق.

اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  وأعــرب 
لكــرة القــدم عــن ثقتــه بقــدرة العــراق 
علــى توفيــر عوامل النجــاح التنظيمي 
فــي  العراقــي  المنتخــب  لمباريــات 
نهائيــات  إلــى  المؤهلــة  التصفيــات 

كأس العالــم، متمنيــا لالتحــاد العراقــي 
التوفيــق  كل  المختصــة  والجهــات 
العــراق  جــدارة  تأكيــد  فــي  والنجــاح 
فــي اســتضافة مختلف االســتحقاقات 

الكروية بأفضل صورة ممكنة.

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ســلمان بــن إبراهيــم يشــيد بقــرار “الفيفــا” إقامــة تصفيــات كأس العالــم فــي البصــرة

“اآلسيوي” سبَّاق في مساندة العراق باستضافة المباريات الدولية

طالق: المدوب األقرب لقيادة يد توبلي
تفاصيل ودون  مــخــتــلــفــان  لــحــبــيــب  ــي  ــلـ واألهـ ــنــجــمــة  ال عــرضــا 

أشــار أميــن الســر العــام بنــادي توبلــي جاســم 
طــالق إلــى أن المــدرب الوطنــي أحمــد منصــور 
المــدوب هــو األقــرب لقيادة الفريــق األول لكرة 

اليد بالموسم الرياضي 2020 -  2019.
وقــال طــالق فــي تصريــح لـــ “البــالد ســبورت” 
إن مجلــس اإلدارة يتجــه نحــو تجديــد الثقــة 
واإلبقــاء علــى المــدرب أحمــد المــدوب ليتولــى 
تدريــب الفريــق األول، إضافة لفئة الشــباب كما 
حدث بالموســم الماضي؛ كونــه من أبناء النادي 

ويستحق نيل هذه الفرصة لخدمة ناديه. 
بيــن  لذلــك،  الرســمي  اإلعــالن  تأخــر  وحــول 
االنتهــاء  فــي طــور  اإلدارة  أن مجلــس  طــالق 
مــن بعــض الملفات المهمة خصوصــا المالية في 
ظــل التغييــرات التــي حدثــت مؤخــرا بتقليــل 
الميزانية وضعف الموارد بالنادي، وأنها ســتلجأ 

لتطبيق نظام المكافآت.
أكــد  فريقــه،  لالعبــي  األنديــة  عــروض  وحــول 

طــالق أن الالعــب الدولــي محمــد حبيــب هــو 
المطلــوب مــن صفــوف ناديــه وذلــك مــن ِقبــل 
بعرضيــن  ولكــن  والنجمــة،  األهلــي  ناديــي 
تقــدم  األهلــي  أن  موضحــا  تمامــا،  مختلفيــن 

برســالة يطلب فيها الالعب على ســبيل اإلعارة 
لمــدة 5 ســنوات دون أن يذكر أيــة تفاصيل من 
الناحيــة المادية. أما النجمة، فقد تقدم برســالة 
أخــرى يطلــب فيها حبيب بشــكل دائــم دون أن 

يذكــر تفاصيــل إضافية، مبينا أن ناديه ســيقوم 
بالــرد خــالل األيام المقبلة علــى الناديين يطلب 
منهما تقديم تفاصيل العرض المادي؛ لدراســته 

وتقييمه.

أحمد المدوب جاسم طالق

رئيس االتحاد اآلسيوي يصافح العبي المنتخب العراقي قبيل مباراة السعودية سلمان بن إبراهيم خالل حضوره مباراة العراق والسعودية في البصرة العام 2018

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تعاقد األهلي رسميًا مع المحترف الكندي “رايموند” لتدعيم صفوف 
الفريق األول للكرة الطائرة في الموسم المقبل 2019 -  2020.

وجــاء التعاقــد مــع الالعب الكندي بعد اإلطالع على ســيرته الذاتية 
ومســتوياته الفنيــة، حيــث أنه من مواليــد 1991 يجيد اللعب بمركز 
)4( ويبلغ طوله 190 سم، وسبق له اللعب في عدة جامعات وأندية 
كندية خالل الفترة من 2010 -  2016، كما لعب في الدوري الفرنسي 

موسم 2016 -  2017، وقضى آخر موسمين بالدوري األلماني.
وأنهــى األهلــي جميع إجــراءات التعاقــد األولية مع الالعــب الكندي 
بانتظــار وصولــه بتاريــخ 27 أغســطس الجــاري إلــى البحريــن ليتــم 
تقديمــه إلــى وســائل اإلعــالم المحليــة وإبــرام الصفقــة رســميا بمقر 
النــادي بالماحــوز تمهيــدا النتظامــه في الحصــص التدريبيــة بقيادة 

المدرب الوطني رضا علي.
وكان النــادي األهلــي تعاقــد فــي الموســم الماضــي مــع المحتــرف 
الكولومبــي )هرنانديــز( والــذي حقــق معــه الفريق بطولة كأس ســمو 
ولــي العهــد، فيما يتطلع النســور من خالل الصفقــة الجديدة لتقوية 
صفــوف الفريــق بصورة أكبــر خصوصا في ظل تواجــد النجم البارز 
ناصــر عنــان هــذا الموســم والذي سيشــكل قــوة ضاربة فــي صفوف 

طائرة النسور.

غــادر منتخبنــا لكــرة القــدم لفئــة الشــباب إلــى 
فلســطين؛ للمشــاركة فــي بطولــة اتحــاد غــرب 
آســيا األولى التي ستقام في الفترة 22 وحتى 

30 أغسطس الجاري.
ويضــم الوفد المغــادر كال من: رئيس الشــؤون 
الفنيــة عابــد األنصــاري، المديــر الفني للشــباب 
عــادل  المــدرب  مســاعد  كرامــي،  إســماعيل 
النعيمي، مدرب اللياقة البدنية محمد ياســين، 
مــدرب الحراس حســين ســند، المدلــك “أنيل”، 
عبدالرحمــن  عبدالنبــي،  حســن  والالعبيــن: 
الســيد، مبــارك محمــد، عــادل الرميحــي،  ســيد 
مهــدي شــرف، صالــح شمســان، ســالم حســين، 
عبــدهللا ســالم، ســلمان عــادل، حســين هرونــة، 
خليل إبراهيم، هاني طه، محمد فارس، دعيج 
الــذوادي، حســين العكــري، علــي خليفــة، أحمد 
مســلم، عبــدهللا النمــر، عبدالرحمــن العبيدلــي 

وإبراهيم علي.
ومــن المؤمــل أن تجــرى مراســم القرعــة اليوم 
يشــارك  إذ  الجــاري،  أغســطس   21 األربعــاء 

فــي البطولــة 6 منتخبــات، وهــي إلــى جانــب 
اإلمــارات،  المضيــف:  وفلســطين  منتخبنــا 
األردن، قطــر والعــراق. وســيتم توزيــع الفــرق 
علــى مجموعتين بواقــع 3 فرق لكل مجموعة، 

ويتأهل األول والثاني إلى نصف النهائي.
وتأتــي المشــاركة في بطولة غرب آســيا ضمن 
برنامــج المنتخــب لإلعــداد لالســتحقاق األكثر 
أهمية المتمثل في تصفيات كأس آسيا 2020، 

إذ ســتقام التصفيــات خــالل نوفمبــر المقبــل، 
مجموعتــه  مباريــات  منتخبنــا  وســيحتضن 
وبوتــان  بنغالديــش  تضــم  التــي  الخامســة 

واألردن.
واختتم منتخب الشــباب حديثا مشــاركته في 
بطولة كوتيف الدولية الودية التي أقيمت في 
إســبانيا، كما خاض قبلها معســكرا خارجيا في 

مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
رايموند

  منتخب الشباب لكرة القدم

ــاري ــجـ الـ أغــســطــس   27 ــة  ــك ــل ــم ــم ال إلــــى  ـــدميــصــل  ـــرة الق ـــى لك ـــيا األول ـــرب آس ـــة غ ـــي بطول ـــاركة ف المش

“أحمر الشباب” يغادر إلى فلسطينالكندي “رايموند” محترفا بطائرة األهلي

١٣

كازروني يتوسط فريق المنامة الكروي

األربعاء 21 أغسطس 2019 
20 ذو الحجة 1440

أحمد مهدي

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

أشــاد االتحــاد اآلســيوي لكرة 
السلة بالتطور التقني والفني 
لالتحاد البحريني لكرة السلة 
الذي أصبح االتحاد األول في 
قارة آســيا الــذي يعتمد نظاًما 
قوائــم  لتســجيل  إلكترونًيــا 
إلكترونــي  بشــكل  المباريــات 

Digital Scoresheet لحكام الطاولة، وجاء ذلك في خبر بثه االتحاد اآلســيوي 
علــى موقعــه الرســمي فــي شــبكة اإلنترنــت. وباتــت مملكــة البحريــن أول دولــة 
آســيوية تعتمــد تســتخدم نظاًمــا إلكترونًيا لتســجيل قوائم المباريــات.  ويهدف 
اتحاد الســلة بهذه الخطوة إلى مواصلة تطوير العمل في االتحاد وتحويله إلى 
الجانــب اإللكترونــي في ُمختلف النواحي، ضمن سياســة التطوير الشــاملة التي 
يتــم انتهاجهــا لالرتقــاء بالعمــل فنًيــا وإدارًيا، وبتوجيه مباشــر من ســمو الشــيخ 

عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة.
وبدأ االتحاد البحريني تطبيق نظام التسجيل اإللكتروني في منافسات الدوري 

المحلي الذي انطلق في األول من أغسطس الجاري.
وطبق اتحاد السلة أيًضا النظام اإللكتروني لتسجيل قوائم الحكام في البطولة 
الخليجية للمنتخبات تحت 18 ســنة والتي يســتضيفها االتحاد البحريني حتى 
25 أغسطس الجاري. وتتمثل المبادرة الصديقة للبيئة في التقليل من استخدام 

الورق، باستخدام األجهزة اإللكترونية الحديثة.

“اآلسيوي” يشيد بتقنية اتحاد السلة

حسن علي

كازروني يلتقي 
المكشر ويؤكد 

دعم فريق الكرة
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حبيب صباح بطل التصنيفية الثانية للسنوكر
ــف بــــــجــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ ــى عـــــــرش الـ ــ ــل ــ ــه ع ــ ــع ــ ــرب ــ واصـــــــــل ت

ُتــوج نجــم منتخبنــا الوطنــي حبيب صبــاح بلقب 
بطولــة االتحاد التصنيفية الثانية للســنوكر 2019 
والتي نظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر 
الخميــس  يــوم  مســاء  واختتمــت  والدارتــس 

الماضي على صالة “نادي كيو” إن بالمنامة.
وجــاء ذلــك بعدمــا فاز حبيــب صباح فــي المباراة 
النهائيــة علــى نظيــره صادق يونس صقــر بنتيجة 
المحلــي  التصنيــف  عــرش  علــى  ليتربــع   ،)2/5(
للعبــة بجــدارة واســتحقاق. وفــي مبــاراة تحديــد 
المركزيــن الثالــث والرابــع، تغلــب الالعــب صــادق 
 ،)0/4( بنتيجــة  فاضــل  يوســف  علــى  عبدالغنــي 

ليحصد عبدالغني المركز الثالث.
وعقــب المبــاراة النهائيــة قام أمين الســر باالتحاد 
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس إحســان 
بوبشــيت  حســين  المنتخبــات  ومديــر  حاجــي 
بتكريــم الفائزيــن، حيث ُتوج حبيب صباح بكأس 
المركــز األول، ويونس صقــر بكأس المركز الثاني، 

وصادق عبدالغني بكأس المركز الثالث. 
وفــي الوقــت الــذي أنهــى فيــه صــادق عبدالغنــي 
خطفــت  فاضــل،  يوســف  مــع  ســريعًا  مواجهتــه 
حيــث  الحاضريــن،  أنظــار  النهائيــة  المواجهــة 
حظيــت المبــاراة باإلثــارة والنديــة حيــث خطــف 
حبيب أفضلية السبق باألداء والنتيجة إال يونس 
كانــت لــه كلمــة العــودة، ليســتمر هذا المنــوال إلى 
أن أحكــم حبيب قبضته فــي الحفاظ على تقدمه 
وإنهــاء األمــور لصالحــه مــع تحقيــق معــدل 101 

نقطة.

األدوار النهائية

 ،8 ال  دور  مواجهــات  شــهد  قــد  الثالثــاء  يــوم  وكان 
وأســفرت نتائجــه عــن فــوز حبيــب صبــاح علــى ماجد 
ضيــف )1/4(، صــادق عبدالغنــي علــى حســين العــرادي 
يوســف   ،)2/4( ســيدجواد  علــى  صقــر  يونــس   ،)0/4(
فاضل على حامد ضيف )2/4(. وخطف يوسف فاضل 
أنظار الحاضرين باألداء الراقي الذي قدمه امام حامد 
الفنيــة خــالل  بســط ســيطرته وأفضليتــه  إذ  ضيــف، 
األشــواط التــي فــاز بها، وفــي المقابل رغم فــوز حامد 
بشــوطين اال انــه لــم يظهــر بمســتواه المعهــود واخفق 
فــي الخــروج بنتيجــة إيجابية. وســجل حبيــب صباح 
معــدل “89 نقطــة” إلنهــاء الشــوط خــالل مواجهته مع 

ماجد ضيف.
وفــي يــوم االربعــاء، أقيمت منافســات دور الـ 4 والتي 
تواجــه فيهــا يونــس صقــر مع يوســف فاضــل وحبيب 
صبــاح مــع صــادق عبدالغنــي، عــن فــوز يونــس صقــر 

بنتيجة )0/5( بعد أداء جاد وقوي منه حيث لم يفسح 
بســط  بعدمــا  للقــاء  للعــودة  ليوســف فاضــل  المجــال 
ســيطرته وأفضليتــه الفنيــة. وفــي اللقــاء اآلخر، حقق 
حبيب نتيجة الفوز )3/5( بعد أداء متفاوت من كالهما 
إال أن كلمة الحســم كانت لخبرة وقوة حبيب وخطف 
بطاقة التأهل للنهائي. وســجل حبيب نتائج عالية من 
خالل األشواط التي لعبها، أحرز معدالت “70، 85، 92 

نقطة” خالل مواجهته مع صادق عبدالغني.
المبــاراة  فــي  فــاز حبيــب صبــاح  بعدمــا  ذلــك  وجــاء 
النهائية على نظيره صادق يونس صقر بنتيجة )2/5(، 
ليتربــع علــى عــرش التصنيــف المحلــي للعبــة بجــدارة 
الثالــث  المركزيــن  واســتحقاق. وفــي مبــاراة تحديــد 
والرابــع، تغلــب الالعب صــادق عبدالغني على يوســف 
فاضل بنتيجة )0/4(، ليحصد عبدالغني المركز الثالث.
باالتحــاد  الســر  أميــن  قــام  النهائيــة  المبــاراة  وعقــب 
البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس إحسان حاجي 

ومدير المنتخبات حســين بوبشــيت بتكريــم الفائزين، 
حيــث ُتوج حبيب صباح بكأس المركز األول، ويونس 
صقــر بــكأس المركز الثانــي، وصــادق عبدالغني بكأس 

المركز الثالث. 
وحظيــت المبــاراة الختاميــة باإلثــارة والنديــة حيــث 
خطــف حبيــب أفضليــة الســبق بــاألداء والنتيجــة إال 
يونــس كانــت لــه كلمــة العــودة، ليســتمر هــذا المنــوال 
إلــى أن أحكــم حبيب قبضته في الحفــاظ على تقدمه 

وإنهاء األمور لصالحه مع تحقيق معدل 101 نقطة.

األدوار النهائية

 ،8 ال  دور  مواجهــات  شــهد  قــد  الثالثــاء  يــوم  وكان 
وأســفرت نتائجــه عــن فــوز حبيــب صبــاح علــى ماجد 
ضيــف )1/4(، صــادق عبدالغنــي علــى حســين العــرادي 
يوســف   ،)2/4( ســيدجواد  علــى  صقــر  يونــس   ،)0/4(
فاضــل علــى حامد ضيف )2/4(. وســجل حبيب صباح 

معــدل “89 نقطــة” إلنهــاء الشــوط خــالل مواجهته مع 
ماجد ضيف.

وفــي يوم االربعاء، أقيمت منافســات دور ال 4 والتي 
تواجــه فيهــا يونــس صقــر مع يوســف فاضــل وحبيب 
صبــاح مــع صــادق عبدالغنــي، عــن فــوز يونــس صقــر 
بنتيجــة )0/5(. وفــي اللقاء اآلخــر، حقق حبيب نتيجة 
الفــوز )3/5(. وســجل حبيــب نتائــج عاليــة مــن خــالل 
األشــواط التي لعبها، أحــرز معدالت “70,85,92 نقطة” 

خالل مواجهته مع صادق عبدالغني.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

األربعاء
21 أغسطس 2019 
20 ذو الحجة 1440

منافســات  الثالثــاء  أمــس  مســاء  افتتحــت 
التــي  للدارتــس  األولــى  التصنيفيــة  البطولــة 
تشــرف على تنظيمهــا لجنة الدارتــس باالتحاد 
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس وذلك 
علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة 

بالرفاع بمشاركة 64 العبا.
وشــهد اليــوم األول إقامــة 48 مبــاراة لحســاب 
كراشــي وســيد  أحمــد  وتمكــن  8 مجموعــات، 
عبدهللا حســين من التأهل لحســاب المجموعة 
)A(، وباســم محمــود ونبيل محمــود للمجموعة 
)C(، ومحمود موسى وصالح جمعة للمجموعة 
مصيقــر  وعبــدهللا  الصايــغ  وعدنــان   ،)D(
للمجموعــة )F(، وعبدالرحمــن موســى وأحمــد 
كازرونــي  )H(، وفرديــن  للمجموعــة  الشــيباني 
وحســن حاجي للمجموعة )K(، ومحمد كراهي 
وياسر عبدهللا للمجموعة )N(، وعبدهللا حاجي 
وسمير المعبر للمجموعة )P(. وقد أحرز محمد 
وعبــدهللا  نقطــة(   180( معــدل  أعلــى  تقــوي 

مصيقر أعلى نقطة إلنهاء الشوط )157(.
الــدور  منافســات  االربعــاء  اليــوم  وتســتكمل 
لباقــي  مبــاراة   48 إقامــة  عبــر  التمهيــدي 
المجموعــات األخــرى، علــى أن تجــري اللجنــة 
المنظمــة قرعة لتحديد مواجهات الدور الثالث 

صور لقطات من منافسات األمسالذي سينطلق غًدا الخميس.

انطالقة قوية لتصنيفية الدارتس األولى
ــات ــوع ــم ــج ــم ــل مـــبـــاريـــات الـــــــدور الــتــمــهــيــدي لـــبـــاقـــي ال ــم ــك ــت ــس ــوم ت ــ ــي ــ ال

حبيب صباح بطل التصنيفية الثانيو للسنوكر

صورة تجمع أصحاب المراكز الثالثةتتويج حبيب صباح بالمركز األول

لقطة جماعية لألبطال والمسؤولين والمنظمين للبطولة لقطة جماعية للمتوجين مع المسؤولين وعشاق اللعبة

علي مجيد

مــراد: البطــولــة نـاجــحــــة بالمشـــاركـــة الــواسعــة
ــاد الــطــائــرة ــل لــأولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة واتـــحـ ــزي ــج ــره ال ــك ــدم ش قـ

باالتحــاد  الدارتــس  لجنــة  رئيــس  أكــد   
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس 
التصنيفيــة  البطولــة  أن  مــراد  عــارف 
األولــى نجحــت منذ اليــوم األول في ظل 

المشاركة الواسعة التي حظيت بها.
وقال مراد فــي تصريح لصحيفة “البالد” 
)الراعــي اإلعالمــي للبطولــة( إن البدايــة 

تعتبــر مثاليــة للغاية بســبب مشــاركة 64 
مظلــة  تحــت  يندرجــون  بحرينيــا  العبــا 
الدارتــس باالتحــاد، ما يعد إنجــازا ويدل 

على شعبية اللعبة في مملكة البحرين.
 وأضــاف أن هــذا لــم يكــن يتحقــق لــوال 
دعــم اللجنة األولمبية البحرينية برئاســة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
للجنــة  العــام  ومتابعــة واهتمــام األميــن 
شــؤون  لــوزارة  وأيًضــا  النصــف،  محمــد 

الشــباب والرياضــة بقيــادة الوزيــر أيمــن 
المؤيــد علــى توفيــر صالة اتحــاد الطائرة 
إلقامــة  أيًضــا،  لهــم  موصــول  والشــكر 
البطولة التصنيفية األولى وتسهيل كافة 

اإلجراءات. 
كمــا أثنــى مــراد علــى الدعــم الكبيــر الذي 
القتــه البطولــة مــن ِقبــل مجموعــة بانــز، 
مارينــا مانيــا، كــي فيجن، اســطبل برايم، 
باإلضافــة  للطباعــة،  اماجينيشــنز  مركــز 

لصحيفــة” البالد” الراعي اإلعالمي، وهذا 
إن دل فهــو يــدل علــى مــدى اهتمامهــم 

بدعم الرياضة.
اعتــذاره  مــراد  قــدم  الختــام  وفــي 
مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  لألشــخاص 
المشــاركة فــي البطولــة إثــر انتهــاء فترة 
التســجيل، متمنًيــا لهــم التوفيق في ذلك 

عبر البطولة التصنيفية الثانية.

سبورت

عارف مراد يتحدث لـ “البالد سبورت”



قدمت شركة خدمات مطار البحرين )باس( دعما ماليا لبطوالت أنجل الرياضية ضمن مبادرة )باس تدعم( والمندرجة تحت برنامج المسؤولية 
االجتماعية، وإيمانا من مسؤولي الشركة بأهمية دعم البرامج الرياضة النسائية، حيث قدم الدعم الرئيس التنفيذي للشركة سلمان المحميد.

البحريــن  مطــار  شــركة خدمــات  دعــم  وعــن 
)باس(، أعربت مديرة بطوالت أنجل الرياضية 
وامتنانهــا  شــكرها  جزيــل  عــن  النســائية 
العميقيــن للشــركة ومســؤوليها وعلــى رأســها 
ســلمان المحميــد، مثمنــة هــذه الخطــوة التــي 
تؤكد إيمان الشــركة ومســؤوليها بأهمية دعم 
البرامــج الرياضيــة النســائية، والــذي ســيكون 
لــه تأثيــر إيجابي كبير والحــس الوطني تجاه 
فــي  والمســاهمة  المجتمعيــة  البرامــج  هــذه 
تنميتها، معتبرة أن هذا الدعم بمثابة الشراكة 
يتماشــى  بمــا  وتأتــي  البنــاءة  اإلســتراتيجية 
وتطلعات وتوجهات المجلس األعلى للشــباب 

والرياضــة واللجنــة األولمبيــة البحرينيــة كمــا 
ويأتــي توقيــع هــذه االتفاقيــة والرعايــة مــع 
شركة خدمات مطار البحرين باس تماشيا مع 
مبــادرة )اســتجابة( التــي أطلقهــا ممثل جاللة 
الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
للشــباب والرياضــة  المجلــس األعلــى  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي 
تأتــي امتــدادا للجهــود المضنيــة التــي يبذلهــا 

سموه خدمة للشباب والرياضة البحرينية.
أنجــل  فــي  سيســعون  أنهــم  إلــى  وأضافــت 
إقامــة  فــي  الرياضيــة  الفعاليــات  لتنظيــم 
الرياضيــة  والمســابقات  البطــوالت  مختلــف 

الشــريف؛  التنافــس  أجــواء  النســائية وخلــق 
نظرا لما يحظى به النشــاط النســائي من دعم 
واهتمــام كبيريــن مــن لــدن القيــادة الرشــيدة 
بالمملكة، ومؤكدة تطلعهم للتعاون والتنسيق 
المملكــة،  مؤسســات  مختلــف  مــع  والشــراكة 
حيــث إن الرياضة النســائية بمملكتنا الحبيبة 
حققت العديد من المكاســب على المستويات 
مقارنــة  الركــب  مقدمــة  فــي  لتكــون  كافــة 
بنظيراتهــا في الدول الخليجيــة والعربية من 
حيــث التمثيــل والمشــاركة الفاعلــة وتحقيــق 
اإلنجــازات فــي مختلف البطــوالت والدورات 

الرياضية.

“باس” تدعم “أنجل” لتنظيم الفعاليات
ــة ــي ــائ ــس ــن ــة ال ــيـ ــاضـ ــريـ ــة الـ ــركـ ــحـ ــم الـ ــ ــي دعـ ــ مــــبــــادرة مـــمـــيـــزة تـــســـاهـــم ف

اللجنة اإلعالمية
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حسن علي

تنطلــق اليــوم فعاليــات دوري خالــد بــن حمــد للمراكــز الشــبابية ولــذوي اإلعاقــة 
والفتيــات والــوزارات والجاليــات والبنــوك والشــركات لكــرة قــدم الصــاالت فــي 

نسخته السابعة والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة. 

وســتبدأ مباريــات اليــوم األول مــن الــدوري 
علــى صالــة  الخامســة مســاء  الســاعة  عنــد 
مدينة خليفة الرياضية بإقامة أربع مباريات 
ضمن مســابقة دوري الــوزارات ففي المباراة 
األولــى يلتقــي ضمــن منافســات المجموعــة 
األولى حامل اللقب فريق وزارة الداخلية مع 
فريــق وزارة اإلعــالم في الســاعة الخامســة، 
وفي المجموعة الثانية يلعب وصيف البطل 
في النســخة الســابقة فريق وزارة الخارجية 
ضــد فريــق وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

في السادسة من مساء اليوم. 
منافســات  وضمــن  الثالثــة  المبــاراة  وفــي 
المجموعة األولــى يلتقي فريق وزارة العدل 
وزارة  فريــق  مــع  للقضــاء  العامــة  واألمانــة 

المواصالت واالتصاالت في الساعة السابعة 
مســاء وُتختتم مباريات اليوم بمباراة ضمن 
منافسات المجموعة الثانية بلقاء بين فريق 
وزارة التجــارة والصناعة والســياحة وفريق 

وزارة الصحة في الساعة الثامنة مساء. 
وكانــت اللجنــة المنظمــة للــدوري قــد زارت 
آخــر  علــى  لالطــالع  خليفــة  مدينــة  صالــة 
االســتعدادات واســتكمال تجهيــزات الصالــة 
الــدوري  مباريــات  انطــالق  قبــل  الرياضيــة 
فــي  العاملــة  اللجــان  رؤســاء  جانــب  إلــى 
الدوري للتأكد من جهوزية الصالة من جميع 
علــى  المنظمــة  اللجنــة  واطلعــت  النواحــي، 
الخدمــات المقدمة للفرق المشــاركة لتحقيق 
النســخة  إلبــراز  النجــاح  درجــات  أقصــى 

الــدوري بصــورة متميــزة مــن  الســابعة مــن 
كافة النواحي لتستمر البناء على اإلنجازات 
التــي تحققت في الــدوري وتعزيزها بصورة 

متميزة. 
وحرصــت اللجنــة المنظمــة للــدوري على 
تكثيــف  وعلــى  اســتعداداتها  اســتكمال 
االجتماعــات فــي الفترة األخيــرة لمتابعة 
مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال قبــل انطــالق 
بــدوري  ســيبدأ  الــذي  الــدوري  مباريــات 
اعتبــارًا  الــوزارات والجاليــات والفتيــات 
مــن اليــوم وحتــى نهايــة شــهر أغســطس 
الجاري للتأكد من كافة األمور التنظيمية 
وجــه،  بأفضــل  الــدوري  والفنيــة إلظهــار 

خصوصــًا وأنه يحمل اســم ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفة الحريــص دوما 
علــى دعــم الحركــة الشــبابية والرياضيــة 

في المملكة. 

لكــرة  حمــد  بــن  خالــد  دوري  ويحظــى   
قــدم الصــاالت بمشــاركة واســعة من قبل 
وذلــك  المملكــة  فــي  والشــابات  الشــباب 

للتنافس على القاب مسابقات الدوري.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

4 مباريات في دوري خالد بن حمد للصاالت اليوم

جانب من مباريات النسخة الماضية

الرئيس التنفيذي لشركة “باس” يقدم الدعم

افتتــح منتخــب البحريــن )أ( المكــون مــن الالعبيــن علــي مرهون ومحمــد يعقوب مشــوارهما في 
البطولة العربية الثامنة والعشرين للرجال للكرة الطائرة الشاطئية التي انطلقت أمس الثالثاء 
بمدينــة صاللــة العمانيــة بالفــوز علــى منتخب اليمــن )ب( المكون من أيمن يزيــد وجمال خير هللا 

بعدما تغلب على منافسه بنتيجة 2/0 )21/12، 21/14(.

وحقق منتخب البحرين )أ( انتصاره الثاني على 
الســعودية )ب( المكــون من حســين العبدالباقي 
ويوســف الــداود بنتيجــة 2/0 )21/11، 21/16( 
مــن  نقــاط   6 إلــى  رصيــده  منتخبنــا  ليرفــع 

انتصارين مستحقين.
أمــا منتخب البحرين )ب( المكــون من الالعبين 
أول  تلقــى  فقــد  عنــان،  وناصــر  هرونــة  أيمــن 
خســارة مــن نظيــره القطــري )ب( المكــون مــن 
زياد الواعر وســيف الدين المجيد بنتيجة 2/1، 
حيث كسب منتخبنا الشوط األول 21/17، قبل 
أن يخســر فــي الشــوط الثانــي 16/21، والثالث 

.22/24
وفــي المواجهة الثانية تمكــن منتخب البحرين 
)ب( مــن اإلطاحــة بالســعودية )أ( المكــون مــن 
ضيــاء الخواهــر وعلــي محفــوظ بنتيجــة 2/0 

)21/17، 21/19( ليحصد أول ثالث نقاط.
وتســتكمل اليــوم )األربعــاء( منافســات الجولــة 
الثانيــة مــن دور المجموعــات ببطولــة الرجــال 
)أ( مــع قطــر  البحريــن  عندمــا يلتقــي منتخــب 
)ب( الســاعة 2 ظهرا، ويلتقــي منتخب البحرين 
)ب( أمــام لبنــان الســاعة 3:30 ظهــرا، كما يلتقي 
 5:45 الســاعة  فلســطين  )أ(  البحريــن  منتخــب 

مســاء، وأخيرا يلعب البحرين )أ( مع اليمن )ب( 
الساعة 6:30 وذلك بتوقيت سلطنة عمان.

علــى  للمنافســة  الوطنــي  منتخبنــا  ويســعى 
المراكــز الثالثــة األولــى وتحقيــق نتيجة أفضل 
من نسخة العام الماضي التي أحرز فيها المركز 

الثانــي عربيــا لــوال خســارته من منتخــب عمان 
البطل في المباراة النهائية.

وضمــن منافســات النســخة األولــى مــن بطولــة 
بطولــة  مــع  بالتزامــن  تقــام  والتــي  الناشــئين، 
الناشــئين  منتخــب  تمكــن  مــرة  ألول  الرجــال 

)ب( المكــون من ســيد أميــن مصطفى ومجتبى 
البحريــن  منتخــب  هزيمــة  مــن  الشــاخوري 
عليــوي  وعلــي  ناصــر  حســن  مــن  المكــون  )أ( 
بنتيجــة 2/0. وتســتكمل اليوم منافســات الدور 
التمهيدي عندما يلتقي البحرين )ب( الســعودية 

الســاعة 5:00 مســاء، ويلتقي البحرين )أ( اليمن 
)ب( الساعة 8:00 مساء.

أول  فــي  الناشــئين  منتخــب  يتطلــع  وبــدوره 
بطولة عربية على مســتوى هذه الفئة؛ لتحقيق 

نتيجة مشرفة والصعود على منصة التتويج.

أكد عمران النجداوي رئيس اللجنة المنظمة 
لبطولــة مجلســي الشــورى والنــواب الثانيــة 
عشــرة لكــرة القــدم للعهــد والــوالء للوطــن 
والتــي اختتمت األســبوع الماضــي بتحقيق 
مركز شــباب كــرزكان لقبها وبتنظيم ورعاية 
حققــت  إنهــا  شــريف،  أحمــد  مفروشــات 
نجاحــًا كبيــرًا هــذا العــام بفضل الدعــم الذي 
والنــواب،  الشــورى  مجلســي  مــن  تتلقــاه 
وخصوصــًا من رئيس مجلس الشــورى علي 
فوزيــة  النــواب  مجلــس  ورئيــس  الصالــح 
زينــل، وكذلــك الحضور المميــز لألمين العام 
لمجلس الشــورى المستشار اسامة العصفور 
ومديــر العالقــات العامــة بالمجلــس يوســف 
لمجلــس  المســاعد  العــام  واألميــن  مرهــون 
النــواب يحيــى المــال ومديــر إدارة االتصــال 

حســام ســالم، وبعض الســادة النــواب وكبار 
المسؤولين.

الشــكر والتقديــر  النجــداوي  وقــدم عمــران 
والثنــاء لــكل المســاهمين والداعميــن علــى 
نجــاح البطولــة التــي أبهــرت الحضــور وكل 

المتابعين، 
وتأتي إقامة هذه البطولة ســنويا في صيف 
كل عــام وبتنظيــم ومتابعــة مــن مفروشــات 
احمد شــريف وبدعم من مجلســي الشــورى 
والنــواب، وقدم النجداوي كذلك الشــكر الى 

عبدالرحمــن شــريف مديــر عــام مفروشــات 
أحمد شــريف واعضاء اللجنة المنظمة مكي 
الدوســري  واحمــد حبيــب وعيســى  ســعيد 
ومصطفــى  تلفــت  واحمــد  حــرم  وســمير 
النجــداوي والناشــط االجتماعــي والرياضي 

ابراهيم مطر والى مدير عام امن المحافظة 
محمــد  البلــدي  المجلــس  وعضــو  الشــمالية 
ســعد الدوســري والــى المعلــق خالد المنشــد 
كــوال  وكــوكا  والســياحة  للســفر  والحــدود 
ونــادي ســار على اســتضافته البطولــة والى 

منافســات  لتغطيتهــا  اليوميــة  الجرائــد 
البطولة وإلى كل من دعم هذه المنافســات، 
كــرزكان  لفريــق  نفســه  الوقــت  فــي  مبــاركًا 
تحقيقــه لقــب البطولــة والشــكر لــكل الفــرق 

المشاركة.
عضــو  النائــب  وبمعيــة  النجــداوي  وقــدم 
مجلــس بلــدي المحافظــة الشــمالية محمــد 
الــى  والتقديــر  الشــكر  خالــص  الدوســري 
العميد عبــدهللا خليفة الجيران المدير العام 
لمديرية شــرطة المحافظة الشــمالية، وذلك 
لدعمــه للبطولــة ومــن خــالل توفيــره رجال 
شــرطة المجتمع، وأشــاد الجيــران بالتنظيم 
الشــباب  تحتضــن  التــي  للبطولــة  الرائــع 
الرياضي بالمملكة في صيف كل عام وتمنى 
أن تســتمر هــذه الفعاليــات الرياضيــة لما لها 
مــن مردود إيجابي للشــباب وتكون مديرية 
شرطة المحافظة داعما لها بكل المناسبات.

اللجنة اإلعالمية

انتصـــاران لمنتخـــب البحريـــن “أ” علـــى اليمـــن والســـعودية

ــن ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــور الـــمـــمـــيـــز مـــــن كــــبــــار الـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ أشــــــــاد بــــالــــدعــــم والـ

البطولة العربية الـ 28 للكرة الطائرة الشاطئية بصاللة

النجداوي: نجاح الفت لبطولة “الشورى والنواب”

متخب الناشئين للشواطئ منتخب البحرين “أ” حقق انتصارين مهمين

جانب من تتويج كرزكان بكأس البطولة المدير العام لشرطة المحافظة الشمالية مستقباًل النجداوي والدوسري
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األمن المصري يقتل 
11 مسلحا في العريش

أعلن مصدر أمني مصري، أمس 
الثالثاء، مصرع 11 مسلحا في تبادل 

إلطالق النار مع قوات األمن، أثناء 
اقتحام أحد المزارع بمحيط مدينة 

العريش شمالي سيناء.
وأوضح المصدر أنه تم العثور 

خالل العملية األمنية، على عدد من 
األسلحة والذخائر المختلفة.

وذكرت وسائل إعالم مصرية أن 
قطاع األمن الوطني حصل على 

معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من 
العناصر اإلرهابية إحدى المزارع في 

منطقة العبور )دائرة قسم شرطة 
أول العريش( وكرا لهم، ومركزا 

للتخطيط لعمليات إرهابية.

االنتهاكات ممارسة  على  مصرون  اليمن  انقالبيو  العربية:  الجامعة 

إدانة أممية للهجمات الحوثية على السعودية

أكد المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، أمس الثالثاء، في إحاطة إلى مجلس األمن، تنديده بالهجمات المتواصلة للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية. 
وذكر أن التطورات في عدن وأبين تدل على صعوبة تحقيق السالم، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في عدن يؤثر على النسيج االجتماعي ويشل مؤسسات الدولة.

المجلــس  بمحــاوالت  المبعــوث  ونــدد 
االنتقالــي الجنوبي الســيطرة على مواقع 
الحكومــة فــي عــدن بالقــوة، مثنيــا علــى 
ورعايتهــا  اليمــن  فــي  الســعودية  جهــود 

لحوار مرتقب في جدة.
ودعا إلى ضرورة إشــراك جميع األطراف 
اليمنية في العميلة السياسية، واستئناف 

عملية االنتقال في البالد.
وقال غريفيثس إن تقســيم اليمن تحول 
مضاعفــة  ويجــب  حقيقــي  تهديــد  إلــى 
األهليــة  الحــرب  أن  موضحــا  جهودنــا، 
ألجيــال  المجتمــع  تدميــر  فــي  تتســبب 

قادمة.
وذكــر أن مــا نريــده هو عودة إلــى الحياة 
المدنية للحفاظ على النسيج االجتماعي.

وأشــار إلــى أنــه بعــد 8 أشــهر مــن توقيــع 
مســتوى  انخفــض  ســتوكهولم،  اتفــاق 
العنــف حــول الحديــدة، وهــذا إنجــاز في 
صالــح المدنييــن، مشــددا علــى ضــرورة 
تنفيذ األجزاء األخرى من اتفاق الحديدة 

وتحسين آليات وقف إطالق النار.
وأعلــن أنــه يتوقــع الحصــول علــى إجابة 
من طرفي األزمة اليمنية بشــأن الحديدة 
ذلــك  يتبــع  أن  علــى  أغســطس،   25 فــي 
إرســال بعثة تقييــم دولية إلى اليمن يوم 

27 أغسطس.
إنســاني  الحديــدة  اتفــاق  أن  وأوضــح 
مؤقــت  اتفــاق  وهــو  سياســيا،  وليــس 

لمعالجة األوضاع اإلنسانية.
وكشــف عــن مفاوضات تــدور بين طرفي 
األزمــة فــي اليمــن بشــأن تبــادل األســرى 
اليمنيين، وهي مفاوضات بطيئة وتطيل 

معاناة السجناء.

قيود حوثية 

وفــي كلمتهــا أمــام مجلــس األمــن، قالــت 
مســاعدة األمين العام للشــؤون اإلنسانية 
أرســوال مولــر، إن برنامج الغــذاء العالمي 
والحوثييــن وقعــا اتفاقا لحمايــة المعونة 

الغذائية.
وألمحت مولر إلى وجود قيود على عمل 

الــوكاالت الدوليــة اإلنســانية فــي شــمال 
عمــل  مئــة  مــن  أكثــر  أن  كاشــفة  اليمــن، 

إنساني تستلزم تعاون الحوثيين.
أيــام،   10 قبــل  شــهدت  عــدن  وكانــت 
انفجــارات وســط اشــتباكات عنيفــة فــي 

جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة.

تصعيد في أبين

علــى صعيد آخــر، قالــت وزارة الخارجية 
اليمنيــة إن ما تشــهده محافظــة أبين من 
تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس 

االنتقالي، أمر مرفوض وغير مقبول.
أفــادت،  يمنيــة  إعــالم  وســائل  وكانــت 
أمــس الثالثاء، بتوســع دائــرة المواجهات 
بيــن قوات الحــزام األمني وقــوات األمن 
الخاصــة فــي أبيــن، لتصل إلى معســكري 
فــي  العــام  واألمــن  العســكرية  الشــرطة 

مدينة زنجبار.
ووفقــا لمصــادر محليــة، فــإن قــوات مــن 

الحــزام األمني التابعة للمجلس االنتقالي 
المقريــن  وهاجمــت  عــدن  مــن  قدمــت 
عــن  أســفر  مــا  زنجبــار،  فــي  األمنييــن 
ســقوط عدد من القتلــى والجرحى خالل 
االشــتباكات. وأتــت تلــك التطــورات بعــد 
للمعســكر  الحــزام األمنــي  حصــار قــوات 
والتهديــد  باالستســالم  ومطالبتــه 

باالقتحام.

الجامعة العربية تدين 

العامــة  باألمانــة  صــرح مصــدر مســؤول 
لجامعــة الــدول العربيــة أن األوضــاع في 
اليمــن ُتثيــر المزيــد مــن االنزعــاج والقلق 
خصوصــا فــي ضــوء التطــورات األخيرة 
فــي  وبالتحديــد  الجنــوب،  فــي  المقلقــة 

العاصمة المؤقتة عدن.
وأكــد المصــدر المســؤول باألمانــة العامة 
الحوثــي  جماعــة  اســتمرار  أن  للجامعــة 
األراضــي  علــى  الصواريــخ  إطــالق  فــي 

الحــل  فــرص  علــى  يقضــي  الســعودية 
الســلمي لألزمــة، ويمثــل انتهــاكا خطيــرا 
واســتفزازا  الدولييــن  والســلم  لألمــن 
مقصودا للمملكة؛ بغرض إشــعال الموقف 

وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وتابع أن جماعة الحوثي ال زالت  «
ُتصر على ممارسة االنتهاكات 

الخطيرة ضد حقوق اإلنسان في 
األراضي التي ُتسيطر عليها، مشيرا 

إلى أحكام اإلعدام التي أصدرتها 
الجماعة بحق 30 معتقال الشهر 

الماضي، من بينهم أساتذة جامعات 
وناشطون يشملهم اتفاق تبادر 

األسرى ضمن تفاهمات ستوكهولم، 
واصفا هذا السلوك باالنتهاك 

الصارخ للقانون الدولي اإلنساني، 
وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية 

لممارسات جماعة الحوثي، والتي 
تعكس انسالخا كامال من الشرعية 

وإهدارا لقيم العدالة واإلنسانية.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ رويترز

بينما يفرض الحوثيون قيودا على المعونة الغذائية، صبي يمني يعاني من سوء التغذية في محافظة حجة الشمالية )أ ف ب(

واشنطن ـ وكاالتهونغ كونغ - أ بإسالم أباد ـ وكاالت

أعلنت باكســتان، أمس الثالثاء، أنها ســتحيل النزاع على كشــمير مع الهند إلى 
محكمــة العــدل الدولية، بعــد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشــطر الخاضع 

لسيطرتها من اإلقليم هذا الشهر، األمر الذي أثار غضب إسالم أباد.

وقــال وزيــر الخارجية الباكســتاني، شــاه 
نيــوز  آري  لتلفزيــون  قرشــي،  محمــود 
“قررنــا إحالــة قضية كشــمير إلــى محكمة 
العــدل الدولية. القرار اتخذ بعد وضع كل 

الجوانب القانونية في االعتبار”.
هذا ورحب رئيس الشطر الباكستاني من 
إقليم كشــمير بمساعي الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب، الرامية إلــى خفض حدة 
ونيودلهــي  أبــاد  إســالم  بيــن  التوتــرات 

عليــه  المتنــازع  اإلقليــم  بشــأن 
الواقــع فــي منطقــة الهيمااليــا، 
وحذر من أزمة إنسانية ونقص 

الخاضــع  بالشــطر  الغــذاء  فــي 
ســردار  وأدلــى  الهنــد.  لســيطرة 

مســعود خــان بالتصريحــات 
في مؤتمر صحافي، 

عقد أمس، بعدما تواصل ترامب مع قادة 
باكستان والهند لمناقشة قضية كشمير.

ووفقــا لمتحــدث باســم البيــت األبيــض، 
عــاود ترامــب تأكيــد “الحاجة إلــى تفادي 
علــى  الجانبيــن  وحــث  الوضــع،  تصعيــد 
ضبط النفس”. يشار إلى أن إقليم كشمير 
منقســم  مســلمة  غالبيــة  تقطنــه  الــذي 
بيــن باكســتان والهنــد، وتزعــم كل منهمــا 

السيادة عليه كامال.
وتفاقمت التوتــرات منذ الخامس 
عندمــا  الجــاري  أغســطس  مــن 
فرضــت نيودلهي تدابيــر أمنية 
مشددة وخفضت وضع الشطر 
الخاضــع لســيطرتها من اإلقليم 
بحكــم  ينعــم  كان  بعدمــا 

ذاتي.

قالت زعيمة هونغ كونغ إنها أنشأت “منصة اتصال” لحل الخالفات في المدينة 
بعد أشهر من االحتجاجات المناهضة للحكومة.

الم  كاري  التنفيذيــة  الرئيســة  وأضافــت 
أمس الثالثاء إن دراســة تقصي الحقائق 
االحتجاجــات  أســباب  فــي  ســتنظر 
والحوادث المرتبطة بها وسط تلقي 174 

شكوى بشأن سلوك الشرطة.
وعقــدت الحركــة مظاهــرة حاشــدة لكنها 
ســلمية يــوم األحــد الماضــي فــي أعقــاب 
وشــددت  بالعنــف.  اتســمت  احتجاجــات 
الم وغيرهــا مــن المســؤولين على الحوار 

شريطة بقاء الحركة سلمية.
ولــم تقــل الم إن منصــة التواصل 

المتظاهريــن  مــع  ستســتخدم 
على وجه التحديد.

وقالــت للصحافييــن إن المنصة 
ستستخدم إلطالق حوار “مفتوح 

أشــخاص  مــع  ومباشــر” 
مناحــي  جميــع  مــن 

الحياة.
حــول  التفاصيــل  مــن  بكثيــر  تــدل  ولــم 

كيفية عملها.
لحــل  الجــاد  العمــل  هــو  “هدفنــا  وقالــت 
بعضنــا  ولفهــم  والصراعــات،  الخالفــات 
البعــض من خالل التواصل والخروج من 

هذا المأزق االجتماعي معا”.
مطالــب  الم  تصريحــات  تلــب  ولــم 
اســتقالتها  ذلــك  فــي  بمــا  المحتجيــن، 
وإجــراء تحقيــق مســتقل فيمــا يصفونه 

بوحشية الشرطة.
أن  مــن  المحتجــون  ويشــكو 
أعمــال  فــي  ســاهمت  الشــرطة 
أســاليبها  طريــق  عــن  العنــف 
قنابــل  المتضمنــة  العدوانيــة 
للدمــوع  المســيل  الغــاز 

والرصاص المطاطي.

أقــر وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، أمــس الثالثــاء، بــأن تنظيــم “داعش” 
اإلرهابي يكتسب قوة في بعض المناطق، إال أن قدرته على تنفيذ الهجمات تضاءلت.

“هــذا  برنامــج  مــع  مقابلــة  فــي  وأضــاف 
الصباح” الذي تبثه شــبكة )ســي.بي.إس(: 
“األمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها 
)داعــش( اليــوم بقــوة أكبــر ممــا كان عليــه 
قبل 3 أو 4 ســنوات”. واستطرد المسؤول 
األميركــي قائــال إن “داعــش” لــم يعــد لــه 
وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت 
أصعــب بكثيــر، وفــق مــا نقلــت “رويتــرز”. 
وكانــت الخارجيــة األميركيــة قــد حــذرت 
مــن أن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســوريا 

والعراق أعادت بناء نفســها “كما كانت 
لتقريــر نشــرته  الســابق”، وفقــا  فــي 
يونيــو  وفــي  “بلومبــرغ”.  وكالــة 

مركــز  نشــر  الماضــي، 
الحــرب  دراســات 

بواشــنطن تقريرا 
إن  فيــه  قــال 

“داعــش” ال يــزال يحتفــظ بشــبكة ماليــة 
عالميــة تمــول عودتــه، وتمكنــه مــن إعادة 

هيكلة عملياته للعودة.
بســوريا،  الخــاص  الصيــن  وقــال مبعــوث 
أمــس، إنــه مــن الممكــن أن يعــود نشــاط 
ســوريا  فــي  المتطــرف  “داعــش”  تنظيــم 

لسابق عهده.
وذكــر المبعــوث الصينــي الخــاص شــي 
شــياو يــان للصحافييــن بعــد محادثــات 
الخــاص  المتحــدة  األمــم  مبعــوث  مــع 
فــي  بيدرســن  جيــر  بســوريا 
جنيــف “هناك اآلن خطر عودة 
إرهابيــة  تنظيمــات  نشــاط 
بعــض  نــرى  داعــش،  مثــل 
المؤشــرات.. هناك حاجة 
لالنتهــاء من الحرب 

على اإلرهاب”.

بومبيو: “داعش” يكتسب قوة في بعض المناطقزعيمة هونغ كونغ تعد بالحوار إلنهاء االحتجاجاتباكستان تحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل
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أثينا ـ رويترز

ريو دي جانيرو ـ وكاالت

قالــت اليونــان أمــس الثالثاء إنها لم تتلق طلبا مــن ناقلة نفط مثار خالف 
بيــن إيــران والواليــات المتحــدة للرســو فــي أحــد موانئهــا فيمــا حــذرت 

واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.

وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي 
كانت تعرف باســم “غريــس1”، جبل 
طارق يــوم 18 أغســطس. وأظهرت 
بيانات تتبع السفن أمس الثالثاء أن 
الســفينة متجهة إلى مينــاء كاالماتا 
الجنوبــي  الســاحل  علــى  اليونانــي 

لبيلوبونيز ومن المقرر أن تصل يوم 
26 أغسطس.

وقال متحدث باســم وزارة الشــحن 
بســرعة  تبحــر  ”الســفينة  اليونانيــة 
منخفضــة وال يوجــد إعــالن رســمي 

بعد عن أنها ستصل إلى كاالماتا“.

تمكنت الشــرطة البرازيلية من قتل رجل مســلح اقتحم حافلة في مدينة 
ريو دي جانيرو، واحتجز 31 راكبا كرهائن على مدى ثالث ساعات.

ووقــع الحــادث أمــس الثالثــاء على 
وتــم  نيتيــروي،  ريــو  طريــق  جســر 
باتجــاه  فيــه  المــرور  حركــة  حظــر 

بلدية ريو دي جانيرو بشكل كامل.
فقــد  األوليــة،  للمعلومــات  ووفقــا 
الحافلــة،  مقنــع  رجــل  اقتحــم 
حامــال بيــده مســدس وجهــاز صعق 

كهربائــي. وطالــب الخاطــف ســائق 
الحافلة بإيقافها فورا، وهدده برشه 
بالبنزين وإحراقه في حال الرفض.

المحليــة،  “غلوبــو”  قنــاة  وقالــت 
الخاصــة  القــوات  قناصــة  أحــد  إن 
البرازيليــة، تمكــن مــن قتــل المجــرم 

لدى خروجه من الباص.

اليونان: لم نتلق طلبا من “غريس” للرسو

البرازيل: تصفية مسلح احتجز 31 راكبا رهائن

عواصم ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

اقتربــت القــوات الحكوميــة الســورية فيمــا يبــدو مــن اســتعادة مدينــة خــان شــيخون االســتراتيجية الخاضعــة لســيطرة مقاتلي 
المعارضة منذ العام 2014، في إطار هجوم كبير تدعمه روسيا النتزاع آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار األسد.

وقــال المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان 
ومصدر عسكري موال لدمشق إن مقاتلي 
المعارضة انســحبوا من خان شيخون ليل 
االثنيــن لكــن جماعــة المعارضــة الرئيســة 
فــي المنطقة قالــت إن مقاتليهــا ال يزالون 
يسيطرون على جزء من المدينة وما زال 

القتال مستمرا.
وســتمثل اســتعادة خان شــيخون مكســبا 
مهما لألســد في منطقة شمال غرب البالد 
حيث يصطدم مسعاه الستعادة ”كل شبر“ 
مــن أراضــي ســوريا بعقبــات منهــا وجــود 

قوات تركية على األرض.
وقــال وزيــر الخارجية الروســية ســيرجي 
الفروف أمس إنه يوجد أفراد من الجيش 
الروســي متمركزيــن فــي محافظــة إدلــب 
الســورية وإن موســكو تتابــع الوضــع عــن 
كثــب. ونســبت الوكالة إلى الفــروف قوله 

هجمــات  ألي  بقــوة  التصــدي  ســيتم  إنــه 
تنفذها فصائل مسلحة في منطقة خفض 
التصعيــد بإدلــب. مــن جهتــه، قــال وزيــر 
الخارجيــة التركــي مولــود جاويش أوغلو 
إن بالده لن تنقل موقع المراقبة العسكري 

في شمال غرب سوريا بعد أن تعرض رتل 
للهجوم أثناء محاولة الوصول إليه.

وذكــرت وزارة الدفــاع التركيــة أن القافلة 
كانــت متجهة إلى موقع مراقبة في إدلب 

وقت تعرضها للقصف.

صرح مصدر أمني عراقي، أمس الثالثاء، بأن حريقا اندلع في مخازن لألســلحة تابعة لميليشــيات الحشــد الشــعبي، بجوار قاعدة 
البلــد الجويــة )البكــر ســابقا( بمحافظة صالح الدين. وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعــرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد 

جنوبي صالح الدين، لقصف بقذائف الهاون.

قتلــى  بوقــوع  ”العربيــة”  لـــ  مصــادر  وأفــادت 
وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيات حــزب هللا، 

التي تدعمها إيران، من جراء االنفجار.
اســتهدفت  3 صواريــخ  أن  المصــادر  وذكــرت 
مخازن أســلحة أرســلتها إيران لفصيل الحشــد 

الشعبي.
وأعلنت وسائل إعالم إيرانية أن االستخبارات 
العراقيــة تشــتبه أن االنفجــار نجــم عــن قصف 
نفذته طائرة مســيرة. وذكــرت مصادر محلية، 
علــى  تســاقطت  المقذوفــات  عشــرات  أن 
المناطــق القريبة من موقع االنفجار. واعتبرت 
قيــادات فــي ميليشــيات الحشــد الشــعبي، أن 
انفجــار مخــازن األســلحة “لــم يكــن عرضيــا”، 
خصوصــا أنهــا تضم قذائف كاتيوشــيا، وأنواع 

مختلفة من األسلحة.
وقالــت وكالــة األنباء العراقيــة إن فرق الدفاع 

الحريــق،  علــى  الســيطرة  تحــاول  المدنــي 
ونجحت الحقا في إخماده.

واالنفجــار هــو األحــدث فــي سلســلة غامضــة 
مــن االنفجــارات التــي هــزت قواعــد عســكرية 
المدينــة  أنحــاء  فــي  أســلحة  ومســتودعات 

أخيرا.
وكان انفجار قد وقع أيضا في مخزن لألسلحة 
تابــع لميليشــيات الحشــد الشــعبي فــي منطقة 
أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد قبل 

نحو أسبوع.

البحث عن جثث وسط األنقاض إثر غارة جوية على قرية بنين ، جنوب إدلب )أ ف ب(
الدخان يتصاعد من موقع االنفجار

تركيا تتعنت.. وروسيا تحذر من استهداف عسكرييها بإدلب االســتخبارات تشــتبه بأن القصف نفذته طائرة مســيرة
الجيش السوري يقترب من انتزاع خان شيخون العراق.. انفجار مخازن أسلحة لـ “الحشد الشعبي”
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إعداد: هبة محسن

أكــد القائــم بأعمال عميد البحث العلمي والدراســات العليا في جامعــة العلوم التطبيقية 
يزيــد الســبوع أن عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة تهدف إلــى تطوير البحــث العلمي 
وإقامــة النــدوات وتشــجيع أســاتذة الجامعة على إجــراء األبحاث ونشــرها، موضحا أن 
الجامعــة لديهــا خطــط لتطوير البحث العلمي، وترصد حوافز مادية ومعنوية لمن ينشــر 
أبحاثــا فــي مجــات عالمية ومؤتمرات دوليــة، مؤكًدا أهمية البحــث العلمي في النهوض 
بمســتوى الجامعة من خال انتهاج اســتراتيجية واضحة في هذا المجال، إذ إن البحث 

العلمي هو المعيار األول الذي تقاس من خاله قوة الجامعات.

وصرح الســبوع بأن الجامعة أدركت أهمية 
البحــث العلمــي وأثــرة في تطويــر المجتمع 
والنهــوض بــه، حيــث وضعتــه كأحــد أهــم 
التــي  الســبعة  االســتراتيجية  األهــداف 
تبنتهــا فــي خططهــا مــن أجل الوصــول إلى 
أن  موضًحــا  ورســالتها،  رؤيتهــا  تحقيــق 
الجامعــة ال تألــو جهــًدا في تشــجيع البحث 
العلمــي واإلبــداع والتأليف بما يتناســب مع 
اســتراتيجية مجلس التعليم العالي للبحث 
العلمي، إذ نجحت العام الماضي بنشر 116 
بحثــا علميــا خــال عــام واحــد ألول مــرة 
منــذ تأسيســها، منهــا 104 بحــوث منشــورة 

فــي مجــات علميــة محكمة ومفهرســة في 
Sco�  قواعد بيانات عالمية مشــهورة: مثل

و12   EPSCO و   Clarivate) ISI( أو   pus
بحثــا منشــورا فــي وقائــع مؤتمــرات علمية 

عالمية واقليمية محكمة. 
ونــوه بالجهــود الكبيرة التــي يبذلها أعضاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــة والتزامهــم التام 
األمــر  العلمــي  والبحــث  العمــل  بمتطلبــات 
الذي أدى إلى تحقيق العديد من اإلنجازات 
العلمية واألكاديمية للجامعة في تصنيفات 
الجامعــات  بتصنيــف  مختصــة  أكاديميــة 
حــول العالــم وقيــاس جــودة التعليــم الــذي 

تقدمه.
وأوضــح يزيــد الســبوع أن عمــادة البحــث 
العلمي والدراسات العليا قامت بعقد العديد 
مــن النــدوات والمحاضــرات وورش العمــل 
البحــث  تشــجيع  اطــار  فــي  المتخصصــة، 

فــي  مائمــة  بحثيــة  بيئــة  وخلــق  العلمــي 
الجامعــة وبنــاء القــدرات البحثيــة العضاء 
الهيئة التدريســية فيها ونشــر ثقافة البحث 
تعاونهــا  إلــى  باإلضافــة  العلمــي،  والنشــر 
مــع عمــادة شــؤون الطلبــة لتنظيــم المؤتمر 
العلمــي الثانــي لطلبــة الجامعــة الــذي أقيــم 
تحــت عنــوان “تعزيــز التميــز”، إذ تــم عرض 
اكثــر مــن 40 مشــاركة مــن طلبــة الجامعــة 
فــي  للفائزيــن  تقديريــة  منــح جوائــز  وتــم 
المراكــز األولــى فــي مســاري البكالوريــوس 

والدراسات العليا. 
وأكــد القائــم بأعمــال عميــد البحــث العلمــي 
للطاقــات والتجــارب  أن الجامعــة حاضنــة 
البحثيــة وتشــجع علــى خلــق بيئــة محفــزة 
علــى النشــر والبحــث العلمــي، مشــدًدا على 
أهمية النشــر العلمي ألبحاث ودراســات في 
المجــاالت العلمية المختلفة، مشــيًرا إلى أن 
العام األكاديمي المقبل سيشــهد سلسلة من 
الفعاليــات العلميــة المهمــة التــي ســتضيف 

الكثير للبحث العلمي بالجامعة.

العلمـــي بالبحـــث  اهتمامـــا  تولـــي  الجامعـــة  الســـبوع: 

تقديم أفضل خدمات البيع وما بعد البيع لجميع المركبات

حوافز مادية لمن ينشر بحوًثا في “العلوم التطبيقية”

“Foton Motor” تسلم أسطواًل من سياراتها لـ “الدرازي”

شــركة  البحريــن”،  “زيــن  تعاقــدت 
مــع  المملكــة  فــي  الرائــدة  االتصــاالت 
فــي  اإللكترونيــة  األجهــزة  عمــاق 
المنطقــة، شــرف دي جــي لتوفيــر بعــض 
يمكــن  والتــي  اإللكترونيــة  األجهــزة 
لعمــاء زيــن البحرين شــرائها مــن موقع 

زين اإللكتروني. 
اآلن  البحريــن  زيــن  عمــاء  ســيتمكن 
باالســتمتاع بعــروض حصرية و الشــراء 
كبيــرة  مجموعــة  بيــن  االختيــار  و 
التلفزيونــات  مثــل  اإللكترونيــات  مــن 
الكاميــرات  و  المحمــول  والكمبيوتــر 
األلعــاب  و  األلعــاب  تحكــم  وأجهــزة 
اإللكترونية بشكل مباشر من موقع زين 

اإللكتروني.
لتســويق  التنفيــذي  المديــر  وقــال 

ومبيعــات األفــراد فــي “زيــن البحريــن” 
عمــار الكتبــي “نحــن فخــورون بمواصلة 
خــال  مــن  حصريــة  خيــارات  تقديــم 
شــراكتنا  وتأتــي  اإللكترونيــة.  قنواتنــا 
مــع شــرف دي جــي لتضمــن لعمائنا في 
البحريــن قيمــة عاليــة من خال ســهولة 
الوصــول لمــا يحتاجه العميل و الشــراء 

بعد المقارنة بين عدة خيارات”. 
مــع  جــي  دي  شــرف  شــراكة  تتماشــى 
جهــود زين البحريــن المتواصلة للتعاقد 
تقديــم  االســتراتيجية و  الشــركات  مــع 
حلــول مبتكرة لعمائها كما تســعى دائما 
مــن خال هذه الشــراكات لبناء عاقات 
الحالييــن  الشــركاء  مــع  المــدى  بعيــدة 
تكنولوجيــة  حلــول  لتقديــم  الجــدد  و 

جديدة و عروض متنوعة.

“زين” تتعاون مع “شرف دي جي” ألفضل العروض

أعلن بنك البركة اإلسامي البحرين، عن أسماء 
الفائزين مع حســاب البركات االستثماري لشهر 

أغسطس 2019. 
أقيــم الســحب الشــهري علــى جوائــز حســاب 
البــركات فــي المقــر الرئيســي لبنــك البركــة في 
مــن  عــدد  بحضــور  البحريــن،  خليــج  منطقــة 
إشــراف  وتحــت  البنــك،  وموظفــي  إداريــي 
وزارة الصناعة والتجارة والســياحة وعدد من 

المدققين الماليين من داخل وخارج البنك.
فــوز فوزيــة ســالم  الســحب  نتائــج  وأظهــرت 
البــركات  لحســاب  الكبــرى  الشــهرية  بالجائــزة 
بقيمــة 10,000 دينار، وفــوز عبدهللا الحمزائي 
براتب شــهري لســنة كاملــة بقيمــة 555 دينارا. 
كمــا تــم اإلعــان عــن أســماء 80 فائــًزا بجوائــز 
شــهر أغســطس، حيث حظي 20 فائــًزا بجائزة 
نقديــة بقيمــة 500 دينــار كل علــى حــدة، إلــى 
جانــب 60 رابًحــا بجوائــز نقديــة أخــرى تبلــغ 

قيمة كل منها 300 دينار.
وصرحــت رئيــس إدارة الخدمــات المصرفية 
لألفــراد ببنــك البركــة اإلســامي – البحريــن 
بنــك  عــن  “بالنيابــة  قائلــة  العلــوي  فاطمــة 

أتقــدم  أن  جــًدا  يســرني  اإلســامي،  البركــة 
بالتهنئــة لجميع الفائزين مع حســاب البركات 
أغســطس  شــهر  ســحب  فــي  االســتثماري 
2019. تســهم هذه المناســبة بتسليط الضوء 
علــى جهودنــا المســتمرة لتوثيــق العاقــة مع 
تطلعاتهــم،  كافــة  وتحقيــق  الكــرام  العمــاء 
مصرفيــة  وخدمــات  منتجــات  بمنحهــم 
متميــزة. يســتعرض حســاب البــركات فخرنــا 

واعتزازنــا بزبائننــا األوفيــاء الختيارهــم لنــا 
وثقتهم بنا واســتثمار أموالهم معنا، إذ ترتكز 
لضمــان  الســعي  علــى  البنــك  فــي  فلســفتنا 
مصرفيــة.  تجربــة  أرقــى  ومنحهــم  رضاهــم 
وتتجســد هذه الفلســفة في حســاب البركات 
االســتثماري الــذي يقــدم لهــم عوائــد مجزيــة 
الســتثماراتهم مع فرص للفوز في ســحوبات 

شهرية سخية”.

قامــت شــركة الزيانــي للســيارات، الوكيل 
مملكــة  فــي   MG لســيارات  الحصــري 
البحريــن، بالمشــاركة في حملــة ترويجية 
أقامهــا مجمــع التأمينــات التجــاري أخيرا، 
 MG حيــث قامت الشــركة بتوفير ســيارة
360 جديــدة للفائز في الحملة. يأتي ذلك 
ضمــن حــرص الشــركة على المشــاركة في 
شــتى الفعاليــات االجتماعيــة والتجاريــة 

التي تقام في المملكة.
هــذا واســتمرت الحملــة فــي الفتــرة مــن 
الثامن من شهر يونيو حتى تاريخ 21 من 
نفــس الشــهر، وتــم الســحب على الســيارة 
أخيــرا، وذلــك بحضــور ممثلين عــن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة لإلعان عن 

الفائز.
وتــم تقديــم ســيارة MG 360 الجديــدة، 
التــي تعتبــر مــن أكثر الســيارات الســيدان 
الفائــز  إلــى  الشــباب،  فئــة  بيــن  شــعبية 
فــي  بــال،  عبــدهللا  معجــب  البحرينــي 
احتفاليــة أقيمــت وســط حضــور ممثليــن 

للســيارات وأعضــاء  الزيانــي  عــن شــركة 
إدارة مجمــع التأمينــات التجــاري، الذيــن 
أشــادوا بالــدور الرئيس الذي تلعبه شــركة 
المجمــع  دعــم  فــي  للســيارات  الزيانــي 
بالشــكر  وتقدمــوا  ومناســباته  وفعالياتــه 
والعرفــان للشــركة علــى رعايتهــا الكريمــة 
للحملــة، متطلعيــن فــي الوقــت ذاتــه إلــى 
بيــن  المثمــر  التعــاون  عاقــات  توطيــد 

المؤسستين في المستقبل. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه مجمع 
الترويجيــة  حملتــه  التجــاري  التأمينــات 
األخيــرة، حيــث يمنــح كل متســوق ينفــق 
للدخــول  المجمــع فرصــة  20 دينــارا فــي 
فــي الســحب والفــوز بالعديد مــن الجوائز 
 MG 360 ســيارة  ذلــك  فــي  بمــا  القيمــة، 

الجائزة الكبرى في الحملة.

منــح عمــاء “البركــة اإلســامي” أرقــى تجربــة مصرفية أكثــر الســيارات الســيدان شــعبية بيــن فئــة الشــباب

إعالن الفائزين مع حساب البركات االستثماري MG 360 الزياني للسيارات” تهدي بالل مركبة“

للتواصل: 17111509
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يزيد السبوع

Foton Mo�  قامت شــركة التســهيات للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعامة
tor الرائــدة فــي مملكــة البحريــن متمثلــة بمديــر المبيعات الســيد حســين الوداعي 
بتســليم أســطوالً مــن ســيارات Foton View CS2 لشــركة عبــدهللا حســن الدرازي 

وأوالده.

مــن جانبــه صــرح مديــر مبيعــات عامــة 
قائــاً  الوداعــي  حســين   Foton Motor
“فخــورون بتوفيــر وســائل نقــل تتمتــع 
باعتماديــة عاليــة، وأداء متميــز لضمــان 
الخدمــة  مســتويات  أعلــى  تقديــم 
ولتحقيــق رضــا العماء ونتقدم بالشــكر 
الجزيــل لشــركة عبدهللا حســن الــدرازي 
وأوالده علــى ثقتهم العاليــة واختيارهم 
ل Foton Motor لما تتمتع به من سمعة 
التجاريــة  العامــات  جميــع  بيــن  طيبــة 
حيــث انهــا تمتــاز بثاثــة عناصــر مهمــة، 

وهــي مزايــا الســامة الرائدة فــي فئتها، 
وانخفــاض التكلفــة اإلجماليــة للملكيــة، 
والموثوقيــة الكبيــرة وأننا نعمــل لتوفير 
التــي  التجاريــة  الســيارات  مــن  باكــورة 
مختلــف  علــى  العمــاء  رضــا  تلبــي 
احتياجاتهــم، بإدخــال أحــدث طــرازات 
بمختلــف  للعمــاء  الســيارات وتقديمهــا 
اســتخدام  فئاتهــم وإمكاناتهــم وســيتم 
ســياراتنا لمســافات طويلــة علــى مــدار 
سنوات متعددة. لذا يجب أن تكون هذه 
الســيارات فــي قمــة المتانــة والموثوقية 

بجانــب التوفير في التكلفة عند الحاجة 
إلى اإلصاح والصيانة”.

وأكد الوداعي اســتمرارية فلسفة ورؤية 
الشــركة في تقديم أفضــل خدمات البيع 
ومــا بعــد البيــع لجميــع المركبــات والتــي 

وجــدد  واألفــراد  المؤسســات  تخــدم 
دعوته للزبائن الكرام لزيارة صالة عرض 
Foton Motor في منطقة سترة للتعرف 
عــن قــرب على أحــدث الطــرازات أو من 

خال االتصال على 17734006.

اســتقبلت شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، 
عــدة  قطاعــات  فــي  الرائــدة  الشــركة 
الفائزيــن بجائــزة إبراهيــم خليــل كانــو 
للتفوق الهندسي في مقرها في المنامة.
وتــم إطــاق هــذه الجائزة بالتعــاون مع 
البحريــن  جامعــة  فــي  الهندســة  كليــة 
وهــي تعكس التزام الشــركة التام بدعم 
العنصــر  الســيما  البحرينــي  المجتمــع 
الشــبابي مــن خــال إطــاق المبــادرات 
التدريبيــة  الفــرص  وتوفيــر  التعليميــة 
مهاراتهــم  بنــاء  فــي  تســاعدهم  التــي 

والتعرف على قدراتهم. 
حصــل الفريــق الــذي يتألف مــن الطالب 
أحمــد جعفر صالح، حامــد محمد رضي 
وياســر مرزوق البني علــى هذه الجائزة 
لتحليــة  متميــًزا  مشــروًعا  لتقديمهــم 

المياه بواسطة الطاقة الشمسية.

مجلــس  عضــو  الفائــز  الفريــق  وقابــل 
اإلدارة المنتــدب طــال فــؤاد كانو الذي 
أشــاد بجهودهم لتصميم هذا المشــروع 
سيســاهم  والــذي  المبتكــر  الهندســي 
بــكل تأكيــد فــي الدفــع بعجلــة التنميــة 
فــي المملكــة، قائــًا “تــم إطــاق جائــزة 
إبراهيــم خليــل كانــو للتفــوق الهندســي 

إللقــاء الضــوء علــى الــدور الهــام الــذي 
يلعبه الشــباب البحرينــي المبدع بمجال 
الهندســة الميكانيكيــة خصوصا. ونحن 
فخورون جًدا بالجهــود وااللتزام الذين 
والكليــة  خصوصــا  الطــاب  أظهرهمــا 

عموما لتنمية مواهب الطلبة”.  

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  يعتــزم 
فلويــت  مايــك  أتوموتيــڤ  ماكاريــن 
اغتنــام فرصــة ظهــوره أمــام العمــاء 
في فعاليــات “بيبل بيتش كونكورس” 
ليكشف النقاب عن الطراز الجديد كلًيا 
يركــز  والــذي   ،Ultimate Series مــن 
على توفير تجربة قيادة غير مسبوقة 

في سيارة مكشوفة وخارقة.
كمــا ســيتم إنتــاج عــدد محــدود مــن 
هذا الطراز المكشــوف مع 399 سيارة 
ماكاريــن  عــن  وســيختلف  فقــط، 
علــى  التركيــز  حيــث  مــن   Senna
تطويــر ســيارة ســباق يمكــن قيادتهــا 
علــى الطرقــات بشــكل قانونــي، وعــن 
حيــث  مــن   Speedtail ماكاريــن 
الكفــاءة الديناميكية للســرعة العالية، 
علــى  القيــادة  متعــة  بيــن  ليجمــع 

االســتثنائي  واإلحســاس  الطرقــات 
والبيئــة  الســائق  بيــن  بالتواصــل 

المحيطة به.
الطــراز  علــى  تعليقــه  معــرض  وفــي 
الجديــد، قال الرئيــس التنفيذي مايك 
فلويــت “نواصــل الســعي لارتقــاء بما 
نقدمه من أكثر تجارب القيادة تميزًيا 

وحلبــات  الطرقــات  علــى  وتفاعليــة 
فــي  واضًحــا  ذلــك  ويبــدو  الســباق. 
 Speedtailو  Senna ســيارتينا  أداء 
وستســهم   .Ultimate Series مــن 
هــذه اإلضافــة المتميــزة فــي االرتقاء 
مســتويات  نحــو  القيــادة  بتجربــة 

جديدة كلًيا”.

طــال كانو: فخورون جــدا بالجهود الطابيــة البحرينية المبدعة تجربة قيادة غير مســبوقة في سيارة مكشوفة وخارقة

إعالن الفائزين بجائزة إبراهيم خليل كانو للتفوق الهندسي ”Ultimate Series“ ماكالرين” تستعد لطرح“
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تتبادل اآلراء مع أشخاص قادرين على نصحك.

كن حريًصا على أن تنام الساعات المطلوبة.

حاذر التدخل في شؤون اآلخرين وإحراجهم.

كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر.

ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبًل على الحياة.
 

تتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع.

لكي يكون يومك مريًحا عليك النوم الساعات 
الضرورية.

يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر 
انفتاًحا.

العلج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب 
الماضي.

تمّر بيوم من األحداث المهمة التي تضطرك إلى 
الصبر.

يمكن التغلب على القلق واالضطراب باللجوء 
إلى عالم نفس.

يستمر الوضع على ما هو عليه طوال األسبوع.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 أغسطس

 1983
اغتيال زعيم 

المعارضة الفلبينية 
بينينو أكينو في 

مطار مانيال 
الدولي بعد 

عودته إلى بالده 
بعد عشرين عاًما قضاها 

في المنفى.

أعلن القائمون على 
فيلم اإلثارة والغموض “ 
Searching” الذي عرض 
في 2018 أنه من المقرر 

عمل جزء ثاني من العمل، 
لكن بشخصيات جديدة 
وقصة أكثر غموضا، مع 
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”Angel Has Fallen”حلمي يعود بـ“خيال مآته” وجزء جديد لـ

جديد السينما في البحرين هذا األسبوع

مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن أفــضــل االفـــالم 
الجديدة العربية واألجنبية المخصصة 
لجميع الفراد العائلة في شركة البحرين 
في  سينكو  وفــوكــس  سينكو  للسينما 

شاشاتها هذا االسبوع وهذه اهمها:

خيال مآته )مصري(

ــول مــجــمــوعــة من  ــدور األحـــــداث حـ ــ ت
يقومون  الــذيــن  المقربين  األصــدقــاء 
بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك 
تفرقهم األيام، ثم يجتمعون مرة أخرى 
السرقة،  عملية  من  عاًما  ثالثون  بعد 
فيها  تمت  التي  الفترة  تلك  يتذكرون 
الــســرقــة ويــتــنــاقــشــون حـــول األســبــاب 

التي دفعتهم للسرقة.
ومــن  الــجــارحــي  فــاضــل  إخراج:  مـــن 
خالد  حــلــمــي،  أحــمــد  مـــن:  كــال  تمثيل 
فــؤاد، حسن حسني  بيومي  الــصــاوي، 

وياسر الطوبجي.

 Angel Has Fallen

عميل الخدمات السرية )مايك بانينج( 
ُيشتَبه به في محاولة اغتيال الرئيس، 
فيصبح لزاًما عليه الهروب من وكالته 
الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
الحقيقي  التهديد  عــن  للكشف  سعًيا 

والوصول إليه قبل فوات اآلوان.
من إخراج: ريك رومان وو ومن تمثيل 
كال من: مورجان فريمان، جيرارد باتلر، 
جادا بينكيت سميث، هولت ماكاالني، 

النس ريديك ونيك نولتي.

Meters Down: Un� 477
caged

أثناء  مراهقات  فتيات  ــع  أرب تكتشف 
مــمــارســة ريــاضــة الــغــوص فــي مدينة 
مدمرة تحت الماء، أنهن لسن بمفردهن 
داخل متاهة الكهوف المغمورة بالمياه، 
وأنــهــم قــد دخــلــوا فــي منطقة عــامــرة 

بأشرس أنواع أسماك القرش
ومن  روبــرتــس  جوهانس  إخراج:  من 
تمثيل كال من: جون كوربيت، نيا لونغ، 

صوفي نيليس وآكسيل مانسيال 

كارين الفكس.

 Ready or not

على  ــا  ــ رأًس سعيد  ــاف  زفـ ليلة  تنقلب 
عقب بعدما تكتشف العروس أنها جزء 
المستهدفة  لعبة مميتة تصير هى  من 
ــا الــثــريــة،  فــيــهــا مــن قــبــل أســــرة زوجــه

وتحاول النجاة بحياتها بأي ثمن.
من إخراج: مات بيتينيلي أولبين ومن 
أندي  ويفنج،  ســامــارا  مــن:  كال  تمثيل 
بــرودي،  آدم  أوبراين،  مــارك  ماكدويل، 

هنري كزيرني وكراسين بروون. 

El Chicano

يــتــولــى الــمــحــقــق ديــيــجــو هــيــرنــانــديــز 
تحالفات  إحــدى  حول  التحقيق  مهمة 
ــط ذات  ــ الـــمـــخـــدرات، ويــكــتــشــف روابـ
شقيقه  بــانــتــحــار  التحقيق  فــي  صــلــة 
المفترض، ويعود المحقق كبطل مقنع 
واالنتقام  التحالف،  من  النيل  يحاول 

ألخيه القتيل. 
ومن  براي  هيرنانديز  بين  إخراج:  من 
كانتيلو،  بابلو  من: خوسيه  كال  تمثيل 
ديفيد كاستانيدا، رؤول كاستيللو كات 
إيمي جارسيا وأدولفو  ديل كاستيللو، 

آلفاريز.

 The Final Wish

بعد وفاة والده، يعود )آرون( إلى وطنه 
ــه الــمــنــكــوبــة ولــمــواجــهــة  لــمــســاعــدة أمـ
والــده، يجد  بممتلكات  مــروًرا  ماضيه، 

بها شيء غامض أكثر مما يبدو عليه.
من إخراج: تيموثي وودوارد جونيور. 
دانيال  جوناثان  مــن:  كال  تمثيل  ومــن 
براون، توني تود، سبنسر لوك، ميليسا 

بولونا، مايكل وولش ولين شاين.

 Super Bear

تعيش عائلة من الدببة في البرية في 
سعادة وهدوء، ولكن تأخذ حياة األب 

ها(  )زي  يتعرض  حينما  جــديــد  مــســار 
لالختطاف من قبل مجرم بشري ويتم 
بيعه في السوق السوداء. يتعين على 
من  للمدينة  رحــلــة  فــي  الــذهــاب  األب 

أجل إنقاذ طفله.
مــن إخراج: وانــج كــي وبــأصــوات كال 

.Kang Liuو Zhengjian Guo :من

The Current War

يــــــروي الــفــيــلــم قـــصـــة أبــــاطــــرة عــلــم 
و)جــورج  إديــســون(  )توماس  الكهرباء 
على  يتنافسان  وهما  ويستنجهاوس( 
َثم  ومــن  ُمــســتــَدام،  كهربي  نظام  خلق 
تسويقه للشعب األمريكي، مما سيغير 

وجه العالم.
جـــومـــيـــز- ألـــفـــونـــســـو  إخراج:  ــن  ــ مـ

ريــجــون ومــن تمثيل كــال مــن: كاثرين 
ووتــرســتــون، بــنــديــكــت كــومــبــربــاتــش، 
ــــت، مـــايـــكـــل شـــانـــون  ــول ــيـــكـــوالس هــ نـ

وماثيو ماكفيدين.

يـــــنـــــافـــــس الـــفـــيـــلـــم 
ــم  ــاسـ الـــبـــحـــريـــنـــي “قـ
ــداد.. هــزيــع الــبــاب  ــ حـ
األخير” للمخرج خالد 
جائزة  على  الرويعي 
 2019 ــالم  أفــ أفــضــل 
اونــيــروس  بمهرجان 
الــســيــنــمــائــي الــدولــي 

في ايطاليا.
الفيلم  وصــــل  حــيــث 
إلـــــــــى الـــتـــصـــفـــيـــات 
اختياره  بعد  النهائية 
وثائقي  فيلم  كأفضل 
ــو  ــيـ ــونـ عــــــن شــــهــــر يـ
ــز  ــوائـ ــجـ لـــيـــتـــرشـــح لـ
ــل فـــيـــلـــم لـــهـــذا  ــضــ أفــ
المهرجان  فــي  الــعــام 
ــي  ــ ــدول ــ ــي ال ــ ــال ــطــ ــ االي

اونيروس.
ومن المقرر ان يتم اإلعالن عن أسماء األفالم الفائزة يوم 24 من شهر 
التاريخي في  أغسطس في حفل خاص يقام على مسرح كياكوسا 

مدينة أوستا االيطالية.
وتدور أحداث الفيلم عن سيرة اإلبداع في تجربة الشاعر البحريني 
قاسم حداد، إذ يتحدث في الفيلم عن تجربته ونظرته الى الكثير من 

المحطات االبداعية واالنسانية والحياتية.

قاسم حداد في “أونيروس السينمائي”

1541
الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني ينهي حصار بودا ويتمكن من فتخها والسيطرة على المجر لمدة 150 عاما.

 1915
إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى.

 1944
 عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق األمم المتحدة.

 1998
الواليات المتحدة تقصف مصنًعا لألدوية في السودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية.

 2012
نائب رئيس الوزراء اإلثيوبي هايله مريم ديساليغنه يتولى رئاسة الوزراء بالوكالة وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء زيناوي.

18

تنطلق يــوم الجمعة 23 الجــاري مجموعة من النشــاطات الفنية 
ضمــن فعاليــات “موســم الطائف”، حيــث يشــارك العديد من 
نجوم الغناء العربي في حفالت غنائية مميزة تقام على هامش 

الصيف على مسرح عكاظ.
ويحيــي المطــرب عبــادي الجوهر حفــال غنائيا ضمن موســم 

“الطائــف”، وتشــاركه الحفــل المطربة داليــا مبارك فــي افتتاح 
حفالت الموســم، كما يحيي المطرب اإلماراتي حسين الجسمي حفاًل 

أيضا. وتقدم المطربة السورية أصالة نصري، حفلها يوم األربعاء 28 الجاري.

تداول مســتخدمو مواقع التواصل االجتماعي، موقف إنساني 
للمطــرب المصري، عمرو دياب، أثنــاء إحيائه أحدث حفالته 

الغنائية، في مدينة العلمين المصرية
ويظهــر “دياب” فــي المقطع المتداول، وهــو يتوجه ألحد 
التقــاط  أراد  الــذي  الخاصــة،  الشــباب ذوي االحتياجــات 

صــورة معه، فأوقف حفلة لثوان، ثم صعد به إلى المســرح، 
ليحتضنه الشــاب ويقبلــه، قبل أن يلتقط عمــرو دياب صورته 

معه بنفسه، ثم قّبل الشاب على رأسه، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.

تحرّك محبو الفنان وائل كفوري مع أهالي بلدة زحلة دفاعًا عنه 
تحت شعار “وائل خط أحمر”، وذلك بعيد انتشار التسجيل 
الصوتي الذي ُنِســَب لمحامي طليقته أنجيال بشارة أشرف 
الموســوي، وهو يتلفظ بعبارات مسيئة لكفوري ولمدينة 

زحلة.
حيــث توافــد عدد من أبنــاء زحلة إلــى مقر إقامتــه، وأكدوا 

التضامــن مــع ابــن مدينتهــم وعلقــوا الفتــات علــى الطريق 
الرئيسّية ُكتبت عليها عبارات التضامن معه ضد حملة التشهير.

حملة تشهيرموقف إنسانيموسم الطائف

طارق البحار

21 أغسطس 2019 األربعاء
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دعوة البحرينيين المشاركة في “LAHFF” السينمائي

ستنضم النجمة سيلينا غوميز إلى قائمة المشاهير العالميين الذين  «
يملكون عالمات تجارية باسمهم، فبعد نجاحها في الغناء والتمثيل 

تستعد إلطالق منتج باسمها. وأكد مكتب الواليات المتحدة للبراءات 
والعالمات التجارية، أن غوميز قدمت طلبا لتسجيل عالمة تجارية 

تحمل اسمها في 11 يوليو الماضي، وتتضمن مجموعة من العطور 
ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم والبشرة، إضافة إلى 

منتجات العناية بالشعر واألظافر.

ســيقام فــي لنــدن خــال الفترة مــن 10 الى 14 أكتوبــر المقبل، مهرجان LAHFF الســينمائي 
ووهــو المهرجــان الوحيــد فــي أوروبا الذي يقوم بتشــجيع صانعي األفام علــى تقديم جمع 
 LAHFF - أفضــل مــا عندهــم فــي العالــم من أفــام وقصص مســتقلة تحــت مظلة مهرجــان
London Art House Film Festival، وهــذه دعــوة للســينمائيين البحرينييــن المشــاركة 
قبيــل موعــد التســليم منتصــف ســبتمبر، إذ يعتبــر المهرجــان فرصة ممتــازة للفنانيــن الجدد 
والمخضرميــن، ومنظمــي الفعاليــات الفنيــة، والمواهــب فــي جميــع أنحاء العالــم لاحتفال 

بنجاحهم المهني واحتضانهم ومنحهم التقدير الذي يستحقونه.

في المسابقة فئتين األولى ألفالم المحترفين 
صارمة  قوانين  وجــود  دون  للهواة  والثانية 
فقط دعوة إلطالق العنان والمشاركة، ودون 
المنافسة  وإنــمــا  عــمــر  وال  جنسية  تــحــديــد 
كالتي  اإلبداعية  األفكار  الكتشاف  الحقيقية 
السينمائية  المواهب  أو  مثال  الفساد  تحارب 
حيث  وغيرها،  مصور  او  ممثل  او  كمخرج 
لتشجيع  جـــوهـــريـــة  قــيــمــة  ذو  الـــمـــهـــرجـــان 
المنتجين والمخرجين من جميع أنحاء العالم 
فيلم مستقل  وإنـــتـــاج  الــقــصــص  ســـرد  عــلــى 
يعكس رؤيتهم ونظرتهم المستقلة، وتشجيع 
صانعي األفالم على استكشاف طرق جديدة 
لرواية القصص يمكن أن تؤثر على محيطهم 

المهرجان بصناع  يلتزم  للعالم، كما  وتبرزهم 
العالم  أنحاء  جميع  من  المستقلين  األفــالم 
ويولي اهتماما خاصا لألفالم والقصص التي 
تؤثر على الجمهور المحيط بعالمهم وصانعي 
بجميع  اليها  يــرتــاحــون  صيغة  بــأي  األفـــالم، 
متناهية  أو  الـــجـــودة  منخفضة  الــتــقــنــيــات 

الصغر.
لفئة  الــمــخــصــصــة   LAHFF جـــوائـــز  امـــاعـــن 
بعدة  فــهــي  خــاصــة،  لــمــوضــوعــات  المسابقة 
جوائز: أفريقيا جائزة خاصة، أفضل صورة، 
أفضل  التحكيم،  لجنة  جائزة  مخرج،  أفضل 
الـــرســـوم  ــرة، أفـــضـــل  ــ ــمــخــرج أول مـ ل فــيــلــم 
ــزة  الــمــتــحــركــة أفــضــل فــيــلــم وثــائــقــي وجــائ

اإلنجاز الخاص 2019.
المخرج  يشغل  مــن  والـــذي  المهرجان  يــركــز 
الكويتي المبدع جمال العازمي رئيسا للجنة 
افالمه  اختيار  في  المهرجان  في  التحكيم 
المجتمعات  عــلــى  تــؤثــر  الــتــي  األفــــالم  عــلــى 
ــواع حــقــوق اإلنـــســـان والقيم  ــ وتــؤيــد كــل أن
وتروي قصصا عن السالم أو البيئة أو تؤيد 
حركة مستقلة أو أفراده سواء كانت رسائلها 
مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة إلــى الــعــالــم وذلــك 
وقــوة  قيمة  تظهر  ــالم  األفـ تلك  ان  باعتبار 
للتعبير  كوسيلة  ــالم  األفـ وصــنــاعــة  السينما 
على  إلكتروني  بريد  ارسال  ويمكن  العالمي، 
تفاصيل  على  للحصول   contact@lahff.uk

اكثر عن الجائزة.

األربعاء
21 أغسطس 2019 
20 ذو الحجة 1440
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تقنية واعدة قد تعيد البصر لماليين المكفوفين
للغايــة” يمكــن أن  “واعــدة  تقنيــة  العلمــاء  مــن  طــور عــدد 
تســاعد يومــا ما المكفوفيــن على رؤية الضــوء. وقام فريق 
بحث من سويســرا وإيطاليا، حســب صحيفة “دايلي ميل”، 
البريطانيــة مــن تطوير جهاز ثوري من شــأنه تحفيز منطقة 
الدماغ المســؤولة عن الرؤية للمســاعدة فــي تمكين فاقدي 
البصــر مــن رؤيــة الضــوء. عمــل الفريــق على ابتــكار طريقة 
لتوصيــل النبضــات الكهربائية للعصــب البصري في األرانب 

عبر قطب كهربائي يسمى”أوبتيك سيالين”.

ووفقا للصحيفة، فإن الجهار حفز بالفعل القشــرة البصرية في دماغ 
الحيوانــات، وهــي المنطقة المســؤولة عن معالجة معلومات شــبكية 
العيــن فــي الدمــاغ. ونظرا ألن اختبارات الجهــاز ال تزال في مراحلها 
األولــى، لــم يتضــح بعــد مــا إذا كان هــذا التحفيــز ســيمكن الشــخص 
المكفوف من الرؤية مرة أخرى، ولكنه يثبت “إمكانات” التكنولوجيا 

التي من شأنها حل مشكلة مئات آالف العميان يوما ما.
ويتكون الجهاز من 12 قطًبا كهربائًيا يوصل تياًرا كهربًيا إلى القشرة 
البصرية في أدمغة األرانب. وراقب الباحثون النشاط في هذا الجزء 
من الدماغ وطوروا “خوارزمية معقدة” لتفســير اإلشــارات البصرية، 
ووجــدوا أن كل قطــب كهربائــي يــؤدي إلــى نمــط محــدد وفريــد من 
التنشــيط القشــري، ما يشــير إلى أن العصب البصري حســاس ألنواع 
مختلفــة مــن المعلومات. وقال البروفيســور دييغو غازي: “ســنحتاج 

دراسة ردود فعل المشاركين في التجارب السريرية المستقبلية من 
أجل ضبط أنماط التحفيز”.

وأضاف: “من منظور تكنولوجي بحت، يمكننا البدء  «
في إجراء التجارب السريرية غًدا، ومن شأن الجهاز 

المخصص للبشر أن يحتوي على 48 60- قطًبا 
كهربائيا، ورغم أنه لن يكون كافيا الستعادة البصر تماما، 

لكنه سيمنح فاقدي البصر قدرة محدودة على الرؤية 
لجعل الحياة اليومية أسهل”. وأشار العلماء إلى أن 
نحو 39 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى، 

ورغم أن معظم حاالت العمى ترجع إلى وجود مشكلة 
في شبكية العين، إال أن معظمهم غير مؤهلين لزراعة 

شبكية العين.

تمكن طفل هندي من تسلق قمة جبل 
“إلبــروس” في روســيا، األعلى ارتفاعا 
بيــن مجموعــة الجبــال األوروبية، في 
حين يســتعد حاليا لتسلق أعلى جبال 

القارة األسترالية.
وينتمــي الطفــل، ســاي ســودير كوادي 
)10 ســنوات(، إلــى مجموعــة رياضيــة 
الجبليــة  القمــم  أعلــى  تســلق  هدفهــا 
فــي قــارات العالــم الخمــس، إذ تابعت 
إلبــروس،  جبــل  بتســلق  رحلتهــا 
وجورجيــا،  روســيا  بيــن  المتموضــع 

ويفوق ارتفاع قمته 5640 مترا. 

ويتفوق “إلبروس” باالرتفاع على  «
ثاني أعلى جبل في أوروبا، بنحو 

832 مترا، وهو الجبل األسود، 
في حين تعد مهمة تسلقه 

أمرا صعبا للغاية؛ نظرا النعدام 
األكسجين وصعوبة الرؤية 

بالقرب من قمته، وكذلك لبرد 
مناخه القارص.

طفل هندي 
يتسلق أعلى 

جبل في أوروبا
بدأت سفينة الفضاء الهندية غير المأهولة التي أطلقت الشهر الماضي في الدوران 

في مدار القمر قبل هبوطها على الجانب البعيد منه بحثا عن ماء.

وقالــت منظمــة أبحــاث الفضــاء الهنديــة 
ســفينة  حركــت  إنهــا  الثالثــاء  أمــس 
الفضــاء تشــاندرايان )ســفينة القمر باللغة 

السانكريتية( في مدار القمر.
وستســتمر ســفينة الفضــاء فــي الــدوران 
حــول القمــر فــي مــدار ضيــق لتصــل إلــى 

مسافة 100 كيلومتر من سطح القمر.

ثم سينفصل الجزء الخاص بالهبوط  «
عن الجزء الخاص بالدوران في المدار، 

وسيستخدم وقود صواريخ لوقف 
محاوالته للهبوط في الجزء الجنوبي 

القطبي من القمر في 7 سبتمبر. 
وسيجري البحث عن مخزونات مياه 

أكدت بعثة قمر هندية سابقة وجودها.

أن يحكــم علــى ســارق األمــوال أو القطــع األثريــة أو غيرهــا بعقوبــة الســجن فهــو أمــر متوقع 
سمعنا عنه كثيرا، لكن سرقة الرمال، فهذه جديدة، والعقوبة كبيرة تجعل األمر أكثر غرابة.

فقــد أفــادت تقاريــر صحافيــة بــأن ســائحين 
فرنســيين قــد يواجهــان عقوبــة الســجن لمدة 
تصــل إلــى 6 ســنوات بعــد أن ســرقا نحــو 40 
كيلوغرامــا مــن رمــال أحــد شــواطئ جزيــرة 

سردينيا اإليطالية.
الحــدود  شــرطة  أن  فــي  الخبــر  ويتلخــص 
البيضــاء،  الرمــال  علــى  عثــرت  اإليطاليــة 
المأخــوذة مــن شــاطئ “شــيا”، مخبــأة فــي 14 

عبــوة بالســتيكية كبيــرة فــي صندوق ســيارة 
الزوجين، اللذين كانا على وشك ركوب العبارة 

المتجهة إلى طولون في جنوب فرنسا.

وقال السائحان للشرطة إنهما أخذا  «
الرمال كهدية تذكارية ولم يدركا، 

على ما يبدو، أنهما ارتكبا جريمة، 
بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان 

البريطانية.

الهند تقترب من إنجاز تاريخي على القمر

السجن 6 سنوات لسارق رمال من الشاطئ

أطفال يخففون من حرارة الطقس باللعب في نافورة 
عامة وسط العاصمة األوكرانية، كييف )أ ف ب(

4 مالييــن متابــع عبــر تطبيــق  نــاال مــا يزيــد عــن  القطــة  تمتلــك 
“إنســتغرام”، مــا يجعلهــا القطــة األكثــر متابعــة عليــه. يقــول مالــكا 
القطــة إن إدارة حســابها تعــد مهمــة صعبــة للغايــة؛ كونهما يعمالن 

طوال الوقت.
إذ يقــوم الثنائــي عبر حســاب القطة ناال، ببيــع منتجات مثل ألعاب 
الحيوانات األليفة ونشــر منشــورات عبره مقابل 8 آالف دوالر لكل 

منشور.
وذكر الزوجان، أنهما اقتنيا القطة في 2010 من إحدى دور رعاية 
الحيوانات األليفة وأنشآ حسابًا لها على “إنستغرام” بالصدفة، قبل 

أن يتفاجأ الثنائي بزيادة عدد المتابعين للحساب.

وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي عروض لنشر إعالنات عبر  «
حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل ميثاشيتيفان 
تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة، وليس 
هواية. وأوضحا أن مظاهر شعبية القطة تظهر عندما تشارك 
في مهرجانات، حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، بل 

إن البعض يبكي لدى رؤيتها. وأضاف الزوجان أنهما يستخدمان 
حسابات الحيوانات؛ لزيادة الوعي حول ما تعانيه الحيوانات 

األخرى مثل الجوع، وكذلك تثقيف الناس حول تربية الحيوانات.

قطة 
أصحابها 

يربحون 8 
آالف دوالر عن 

كل منشور

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمساح يتسلق قاعدة عسكرية أميركية
فيديــو  شــريط  رصــد 
مواقــع  رواد  تداولــه 
نطــاق  علــى  التواصــل 
واسع تمســاحا في وضع 
غير مسبوق بالنسبة إلى 

طبيعته الزاحفة.
صحيفــة  وذكــرت 
تايمــز”  “هندوســتان 
أمس الثالثاء أن “ســيدة 

أميركية نشــرت صورا ومقاطع فيديو لتمســاح ضخم في والية فلوريدا، وهو يتســلق 
سياج قاعدة عسكرية جوية في الوالية”.

وكتبــت كريســتينا ســتيوارت علــى “فيســبوك”، تعليقــا مرفقــا الفيديوهــات والصــور: 
“عندمــا يقولــون لــك إن هناك تمســاحا فــي المنطقة، فــإن لزاما عليــك أن تذهب وتراه 
بعينيــك”. ونــال منشــورها علــى الفيســبوك تفاعال كبيرا، إذ أعاد نشــره أكثــر من 3700 
مســتخدم علــى األقــل، حتــى اإلثنيــن، وأظهــر رواد مواقــع التواصــل، انبهارهــم بهــذه 

الظاهرة غير المعتادة من جانب حيوان زاحف على األرض.

الســلة  كــرة  لرياضــة  قميــص  بيــع 
الســابق  األميركــي  للرئيــس  كان 
بــاراك أوبامــا فــي مزاد بســعر 120 
ألف دوالر، بحســب ما كشــفت دار 
المــزادات القيمة علــى عملية البيع 

هذه، يوم االثنين.
وهــذا القميــص الذي يحمــل الرقم 
23 كان يرتديــه أوبامــا في الثامنة 
عشــرة مــن العمــر عندمــا كان فــي 
بوناهــو  فــي  الثانويــة  المدرســة 
فــي هــاواي، وفــق مــا أفــادت دار 

المزادات “هيريتدج أوكشنز”.
للبيــع  طرحــه  قبــل  ســعره  وقــدر 

بحوالي 100 ألف دوالر.

ومن المعلوم أن الرئيس السابق  «

باراك أوباما يهوى كرة السلة 

وقد شوهد مرارا وهو يمارس 

هوايته هذه عندما كان في البيت 

األبيض، مع الطاقم الرئاسي أو 

مشاهير أو زوار.

توســعت عائلــة الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب الــذي أصبــح جــدا للمرة العاشــرة، 

بعدما رزق ابنه إريك بمولودة.
وغــرد إريــك ترامــب االبن الثالــث للرئيس 
األميركــي “يســعدني والرا ترامب أن نعلن 
لكــم والدة دوروثــي ترامــب”، بحســب مــا 

أوردت “فرانس برس”، أمس الثالثاء.

والمولودة الجديدة هي الحفيدة  «
العاشرة لترامب البالغ من العمر 73 

عاما، والذي له 5 أوالد من 3 زيجات. 
والولدان األوالن، دونالد جونيور 
وإيفانكا، هما ثمرة زواجه األول، 

ولهما على التوالي 5 و3 أطفال، أما 
إريك والرا، فلهما أيضا ابن.

قميص أوباما 
بـ 120 ألف دوالر

ترامب يرزق 
بالحفيد العاشر مــا زالــت قضيــة الالعــب البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو وعارضــة األزيــاء األميركيــة، 

كاثرين مايورغا، متفاعلة حتى اليوم، بالرغم من مضي سنوات كثيرة على الحادثة.

الجديــد فيهــا كشــفه موقــع TMZ، الــذي أعلــن 
يوفنتــوس  نجــم  أن  تثبــت  وثائــق  امتالكــه 
اإليطالــي لكــرة القــدم، دفــع مبلغــا ماليــا ضخما 
لعارضــة األزيــاء التي تتهمــه باغتصابهــا مقابل 
مايورغــا،  كاثريــن  تقدمــت  أن  بعــد  ســكوتها، 
فــي ســبتمبر 2018، بشــكوى فــي مدينــة الس 
فيغــاس، اتهمت فيها البرتغالــي باغتصابها ليلة 

12 يونيو 2009، في أحد فنادق المدينة.
كمــا أشــار الموقــع إلــى أن الوثائــق ومســتندات 
المحكمــة التي يملكها تتضمــن اعتراف الالعب 
فــي  وجــاء  لألميركيــة.  األمــوال  بتحويــل 
البروتوكــول “رونالــدو دفــع للمدعيــة مبلغ 375 
ألــف دوالر، واتفــق الطرفــان علــى الحفاظ على 

السرية”.

رونالدو يشتري سكوت من تتهمه باغتصابها

ممثلة بوليوود، تامانا بهاتيا، تحضر إطالق الفيلم السينمائي الملحمي المقبل 
باللغة التيلجو “Sya Raa Narasimha Reddy” في مومباي )أ ف ب(

يذكر أن محكمة في مقاطعة كالرك بوالية نيفادا األميركية كانت أسقطت في يوليو الماضي، تهمة 
االغتصاب عن كريستيانو رونالدو، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

السنة الحادية عشرة - العدد 3963 

األربعاء
21 أغسطس 2019 
20 ذو الحجة 1440

قرابة 39 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى
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