
وجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الجهــات 
المعنيــة للمحافظة علــى التراث الحضاري في 
مختلف مناطق مملكة البحرين، مؤكدًا سموه 

حرص الحكومة على تطوير المناطق القديمة 
بما يواكب احتياجات المواطنين ويســهم في 
االرتقــاء بمســتويات الخدمات فيهــا، مع عدم 
التفريــط فــي تاريخها الحضاري الذي يجســد 

الهوية البحرينية األصيلة.

وقال سموه، لدى استقباله في قصر القضيبية 
امــس عــددا من أفــراد العائلة المالكــة الكريمة 
وكبار المســؤولين بالمملكة، “إن جميع مناطق 
البحرين لهــا امتداد تاريخي عريق، فالبحرين 
غنيــة بتراثهــا ومورثهــا الحضــاري والثقافــي 

الــذي ترســخ عبــر الســنين، وإن الحفــاظ علــى 
ذلــك اإلرث واجــب وضــرورة لصــون الهويــة 
الحاضــر  فــي  األجيــال  وتعريــف  الوطنيــة 
الــذي  وتاريخــه  وطنهــم  بعراقــة  والمســتقبل 

صنعه اآلباء واألجداد”.

جاللــــة الملك يصــدر 7 مراسيــم
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جاللة الملك 
يتسلم أوراق 

اعتماد 5 
سفراء جدد 
لدى المملكة

طهران ـ أ ف ب

حكمــا  طهــران،  اســتئناف  محكمــة  أكــدت 
بالســجن لمــدة 10 ســنوات بتهمــة التجســس 
علــى الموظفــة اإليرانية فــي المركــز الثقافي 
أفــاد  مــا  أميــري، بحســب  آراس  البريطانــي، 

متحدث باسم السلطة القضائية، أمس.
ونقلــت وكالة أنبــاء “ميزان” المتحدثة باســم 
السلطة القضائية عن المتحدث، غالم حسين 

بالســجن  “محكومــة  أميــري  أن  إســماعيلي، 
لمدة 10 ســنوات. وأكدت محكمة االستئناف 
أنهــا  باســتمرار  إيــران  الحكــم”. وتزعــم  هــذا 
تتعرض لعمليات تجســس وتآمر من الخارج، 
المواطنيــن  مــن  عــدد  اعتقــال  علــى  وتقــدم 
ومزوجي الجنســية حتى تحولهم إلى أوراق 

مساومة مع الغرب.

إيران تسجن موظفة بريطانية بتهمة التجسس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تبــدأ وزارة التربيــة والتعليــم اليــوم 
فــي  التعييــن  إفــادات  تســليم  فــي 
وظيفــة معلــم للمعلميــن البحرينييــن 

الجدد الذين تم تعيينهم أخيرا.
العامــة  العالقــات  إدارة  وأوضحــت 
اإلفــادات  تســليم  أن  واإلعــالم 
علــى  المقبلــة  األيــام  فــي  سيســتمر 
العــام  لبــدء  اســتعدادا  دفعــات، 

الدراسي الجديد 2019/ 2020. 
المــوارد  إدارة  بــدأت  وأضافــت: 
البشــرية فــي إرســال رســائل نصيــة 
للمعلميــن، تدعوهم فيها إلى اســتالم 
تلك اإلفادات في معهد الشيخ خليفة 
بــن ســلمان للتكنولوجيــا بالبســيتين، 
مــع ضــرورة إحضــار البطاقــة الذكيــة 

وااللتزام بالموعد المحدد.

بدء تسليم إفادات العمل للمعلمين الجدد تطوير المناطق القديمة دون التفريط في تاريخها
سمو رئيس الوزراء: الحفاظ على اإلرث الحضاري واجب لصون الهوية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة
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أيمن المؤيد رئيًسا لـ “جودة 
التعليم”... وكمال أحمد لـ 

“علوم الفضاء”

نوف جمشير نائبا للرئيس 
التنفيذي لـ “التخطيط العمراني” 
وغادة أحمد نائبا ألمين التظلمات

)٠٢(و)٠٣(

أيــد 62 % من المشــاركين باســتبيان 
صحيفــة البــالد تقنيــن منــح رخــص 

السياقة لألجانب.
بموقــع  االســتبيان  فــي  وشــارك 

الصحيفة االلكتروني 313 حسابا.
وتضمن االســتبيان ســؤاال عن كيفية 
المروريــة  الحــوادث  معــدل  خفــض 

المميتــة وذلــك بعــد حادثــة الســائق 
اآلســيوي الســكران الــذي قــاد حافلة 
شــاب  حيــاة  وأودى  الســير  عكــس 
بحرينــي قبــل أيــام. بينمــا طالــب 24 
االســتبيان  فــي  المشــاركين  مــن   %
بتشــديد العقوبــات والغرامــات علــى 

المخالفين لقانون المرور.

استبيان “^”: 62 % يؤيدون 
تقنين منح “ليسن” لألجانب

محرر الشؤون المحلية

)06(

)12( )04(



تتقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بجزيل الشكر والتقدير 
لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تساهم في إنجاح 

البرنامج الوطني للتوظيف

لإلطالع على قائمة أسماء الشركات والمؤسسات الداعمة

يمكنكم زيارة موقع الوزارة اإللكتروني

www.mlsd.gov.bh

خالل النصف األول من 2019

تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة فــي احتفال 
جرى في قصر الصخير أمس أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين.

وتسلم جاللة العاهل أوراق اعتماد كل من:
-  الســفير مصطفــى بنخيــي ســفير المملكــة 

المغربية.
ســارام  بريانغانــي  براديبــا  الســفيرة   -
الديمقراطيــة  ســريالنكا  جمهوريــة  ســفيرة 

االشتراكية.
المملكــة  ســفير  درامونــد  رودي  الســفير   -

المتحدة.
ســفير  زوريغــت  تشينتوشــيغ  الســفير    -

منغوليا.
- الســفير ســيد جالل كريم ســفير جمهورية 

أفغانستان اإلسالمية.
وتبــادل صاحــب الجاللــة الملك مع الســفراء 
الجــدد الكلمــات الترحيبيــة بهــذه المناســبة، 

وأشــاد بالعالقــات الثنائيــة الطيبــة الوطيدة 
القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الشقيقة 
والصديقــة وبمــا وصلــت إليــه مــن مســتوى 
متمنيــا  المختلفــة،  المجــاالت  فــي  متقــدم 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  دوام  لهــم  جاللتــه 
أداء مهامهــم الدبلوماســية وتعزيــز عالقات 

الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين.
الملــك تحيــات  إلــى جاللــة  الســفراء  ونقــل 
وتقدير رؤســاء دولهــم وتمنياتهــم الخالصة 
لجاللتــه بموفــور الصحة والســعادة ولمملكة 
التقــدم  مــن  المزيــد  وشــعبها  البحريــن 

والرخــاء، مشــيدين بالعالقــات الوثيقة التي 
تربــط دولهــم بمملكــة البحريــن علــى كافــة 

المستويات.
حضــر مراســم تقديــم أوراق االعتمــاد وزيــر 
الديــوان الملكــي، ووزيــر الخارجية، ورئيس 

المراسم الملكية.
إلــى  وصلــوا  قــد  الجــدد  الســفراء  وكان 
كان  علــى حــدة، حيــث  الصخيــر كل  قصــر 
الملكيــة،  المراســم  رئيــس  اســتقبالهم  فــي 
وجــرت لهم المراســم المعتــادة في مثل هذه 

المناسبات.
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المنامة - بنا

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى المملكة
جاللتـــه أشـــاد بالعالقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن البحريـــن ودولهـــم الشـــقيقة

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد السفير المنغولي

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد السفيرة السريالنكية

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد السفير المغربي

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير أفغانستان

جانب من مراسم تسلم جاللة الملك أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المملكة



البــاد صاحــب  صــدر عــن عاهــل 
الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، مرســوم رقــم )62( لســنة 
2019، بتعييــن نائــب ألميــن عــام 

التظلمات في وزارة الداخلية .
وجاء في المادة األولى:

تعيــن غــادة حميــد حبيــب أحمــد 
فــي  التظلمــات  عــام  ألميــن  نائبــا 
وكيــل  بدرجــة  الداخليــة  وزارة 
مساعد، وذلك لمدة خمس سنوات 

قابلة للتجديد لمدد أخرى.
وجاء في المادة الثانية:

تنفيــذ  الداخليــة  وزيــر  علــى 

أحــكام هــذا المرســوم، ويعمــل بــه 
مــن تاريــخ صــدوره، وينشــر فــي 

الجريدة الرسمية.
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األربعاء
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غادة أحمد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مرسوم رقم )58( لسنة ۲۰۱۹ بتعيين 
نواب للرئيــس التنفيذي بهيئة تنظيم 
ســوق العمل. وجاء في المادة األولى 
هيئــة  فــي  يعيــن  أنــه  المرســوم  مــن 

تنظيم سوق العمل، كل من:
للرئيــس  نائبــا  إمــام  أشــرف    -  1

التنفيذي للموارد والخدمات.

2 -  علــي  الكوهجــي نائبــا للرئيــس 
التنفيذي للعمليات ونظم المعلومات.

نائبــا  أحمــد  عبدالرحمــن  خالــد   -  3
للرئيس التنفيذي للضبط القانوني.

المادة الثانية
على وزير العمل والتنمية االجتماعية 
تنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ صــدوره، وينشــر فــي 

الجريدة الرسمية.

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مرسوم رقم )60( لسنة 2019 بتعيين 
بهيئــة  التنفيــذي  للرئيــس  نائبيــن 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه يعيــن 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  فــي 

اإللكترونية، كل من:
للرئيــس  نائبــا  الخاجــة  زكريــا    1-

التنفيذي للتحول اإللكتروني.
للرئيــس  نائبــا  شــمس  بــن  نبيــل    2-
والســجل  لإلحصــاء  التنفيــذي 

السكاني.
المادة الثانية:

أحــكام  تنفيــذ  الداخليــة  وزيــر  علــى 
هــذا المرســوم، ويعمــل به مــن تاريخ 
الجريــدة  فــي  وينشــر  صــدوره، 

الرسمية.

تعيين نواب للرئيس التنفيذي في “سوق العمل”

نائبان للرئيس التنفيذي في “الحكومة اإللكترونية”

مرسوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة “جودة التعليم”
ــوا  ــض ــض ع ــريـ ــعـ ــة الـ ــ ــن ــ ــة أيـــمـــن الــــمــــؤيــــد... وآم ــاسـ ــرئـ بـ

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )64( لسنة 2019، بتعديل المادة األولى من المرسوم رقم )16( لسنة 2019 ، بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

وجاء في المادة األولى من المرســوم 
:

لمجلــس  رئيســا  المؤيــد  أيمــن  يعيــن 
إدارة هيئــة جودة التعليــم والتدريب 

خلفــا لكمــال بــن أحمــد، وتكــون مــدة 
عضويته مكملة لمدة سلفه.

فــي  عضــوا  العريــض  آمنــة  وتعيــن 
التعليــم  جــودة  هيئــة  إدارة  مجلــس 

المالكــي،  لحمــد  خلفــا  والتدريــب 
وتكــون مــدة عضويتهــا مكملــة لمــدة 

سلفها.
وجاء في المادة الثانية:

علــى رئيس مجلس الــوزراء والوزراء 
أحــكام  تنفيــذ   - يخصــه  فيمــا  كل   -
هــذا المرســوم، ويعمــل بــه مــن تاریخ 
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
مرســوم رقــم )63( لســنة 2019 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة 

الوطنية لعلوم الفضاء.

وجاء في المادة األولى:
يعــاد تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة 
برئاســة  الفضــاء  العلــوم  الوطنيــة 

كمال بن أحمد، وعضوية كل من:
الشــيخ نايف بن خالــد بن أحمد آل 

خليفة

السيد ناجي سبت سالم سبت
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة
العميد طيار وليد ربيعة الدوسري

العقيــد ركــن بحــري جمــال جاســم 
عبدهللا الذوادي

رئيس جامعة البحرين
وتكــون مدة العضويــة بالمجلس 4 

سنوات
المادة الثانية:

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
أحــكام هــذا المرســوم، ويعمــل بــه 
فــي  وينشــر  صــدوره،  تاريــخ  مــن 

الجريدة الرسمية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة “علوم الفضاء”
ــال بـــن أحـــمـــد... وفـــي عــضــويــتــهــا 6 آخـــرون ــم ــة ك ــاس ــرئ ب

صاحــب  البــاد  عاهــل  عــن  صــدر 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
لســنة   )61( رقــم  مرســوم  خليفــة 
فــي  عــام  مديــر  بتعييــن   2019
األعلــى  للمجلــس  العامــة  األمانــة 

للشباب والرياضة.
مــن  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
المرســوم أنــه يعيــن مــروان كمــال 
والمــوارد  للتخطيــط  عامــا  مديــرا 

فــي األمانة العامة للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة.

المادة الثانية:
األعلــى  المجلــس  رئيــس  علــى 
أحــكام  تنفيــذ  والرياضــة  للشــباب 
هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 
الجريــدة  فــي  وينشــر  صــدوره، 

الرسمية.

صدر عن عاهــل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســى 
 )59( رقــم  آل خليفــة مرســوم 
نائــب  بتعييــن   2019 لســنة 
رئيس تنفيذي لهيئة التخطيط 

والتطوير العمراني.
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن 
نــوف  تعيــن  أنــه  المرســوم 
جمشیر نائبا للرئيس التنفيذي 

والتطويــر  التخطيــط  لهيئــة 
وكيــل  بدرجــة  العمرانــي 

مساعد.
المادة الثانية:

علــى وزيــر األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
المرســوم،  هــذا  أحــكام  تنفيــذ 
ويعمــل به من تاريــخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

مروان كمال مدير التخطيط والموارد 

بأمانة “األعلى للشباب والرياضة”

نوف جمشير نائبا لرئيس 

“التخطيط والتطوير العمراني”

المنامة - بنا

غادة أحمد نائبا لألمين العام لـ “التظلمات”



أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية 
الحفــاظ علــى التــراث األصيــل لمملكــة البحريــن ومــا تتمتــع به مــن معالــم تاريخية 
وأثريــة والعمــل على إبراز قيمتها واالهتمام بها لتكون شــاهًدا لألجيال على عظمة 

ما تمتلكه بالدنا من مخزون تراثي وحضاري.

وقــال ســموه “إن جميع مناطــق البحرين 
فالبحريــن  عريــق،  تاريخــي  امتــداد  لهــا 
الحضــاري  ومورثهــا  بتراثهــا  غنيــة 
والثقافــي الذي ترســخ عبر الســنين، وإن 
الحفاظ على ذلك اإلرث واجب وضرورة 
لصــون الهوية الوطنية وتعريف األجيال 
فــي الحاضر والمســتقبل بعراقــة وطنهم 

وتاريخه الذي صنعه اآلباء واألجداد”.
صاحــب  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء في قصر 
القضيبيــة امــس عــددا مــن أفــراد العائلة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
الجهــات  ســموه  وجــه  حيــث  بالمملكــة، 
المعنية للمحافظة على التراث الحضاري 
البحريــن،  مملكــة  مناطــق  مختلــف  فــي 
علــى  الحكومــة  حــرص  ســموه  مؤكــدا 
يواكــب  بمــا  القديمــة  المناطــق  تطويــر 
فــي  ويســهم  المواطنيــن  احتياجــات 
االرتقــاء بمســتويات الخدمــات فيها، مع 
الحضــاري  فــي تاريخهــا  التفريــط  عــدم 

الذي يجسد الهوية البحرينية األصيلة.

شــعب  بــه  يتمتــع  بمــا  ســموه  وأشــاد 
البحريــن من حرص على التمســك بقيمه 
وعاداتــه التــي تعكــس أصالتــه وعراقته، 
مؤكــدا ســموه أن مــا تحقــق للوطــن مــن 
نهضة وازدهار يجســد مــا يتمتع به أبناء 
البحرين من قيم التفاني واإلخاص في 

محبة الوطن.

04local@albiladpress.com

األربعاء
28 أغسطس 2019 
27 ذو الحجة 1440

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة 

المنامة - بنا

الحفاظ على اإلرث الحضاري واجب لصون الهوية الوطنية
القديمة الــمــنــاطــق  تــطــويــر  عــلــى  حــريــصــة  الــحــكــومــة  الــــــوزراء:  ــس  ــي رئ ســمــو 

تعيين مديرين في “الحكومة اإللكترونية” و ”سوق العمل”
ــن عـــن ســمــو ولــــي الــعــهــد ــ ــادري ــ ــن ص ــراريـ ــقـ بـ

صــدر عــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة قراران 
لسنة 2019 بتعيين مدريرين في هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.

 ونــص القــرار رقــم )26( لســنة 2019 علــى تعييــن 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  فــي  مديريــن 

اإللكترونية، جاء فيه:
 المادة األولى:

يعيــن في هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
كل من:

1 - أحمد  أبوالفتح - مديرا إلدارة حاالت الطوارئ
2 - الشيخة منار بنت عبدهللا بن علي آل خليفة - 

مديرا إلدارة نظم المعلومات الجغرافية
3 - الشــيخ صباح بن حمد بن عبدهللا آل خليفة - 

مديرا إلدارة الهوية والسجل السكاني
التراخيــص  إلدارة  مديــرا   - علــي  حســن    -  4

الاسلكية والترددات والرقابة

5 - خالد المطاوعة - مديرا إلدارة الحوكمة والبنى 
المؤسسية

6 - عبــدهللا  محمــد - مديــرا إلدارة تطويــر النظــم 
الحكومية

7 - هشــام  الهاشــمي - مديــرا إلدارة دعــم وصيانة 
النظم الحكومية

8 -  دنيــا ســرحان - مديــرا إلدارة التغييــر وإعــادة 
هندسة اإلجراءات االلكترونية

االتصــال  إلدارة  مديــرا   - إبراهيــم  لولــوة    -  9
والتسويق

10 -  رانية البوعينين - مديرا إلدارة العمليات
11 - علــي الزيانــي - مديــرا إلدارة خدمــات أمــن 

المعلومات
تطويــر  إلدارة  مديــرا   - الجــودر  عبــدهللا    12-

الخدمات والقنوات االلكترونية
 المادة الثانية:

علــى وزيــر الداخليــة تنفيذ هــذا القــرار، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ونــص القــرار رقــم )27( لســنة 2019 علــى تعييــن 
مديرين في هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه:

المادة األولى:
يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من:

1 - الشــيخ عبــدهللا بــن عبدالرحمــن بــن عبــدهللا 
آل خليفــة - مديــرا إلدارة السياســات ومعلومــات 

السوق
2   -  شــيرين  الســاعاتي - مديــرا  إلدارة التظلمــات 

والحماية
3   -  هناء الصفار - مديرا إلدارة االتصال

4   - علــي خليفــة علــي آل بــن علــي - مديــرا إلدارة 
الموارد البشرية

5   -  أحمد الجنيد - مديرا إلدارة التفتيش الوقائي
6   -  إيمان  شبيب - مديرا إلدارة خدمات أصحاب 

األعمال
التدقيــق  إلدارة  مديــرا   - محمداالحمــدي    -    7

والتطوير
8   - الشــيخ علي بن محمد بن عبدهللا آل خليفة - 

مديرا إلدارة حماية األجور
 9 -  حسن  آل رحمة - مديرا إلدارة التراخيص

خدمــات  إلدارة  مديــرا   - البنــاء  نضــال     -  10  
الوافدين

معالجــة  إلدارة  مديــرا   - العلــي  يحيــى     -  11  
الطلبات

 12 - محمــد البوســميط - مديــرا إلدارة الشــئون 
القانونية

المادة الثانية:
علــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل تنفيذ هذا 
القــرار ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره وينشــر في 

الجريدة الرسمية.

 المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
رئيــس  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
مجلــس إدارة األوقــاف الجعفريــة 
يوســف الصالــح، بمناســبة صــدور 
األمــر الملكي الســامي بتعيينه في 

منصبه الجديد.
وفــي اللقــاء، رّحــب الوزير برئيس 
مجلــس إدارة األوقــاف الجعفرية، 
حيث هنأه بالثقة الملكية السامية، 
ــا لــه دوام التوفيق والســداد  متمنيًّ

الموكلــة  بالمهــام  االضطــاع  فــي 
إليــه في إطــار تنظيــم وإدارة دور 
العبــادة والنهــوض بالمنابر الدينية 

خدمة للدين والوطن.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس مجلس 
عــن  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة 
شــكره وتقديــره لوزيــر الداخليــة، 
تعزيــز  علــى  بحرصــه  مشــيًدا 
فيــه  لمــا  والتنســيق  التواصــل 

مصلحة الوطن والمواطن.

وزير الداخلية يهنئ الصالح بالثقة الملكية

الــوزراء صاحــب الســمو  صــدر عــن رئيــس 
الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان ال خليفة 
قــرار رقــم )18( لســنة 2019 بإعــادة تشــكيل 

مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين.

وجاء في المادة األولى من القرار:
يعــاد تشــكيل مجلــس إدارة بدالــة إنترنــت 
البحريــن برئاســة الشــيخ بــدر بــن خليفة آل 

خليفة، وعضوية كل من:

1 -  مصعب أحمد عبدهللا، عضًوا.
المحمــود،  عبداللطيــف  محمــد  العقيــد   -  2

عضًوا.
3 -  طه فقيهي، عضًوا.

4 - الشــيخ محمــد بــن خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة، عضًوا.

وتكــون مــدة العضويــة فــي مجلــس اإلدارة 
سنة واحدة قابلة للتجديد.

وزيــر  علــى  أن  الثانيــة  المــادة  فــي  وجــاء 
المواصــات واالتصــاالت تنفيــذ أحــكام هذا 
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشــر 

في الجريدة الرسمية.

آخـــــريـــــن  4 وعــــــضــــــويــــــة  خــــلــــيــــفــــة  بــــــــن  بــــــــــدر  بــــــرئــــــاســــــة 

البحريـــن إنترنـــت  بدالـــة  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  إعـــادة 

سمو ولي العهد

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع 
الفريق الركــن عبدهللا النعيمي 
في القيادة العامة أمس رئيس 
العمليات المشتركة األسترالية 
الفريــق غريــج بيلتــون والوفد 

المرافق.
وزيــر  رحــب  اللقــاء  وخــال 
برئيــس  الدفــاع  شــؤون 
العمليات المشتركة األسترالية 
واســتعرض  المرافــق،  والوفــد 

الصداقــة  عاقــات  معــه 
والتعــاون القائمة بيــن البلدين 

الصديقين.
التعــاون  مديــر  اللقــاء  حضــر 
العســكري اللــواء الركــن محمد 
التخطيــط  ومديــر  الســادة، 
العميــد  والتقنيــة  والتنظيــم 
الركــن الشــيخ ســلمان بن خالد 
كبــار  مــن  وعــدد  خليفــة،  آل 

ضباط قوة دفاع البحرين.

استعـــراض التعــــاون 
العسكــــري مــــع أستراليـــــا مناقشة االحتياجات األمنية واالجتماعية لألهالي

ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يدعـــو لتحقيـــق الســـامة المروريـــة للطـــاب

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفة آل خليفــة، اجتمــاع اللجنة 
األمنيــة بالمحافظة، بحضــور الضباط األعضاء 

من مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
وفــي االجتمــاع، أكــد ســمو محافــظ الجنوبيــة 
توجيهــات  تنفيــذ  علــى  المحافظــة  حــرص 
وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل 
الخدمــات  كل  توفيــر  إلــى  الراميــة  خليفــة 
والبرامــج األمنيــة واالطاع علــى االحتياجات 
المواطنــون  يبديهــا  التــي  والماحظــات 
والمقيمون، مشيدا سموه بالجهود المبذولة من 
قبــل رجــال األمــن بمختلــف اإلدارات فــي دعــم 
أركان األمن والسامة في المحافظة الجنوبية.

واطلع ســموه على العــرض المرئي الذي قدمته 

اإلدارة العامــة للمرور والمتضمن االســتعدادات 
األمنيــة المروريــة المتزامنــة مــع اقتــراب العــام 
الدراســي الجديــد، حيــث وجه ســموه بضرورة 
متابعــة انســيابية الحركــة المروريــة في الطرق 
وتوفيــر كل مــا مــن شــأنه حفــظ أمــن وســامة 
الطلبــة خال الفترة المقبلة، كما اســتمع ســموه 
إليجــاز مــن اإلدارة العامة للدفــاع المدني حول 

الخطــط والبرامج المســتقبلية وطــرق تنفيذها 
والجهــات  اإلدارات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون 

األمنية المختصة.
وبحــث ســمو الشــيخ خليفة بن علــي آل خليفة 
فــي االجتماع االحتياجــات األمنية التي وردت 
مــن اللقــاءات المباشــرة مــع المواطنيــن، مؤكدا 
أهمية األخذ باآلراء التي تلبي تطلعات األهالي 

والمجتمــع، ومتابعتهــا وتذليــل كل الصعوبــات 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  وذلــك  تواجههــم  التــي 
ســموه  ثّمــن  االجتمــاع،  ختــام  وفــي  المعنيــة. 
جهود أعضاء اللجنة األمنية الرامية إلى تعزيز 
أركان األمن والسامة في المحافظة الجنوبية، 
وتنفيذ المبادرات التي تصب في الجهد األمني 

والمجتمعي في أرجاء المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية

المنامة - وزارة الداخلية
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أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور أهمية 
الموحــد  الجامــع  الدينــي  الخطــاب  ترشــيد 
االرتقــاء  عبــر  عاشــوراء،  موســم  إلنجــاح 
بالشــعائر الحســينية لتحقيــق قيــم المواطنــة 
الوطنية.جــاء  الوحــدة  لتقويــة  واالنتمــاء 
ذلــك فــي االجتمــاع الســنوي لرؤســاء المآتــم 
والهيئــات الحســينية ومواكب العزاء بحضور 
مدير عام مديرية شــرطة المحافظة الشمالية 
وعبدالجليــل  الجيــران،  عبــدهللا  العميــد 
العويناتــي ممثــا عــن مجلــس إدارة األوقاف 
والجهــات  الــوزارات  وممثلــي  الجعفريــة 
الخدمية بالمملكة. وأشار المحافظ إلى أهمية 
الشــراكة االســتراتيجية مــع رؤســاء وممثلــي 
العــزاء فــي قــرى ومناطــق  المآتــم ومواكــب 
إذ  الســابق،  الموســم  إنجــاح  فــي  المحافظــة 
أسفرت الشراكة عن تحقيق الرضا العام الذي 
بلغت نسبته 86 % وفق استبانه لقياس رضا 

الجمهــور، مؤكدًا ضرورة الحرص على اختيار 
الخطبــاء والرواديــد الذيــن يقومــون بالنصــح 
واإلرشــاد والتوجيــه البنــاء لامتثــال لفضائل 
الديــن والســمو باألخــاق الحميــدة والتقــارب 

والتراحم ليكون عنوان مكاسب عاشوراء.
وأكــد مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظــة 
دولــة  هــي  البحريــن  مملكــة  أن  الشــمالية 

حريــة  كفلــت  حيــث  والقانــون  المؤسســات 
ممارســة الشــعائر بكل يســر وســهولة ووفرت 
كل اإلمكانات الحكومية لدعم وإقامة الشعائر 
بالقوانيــن  االلتــزام  أهميــة  مؤكــًدا  الدينيــة، 
كاشــتراطات  الدينيــة  للمناســبات  المنظمــة 
مكبــرات الصوت فــي المآتم وتطبيــق قوانين 

المرور وإشغاالت الطرق.

لقطة تذكارية على هامش االجتماع السنوي

محافظ الشمالية: االرتقاء بالشعائر لتحقيق قيم المواطنة واالنتماء

إحياء عاشوراء بخطاب جامع ينبذ العنف
الهالل اليف ش.م.ب. )م(

بيان املركز املايل املوحد النصف السنوي

مراجعةكام يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

30 يونيو 2019

دوالر أمرييك

مدققة

31 ديسمرب 2018

دوالر أمرييك املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك

ودائع قانونية

االستثامرات

حصة معيدي التأمني من مخصصات التأمني

حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

تكاليف رشاء مؤجلة

ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

مبالغ تأمني مستحقة القبض

موجودات غري ملموسة

أثاث ومعدات

موجودات أخرى

 3,694,642 

 2,244,470 

 50,460,748 

 8,855,290 

 6,280,646 

 94,192 

 2,302,089 

 2,360,534 

 188,349 

 76,795 

 1,258,883 

 4,016,874

 2,243,491 

 48,463,736 

 8,249,490 

 5,510,167 

 125,437 

 297,053 

 2,346,901 

 148,024 

 73,267 

 956,892 

  72,431,332  77,816,638 مجموع املوجودات

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(

بيان املركز املايل النصف السنوي

مراجعةكام يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

30 يونيو 2019

دوالر أمرييك

مدققة 

31 ديسمرب 2018 

دوالر أمرييك
املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك

ودائع قانونية

االستثامرت

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات القامئة

حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

أرصدة التكافل املستحقة القبض

تكاليف رشاء مؤجلة

ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

موجودات غري ملموسة

موجودات ثابتة

موجودات أخرى

 2,935,965 

 1,979,218 

 32,202,442 

 787,260 

 2,872,209 

 871 

 1,353,410 

 94,192 

 2,383,797 

 26,923 

 11,426 

1,307,268 

  2,678,381 

  1,978,239 

  30,561,965 

  1,513,915 

  1,611,045 

  1,450 

  505,450 

  125,437 

  576,656 

  34,975 

  8,780 

685,390 

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني 40,281,683  45,954,981 مجموع املوجودات

املطلوبات

مخصصات التأمني

املطالبات القامئة

مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

مستحقات رشكات إعادة التأمني

مطلوبات أخرى

 21,098,538

 9,215,890 

 26,699,557 

 2,908,080 

 1,530,437 

 19,394,813

 8,131,899 

 25,065,840 

 2,586,256 

1,249,362 

 56,428,170  61,452,502 مجموع املطلوبات

 187,253  130,184 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

رأس املال

إحتياطي قانوين

إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

الخسائر املرتاكمة

 25,000,000 

 57,820 

 44,070 

)8,867,938( 

 25,000,000 

 57,820 

)59,065( 

)9,182,846( 

 15,815,909  16,233,952 مجموع حقوق املساهمني

 72,431,332  77,816,638 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني 

املطلوبات

املطالبات القامئة

االشرتاكات غري املكتسبة

رسوم الوكالة غري مكتسبة

مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

مطلوبات أخرى

 1,657,374 

 6,284,091 

 1,223,986 

 26,699,557 

 726,473 

 1,446,891 

1,798,856 

  2,077,247 

  3,920,830 

  700,931 

  25,065,840 

  1,267,312 

  506,827 

 943,348 

 34,482,335   39,837,228 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 187,253 130,184 الفائض املحتفظ به

 187,253  130,184 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

رأس املال

الخسائر املرتاكمة

 13,262,600 

)7,275,031( 

   13,262,600 

)7,650,505(

 5,612,095  5,987,569 مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني

 40,281,683 45,954,981  وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملشاركني

20192018فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

إجاميل االشرتاكات

االسرتدادات و االستحقاق

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 8,651,627 

)2,610,745( 

)2,363,261( 

 4,833,395

)4,421,448(

)285,484(

 126,463  3,677,621 االشرتاكات املكتسبة

حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

)2,436,492( 

 1,261,164 

)503,854( 

 124,053 

حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

)1,175,328( 

)1,633,717( 

)379,801( 

 2,209,412 

 1,956,074  868,576 صايف االشرتاكات املكتسبة

الربح / )الخسارة( يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

  الربح أو الخسارة

دخل االرباح

 1,939,215 

 50,101 

)764,029( 

 853 

 1,192,898  2,857,892 مجموع اإليرادات

املرصوفات

املطالبات املتكبدة

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

رسوم الوكالة

حصة املضارب 

)2,721,339( 

 1,442,704 

)1,611,275( 

)25,051( 

)404,040( 

 188,794 

)890,738( 

)426( 

 )1,106,410( )2,914,961(مجموع املرصوفات

 86,488  )57,069()العجز( / الفائض للفرتة املحول إىل صندوق املشاركني

 -    -   التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 86,488  )57,069(مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفرتة

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملساهمني

20192018فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 5,669,105 

)2,516,173( 

 7,277,707 

)2,448,654( 

 3,152,932  4,829,053 

أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

)832,358( 

 14,476 

)1,124,472( 

 57,492 

 2,335,050  3,762,073 

الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 1,182,591 

)655,364( 

)768,442( 

 396,392 

 3,390,023  2,862,277 صايف األقساط املكتسبة

دخل الفوائد

رسوم إدارة

رسوم الوكالة

حصة املضارب

الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

دخل االستثامر - صايف

إيرادات أخرى

 581,160 

 209,530 

 1,611,275 

 25,051 

)523,055( 

 277,699 

 1,433 

 512,813 

 231,846 

 890,738 

 426 

)90,185( 

)4,091( 

9,403 

 2,183,093  1,550,950 

مجموع اإليرادات
 5,045,370  4,940,973 

املطالبات

املطالبات املتكبدة

حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

)6,322,377( 

 4,054,963 

)4,065,177( 

1,583,067 

 )2,482,110( )2,267,414(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

تكاليف الرشاء

تكاليف املوظفني

مرصوفات عامة وإدارية

)288,155( 

)1,350,570( 

)824,323( 

)214,431( 

)1,218,384( 

)769,374( 

)2,463,048( )2,202,189( 

 )4,684,299( )4,730,462(مجموع املطالبات واملرصوفات

 256,674  314,908 الربح للفرتة

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )1,600( 103,135   التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 255,074  418,043 مجموع الدخل الشامل للفرتة

بيان اإليرادات واملصاريف لصندوق املشاركني النصف السنوي

2019فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

دوالر أمرييك

2018

دوالر أمرييك

اإليرادات

االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

االسرتدادات و االستحقاق

الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

 8,651,627 

)2,610,745( 

)1,633,717( 

 1,939,215 

 4,833,395 

)4,421,448( 

 2,209,412 

)764,029( 

 1,857,330  6,346,380 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )890,738( )1,611,275(رسوم الوكالة

 966,592  4,735,105 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

صايف االشرتاكات

حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 4,735,105 

)2,436,492( 

 966,592 

)503,854( 

صايف االشرتاكات املحتفظ بها

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 2,298,613 

)2,363,261( 

 1,261,164 

 462,738 

)285,484( 

 124,053 

 301,307  1,196,516 االشرتاكات املكتسبة

853 50,101 دخل االرباح

 302,160  1,246,617 مجموع اإليرادات

املرصوفات

املطالبات املتكبدة

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

حصة املضارب 

)2,721,339( 

 1,442,704 

)25,051( 

)404,040( 

 188,794 

)426( 

 86,488  )57,069()العجز( / الفائض للفرتة يف صندوق املشاركني

بيان الدخل النصف السنوي الخاص باملساهمني

20192018فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

رسوم الوكالة واملضاربة

رسوم إدارة

دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

دخل االرباح

الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,636,326 

 209,530 

 8,789 

 103,479 

)523,055( 

 891,164 

 231,846 

)4,091( 

 115,380 

)90,185( 

 1,144,114  1,435,069 مجموع اإليرادات

املرصوفات

مرصوفات عامة وإدارية

تكاليف الرشاء

رسوم إدارة االستثامر

إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

)851,362( 

)147,805( 

)54,533( 

)5,895( 

)592,672( 

)88,328( 

)59,948( 

)1,856( 

 )742,804( )1,059,595(مجموع املرصوفات

 401,310  375,474 الربح للفرتة 

البيانات املالية مراجعة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة

الرشكة بتاريخ 19 أغسطس 2019، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

  سانجيف بيجال                          طارق محمود                              سعيد حتحوت

)رئيس مجلس اإلدارة(                )نائب رئيس مجلس اإلدارة(                      )الرئيس التنفيذي(

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

الهالل اليف ش.م.ب. و الهالل تكافل ش.م.ب. مرخصتان من قبل مرصف البحرين املركزي.

رقام التسجيل التجاري 71181 و70934. 

عنوان املكتب:  مبنى بنك املستثمرون، مكتب رقم 52، مبنى رقم 680، طريق 2811،  ضاحية السيف 428، ص.ب 

رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين. هاتف:  17589800 +973

Û  يقــال فــي علم االقتصاد ألي مشــروع اســتثماري إذا كان
هنــاك يــأس مــن نجاحــه أو عــدم بــزوغ نــور فــي األفــق 
ع شــركتك بالشــمع األحمر  أوقفه، وأغلق مصنعك أو شــمِّ
مــادام ال حــل وذلــك تحــت قاعــدة: )إيقاف الخســارة هو 
ربــح(. إن ذات القاعــدة تنســحب على الحياة السياســية 
واالجتماعيــة، وفــي الحــروب وفــي العاقــات الغراميــة 
وحتــى عالــم األفــكار. كــي تنقد حياة إنســان ينــزف البد 
مــن إيقــاف النزيــف وإيقاف النزيــف ربــح. إذا كنت تجد 
أن العاقــة مــع الحبيب أو العيــش على ذكرياته، والبكاء 
أشــياء  لتخــزن  ووســعها  الذاكــرة،  غّيــر  األطــال  علــى 
جديــدة. إذا كنــت تنــزف منــه يوميــا بســبب االختــاف، 
والغضــب والدرامــا والتنغيصات ألــِق العاقة من النافذة 
وواصل البحث عن عاقة صحية هادئة، فخسرانه ربح. 
تقــول مســتغانمي “حذاِر أن تتحّرش بشــجرة الذكريات. 
ثــّم  واالنتظــار..  بالحنيــن  مناســبة  كّل  فــي  تســقيها  أن 

تتعّجب أاّل يعطي النسيان ورًدا”.
Û  ال يطــرح النســيان ورًدا فــي الموســم األّول. يحتــاج إلــى 

فصليــن أو 3 قبــل أن يزهــر. فــي البدء يهديك شــوكه. ال 
تقلق، ســيحين فصل القطاف. فللحّب روزنامة ال عاقة 
لهــا بمنطــق الفصــول، لُتشــفى مــن حالــة عشــقّية، يلزمك 
رفــاة حــّب، ال تمثــال حبيب تواصــل تلميعه بعــد الفراق، 

ا علــى ذلك البريــق الذي انخطفت بــه يوًما. يلزمك  ُمصــرًّ
قبــر ورخام وشــجاعة لدفن من كان أقــرب الناس إليك(. 
إذا كنــت فــي السياســة تجــد أن طريقتــك دائمــا تقــودك 
إلى خســائر فادحة، ودفع فواتير سياســية باهظة، عليك 
أن تغيــر مــن األســلوب، وتســتبدل األفــكار كمــا تعاملــت 
اليابــان مع أمريكا بعد ضربها بالقنابل النووية، فخســارة 
)الغطرســة اليابانيــة( ربــح، فقد ربحت العلــم واالقتصاد، 
واآلن هي ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد أمريكا والصين. 
والتــي تأتــي قبــل ألمانيــا وكل دول االتحــاد األوروبــي. 
الشــيوعية،  أفــكار  علــى  الســوفيتي  االتحــاد  إصــرار 
وتصدير الثورة البلشــفية المراهقية، وأفكار البروليتاريا 
برومانســية وخلــق الصراعات فــي الدول قــاده لانهيار. 
أوقــف أي نزيــف فــي حياتــك، ولــو كان بعاقــة مــع قطة 
مــادام يشــكل خطــرا علــى صحتــك النفســية أو يســبب 
أزمــة قويــة لســعادتك. ابحــث عــن مصاصــي الطاقة في 
حياتك، وضعهم في جزيرة واهرب منها. ال تكن أداة في 
صراعــات عالميــة علــى حســاب مصالح أرضــك ووطنك، 
فــكل العالــم يحارب بعضه ألجل المــال، وإن غلف بالقيم 
واإلنســانية والديمقراطيــة. كل الــدول العظمــى تتكلــم 
على أساس أنها طيور الجنة. ال تصدقوها كلهم يبحثون 
عــن مصالحهــم. هــذه قصة اإلنســان والصــراع التاريخي 

فــي  روســيا  حــرب  اإلنســان(.  )حيونــة  كتــاب  فــي  كمــا 
ســوريا لتأميــن موانــي لهــا بســبب القهــر الجغرافــي. كل 
حــروب أمريــكا فــي الخليــج ألجــل النفــط ال ألجــل كحل 
عيــون الحــب والغــرام. وأغلب الســفارات هــي عبارة عن 
ســوس ينخــر فــي شــجرة كل وطــن. فاألســاس الحفــاظ 
علــى وطننــا والوحــدة الوطنيــة. وجــود فرنســا بإفريقيا 
ألجــل توفيــر احتاجها من معادن هنــاك. العالم يقاد وفق 
مصالــح، فــا تقــدم ألبنائــك شــهادات وفاة، بل شــهادات 
جامعية. كن ذكيا في السياسة، فان كانت أفكارك تقودك 
لخســائر غّيرها، فتقليل الخســارة ربــح. اقرأ كتاب “كيف 
تمسك بزمام القوة” لروبرت جرين. ونحن اقتصاديا في 
الخليــج، إن التقليــل مــن خســارة االعتمــاد علــى مصــدر 
النفــط إلــى التنــوع فــي المصادر ربح. ونحن نخشــى من 
تحقــق نظريــة )البجعــة الســوداء( فــي االقتصــاد، حيــث 
تأتيــك ضربــة اقتصاديــة مــن حيــث ال تحتســب. وهــي 
نظرية تشــير إلى صعوبة التنبــؤ باألحداث النادرة، وهي 
لنســيم نقــوال وهــو باحــث فــي إبســتمولوجيا األحــداث 
الصدفوية. من كان يصدق أن تكون هناك بجعة سوداء 
تخرج في أستراليا بعد سنين من وجود البجع البيضاء؟ 
االقتصاديــة  واألزمــة  خصوصــا  االقتصــاد،  فــي  كذلــك 
قادمــة ال محــال، وأنــا أعتقــد ســتأتي مــن الصين بســبب 

ســرطان القــروض فيها، بــل العالم كله أصبــح مدينا دوال 
وشــركات وأفــرادا. أقــول: ال تقبل أن تســتمر في النزف، 
وتدفــق الــدم مــن الجســد تحــت عصبية شــعار سياســي 
أو اقتصــادي وحتــى مشــاعري، وأنــت ال تعلــم أن هنــاك 
لعبــة أكبــر منــك. عندمــا يتصــارع الفيلــة يموت العشــب. 
أوروبــي  الثانيــة ال يوجــد شــاب  العالميــة  الحــرب  بعــد 
واحــد مســتعد أن يمــوت أو يخســر مســتقبله ومســتقبل 
أوالده ألجــل شــعار سياســي أو انتخابــي وشــعاره: )أيهــا 
األغنيــاء، إن كنتــم مؤمنيــن بشــعاراتكم قدمــوا أبناءكــم 
أوال، ثــم بعــد ذلك الفقراء، فلن نكون وليمتكم المشــتهاة 
فــي الســلم وفــي الحــرب(. اليــوم هنــاك مؤشــرات أزمــة 
علــى  الصينــي  األميركــي  والصــراع  قادمــة  اقتصاديــة 
أوجــه، وهنــاك أزمــة ديــون كبــرى، وأغلــب دول العالــم 
تعانــي عجــزا وديونــا فلكيــة بمــا فيهــا أمريــكا والصيــن 
وفرنســا... إلــخ. وفــي النهاية أنت من ســتدفع في نهاية 
المطــاف الفاتــورة االقتصاديــة مــن صحتــك، ومــن مالك 
ومن نفسيتك من الضرائب أو خسران مالك في محافظ 
اســتثمارية أو خســران بلدك لمشــاريع تســمى اقتصاديا، 
لكنهــا فــي األغلــب مــا يســمى فــي االقتصــاد بمشــاريع 
)الفيلــة البيضــاء( لقلة أهميتهــا أو عائدها، أو هناك ما هو 
أولــى منهــا. فإذن تقليل خســارتك في الحــب واالقتصاد 

والسياســة ربــح. ال تراهــن على أي شــيء في الوجود إال 
هللا، وتعامــل بوســطية مــع األمــور. ال تلهــث وراء قلــب، 
ولكــن أحب بوســطية. وال تركــض وراء مال، ولكن امش 
لــه بــا هرولة مبالغة، فتصاب بهبوط حاد في حب ســكر 
الحيــاة. ال تجعــل مــن المنصب هو مدار حياتك وتنســى 
أولويات أســرتك وتفقد حياتك الخاصة. ســافر، استمتع 
بشــواطئ العالــم. نقــب فــي التاريــخ عبر متاحفــه. العب 
رياضــة يوميــا. اقــرأ فــي كل شــيء. ابحث عــن الحكمة. 
أعــد جدولة األصدقاء واألمكنة. افتح نافذة عقلك ودع 
أكســجين التنويــر يدخــل ويخرج ثاني أكســيد الرجعية. 
اســتمتع بكل شــيء، وال تلغ الدين، واجعله كملح خفيف 
لطبخــة الحيــاة، فالوجود الغيبي له مذاقه. الحبيبة التي 
تتحــول إلــى )فامبايــر( تمتــص معنوياتــك، ومالك غيرها 
غيــر مأســوف عليها. المشــروع االســتثماري الــذي ينزف 
أموالــك، وتخشــى إغاقــه خوفــا مــن قــول كام النــاس 
إنــك فشــلت، أغلقه قبل أن يجرك إلــى الزنزانة، وتتحول 
ذكرياتــه إلــى جــاد. المنصــب الــذي يتحــول إلــى موقــع 
تعاســة، وخنــق للســعادة أبدلــه. الصديــق الــذي يتحــول 
إلى مصاص طاقة ومركبة بشــرية تســبب تلوث وتســمم 
متعتــك فــي الحيــاة، وال يعرفــك إال للمناحــة والبكائيات 

ره. والمناديل غيِّ

سيد ضياء الموسويتوقيف الخسارة ربح.. في الحب والسياسة واالقتصاد )31(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة- وزارة الداخلية

المحــرق وبالتنســيق مــع  نــادي  احتضــن 
النســخ  أحــدث  توزيــع  الداخليــة  وزارة 
لألطفــال  الموجهــة  “وطنــي”  مجلــة  مــن 
تحقــق  حقيقيــة  شــراكة  علــى  والمبنيــة 
تعزيــز  فــي  وتســاهم  للجميــع،  األمــن 
الوالء واالنتمــاء الوطني وتوعية أطفال 
البحريــن فــي مجــاالت األمــن والســامة، 
فــي خطــوة تعكــس اهتمامــا قويــا بفئــة 
الناشــئة والعمــل علــى توعيتهــم بأســس 

السامة العامة.
إدارة  حــرص مجلــس  ذلــك ضمــن  جــاء 
نــادي المحــرق برئاســة الشــيخ أحمــد بــن 
علــي بن عبدهللا آل خليفة على الشــراكة 
المجتمعيــة والتــي هــي انعكاس لفلســفة 
ومضاميــن النهج اإلصاحي لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، وتجســيدًا للعاقــة الوثيقــة بيــن 

المجتمع ورجال األمن.
للمنهــج  عمليــا  تطبيقــا  الفعاليــة  وتأتــي 
المجلــة  تعمــل  الــذي  الســليم  العلمــي 
علــى أساســه، والــذي يقضــي بالتواصــل 
للتعــرف علــى  المســتهدف  مــع الجمهــور 
احتياجاتــه وأســاليب وأشــكال التواصل 

معه.

توزيع المجلة على األطفال في نادي المحرق

ــاء ــم ــت ــوالء واالن ــ ــز الـ ــزي ــع ــم فـــي ت ــاه ــس الــمــجــلــة ت

توزيع “وطني” على صغار المحرق

المنامة- وزارة الداخلية

بــن  الشــيخ هشــام  العاصمــة  أنــاب محافــظ 
عبدالرحمــن آل خليفــة، مديــر إدارة البرامــج 
بالمحافظــة  المجتمــع  وشــؤون  االجتماعيــة 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، لحضور 
اللقــاء المفتــوح الــذي أقامتــه اإلدارة العامــة 
للمــرور مــع أهالــي محافظــة العاصمــة، ضمن 
وحركــة  ســامة  تأميــن  فــي  اإلدارة  جهــود 
ومحيطهــا،  المــدارس  مــن  بالقــرب  الســير 
حيــث حضر اللقــاء ممثلو األهالــي بالمجلس 
وأهالــي  أعيــان  و  للمحافظــة  التنســيقي 

العاصمة.الطاب
وقدم ممثلو اإلدارة العامة للمرور، في اللقاء، 
المتعلقــة  النقــاط  أهــم  تنــاول  عرضــًا مرئيــًا 
بالســامة المرورية بالقرب مــن المدارس مع 
قــرب بدء العام الدراســي الجديــد، باإلضافة 
الــى تعريف الحضور بالمســؤوليات التي تقع 
علــى أوليــاء األمــور فــي المشــاركة الرئيســة 

والفاعلة للحفاظ على سامة األبناء وتجنب 
فــي  الخاطئــة  المروريــة  الســلوكيات  بعــض 

محيط المناطق التعليمية والحيوية.
مــن جانبهــم، أكــد األهالــي على أهميــة إقامة 
مثل هذه اللقاءات المفتوحة لمناقشة األمور 
المروريــة واالســتماع لإلرشــادات والتذكيــر 
أن  يمكــن  التــي  المهمــة  الجوانــب  ببعــض 

يغفــل عنهــا الســائق وقــد تؤثر على ســامته 
أو ســامة اآلخرين بشــكل مباشــر، مشــيدين 
بجهــود اإلدارة العامــة للمــرور لتبنيهــا مثــل 
هــذه المبــادرات التــي تدعــم مبــدأ الشــراكة 
االجتماعيــة وتعزيز التواصــل مع المواطنين 
والمقيمين بشــكل مســتمر كونهم شركاء في 

السامة المرورية.

جانب من اللقاء

بحث النقاط المتعلقة بسالمة المرور بالقرب من المدارس

“المرور” تقيم لقاًء مفتوحًا مع أهالي “العاصمة”



باســتبيان  المشــاركين  مــن   62% أيــد 
رخــص  منــح  تقنيــن  البــاد  صحيفــة 
باالســتبيان  وشــارك  لألجانــب.  الســياقة 
بموقع الصحيفة االلكتروني 313 حســابا. 
كيفيــة  عــن  ســؤاال  االســتبيان  وتضمــن 
خفض معدل الحــوادث المرورية المميتة 
اآلســيوي  الســائق  حادثــة  بعــد  وذلــك 
الســكران الــذي قــاد حافلــة عكــس الســير 
وأودى حيــاة شــاب بحرينــي قبــل أيــام. 
وجــاءت نتيجــة المشــاركات باالســتبيان 

كاآلتي:
- 62 % أيدوا تقنين منح رخص السياقة 

لألجانب.
العقوبــات  بتشــديد  طالبــوا   %  24  -
والغرامات على المخالفين لقانون المرور.
حصــول  رســم  زيــادة  شــجعوا   %  14  -

األجنبي على رخصة سياقة.

استبيان “^”: %62 يؤيدون تقنين منح “ليسن” لألجانب

الحادث المأساوي الذي راح ضحيته بحريني قبل أيام )أرشيفية(

نتيجة االستبيان

مقــاول تطــويــر شــوارع سمــاهيــج والـديــر... شــرد!
ــة ــت ــام ــر والـــــــــــوزارة ص ــهـ ــذ شـ ــنـ ـــ “األشــــــغــــــال” مـ ــ ــت شـــكـــوى ل ــ ــّدم ــ ــود: ق ــ ــعـ ــ الـ

قال فاضل العود ممثل الدائرة السادســة بمجلس المحرق البلدي إن مشــروع تطوير 
مجمع 231 بالديرومجمع 236 بسماهيج متوقف منذ شهرين بعد أن أتم المقاول جزًء 
من العمل وترك الشــوارع مكشــوفة ثم اختفى عن األنظار، مع غياب وزارة األشــغال 

والبلديات عن الصورة تماما.

وقــال أن األهالــي طالمــا انتظــروا تأهيــل 
البنيــة التحتية المتهالكــة في هذه الدائرة 
المظلومة، واستبشــر أهل المجمعين خيرا 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  أرســت  حينمــا 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي مناقصــة 
علــى أحــد المقاوليــن لتأهيــل المجمعيــن 
ضمــن  ترشــيحهما  تــم  حيــث  بالكامــل، 
الخطــة التطويرية العامــة للدائرة التي لم 

تشهد أي تطوير منذ عقود من الزمن.
وتابــع أن العمــل كان يجــب أن يتــم فــي 
شــهر يونيو مــن العام الجــاري 2019 وفق 
مــا أعلنته الوزارة نفســها، ولكن المشــروع 

مجهــول المصيــر اآلن وال يعلــم أحــد مــا 
الــذي حــل بــه، والــوزارة صامتــة تمامــا لم 
تنطــق ببنت شــفة في هذا األمــر، وال أعلم 
يوجــد  لــم  إذا  الــوزارة  ســتتصرف  كيــف 
عضو بلدي ياحقها وينبهها إلى األخطاء، 
ورغــم أننــي أرســلت شــكوى رســمية بهــذا 
الخصــوص منذ شــهر واحد ولكــن ال حياة 

لمن تنادي.
واســتغرب العود هذا اإلهمال الذي يطول 
المنطقــة منــذ ســنوات عــدة، واســتثنائها 
مــن مشــاريع التطوير النوعيــة التي تمس 
حيــاة المواطنيــن مباشــرة وتعتبــر ضمــن 

أساسيات الحياة الهانئة بعيدًا عن مشاكل 
الشــوارع  ضيــق  ومنهــا  التحتيــة  البنيــة 
شــبكة  وضعــف  الميــاه  وتجمــع  وتهالكهــا 
المــاء والكهربــاء وافتقارهــا إلــى الحدائق 

والماعب والمرافق وغيرها.

وواصــل أن  عصــام خلــف وزيــر األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
أبــدى بــوادر اهتمــام بالمنطقــة مــن خــال 
بعــض التصريحات والتوجيهــات، غير أنه 
علــى أرض الواقــع لــم يترجــم ما يســتحق 

تغييــرًا  المواطنــون  يلمــس  ولــم  الذكــر 
إيجابيًا على فرجانهم وشــوارعهم، ولذلك 
فــإن المطلوب هو توافــق التصريحات مع 

الواقع وليس تناقضها.

فاضل العودوزير األشغال

شكوى ضد المقاول

ساحل بوماهر “مالذ للفئران” وميزانيته “طارت”
المرباطـــي: خطـــة العمـــل البلديـــة بـــوزارة األشـــغال غيـــر عادلـــة للمحـــرق

ق الرئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي تقصي المحــرق من ميزانية المشــاريع البلدية 
الخاصــة للســنتين الماليتيــن 2020-2019 علمــًا أن المحــرق حرمــت لســنوات 
طويلــة نهائيًا من مشــاريع المرافــق العامة ذات الطابــع الترفيهي واالجتماعي 

وغيرها.

بعــض  تطلــق  “األشــغال”  أن  وتابــع 
أن  واآلخــر  الحيــن  بيــن  اإلشــارات 
المحرق تحتضن مشاريع إستراتيجية 
المحــرق  حديقــة  وأهمهــا  كبــرى، 
لســاحل  البحريــة  والواجهــة  الكبــرى، 
البســيتين، متناســيًة فــي هــذا الجانب 
مــن  جــاء  المشــاريع  هــذه  تمويــل  أن 
2017- الماليتيــن  الســنتين  ميزانيــة 

الحكومــة  أن  إلــى  باإلضافــة   ،2018
البحريــة  الواجهــة  إنشــاء  اعتمــدت 
)ســاحل البســيتين( ضمن برنامج عمل 

الحكومــة لألربع ســنوات 2015-2018 
ورصــدت آنذاك فــي برنامجها أكثر من 

مليوني دينار إلنشاء هذا الساحل.
وتابــع: المزاعم حــول أن المحرق نالت 
نصيــب األســد من هــذه المشــاريع هي 
مزاعــم فــي غيــر محلهــا، بالرغــم مــن 
البســيتين  ســاحل  مشــروعي  وجــود 
وحديقة المحــرق الكبرى وكاهما قيد 
علــى  مصروفاتهمــا  وحّملــت  اإلنشــاء 
ميزانيــة المشــاريع للســنتين الماليتيــن 
كل  مــع  أنــه  باإلضافــة   ،2017-2018

األسف تم إلغاء مشروع تطوير ساحل 
حالة بوماهر والذي وضعت له ميزانية 
زال  وال  دينــار  ألــف   300 تقديريــة 
الســاحل مهمــاً وأصبــح مــاذًا للفئران 

والقوارض.
وأردف: خطة العمل في أروقة الوزارة 

غيــر عادلــة وغير شــفافة، تقصــى منها 
الكثيــر مــن المشــاريع التــي يحتاجهــا 
بتوفيرهــا  ويطالبــون  المحــرق  أبنــاء 
لتحتضنهــم وأبنائهــم في بيئة مناســبة 
تليــق بمدينتهــم العريقــة والمتحضــرة 

في ظل محدودية المرافق العامة.

غازي المرباطي

06local@albiladpress.com

األربعاء
28 أغسطس 2019 
27 ذو الحجة 1440

62.1 % من البحرينيين يتقاضون أكثر من 400 دينار

أكد  وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل، جميل حميدان، أهمية النتائج اإليجابية التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم 
إطالقه تنفيًذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يهدف عبر مبادراته األربع إلى تعزيز التوظيف والتأهيل ودمج المواطنين في سوق العمل باإلضافة إلى إعطاء األفضلية 
للمواطن ودعمه ليكون الخيار األول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة السوق، والذي يشكل الركيزة األساسية لعملية التنمية المستدامة في البحرين.جاء 
ذلك في تصريح له لتســليط الضوء على النتائج اإليجابية في مجال تنظيم وتطوير ســوق العمل، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلســته المنعقدة يوم االثنين الماضي.
وأشــار إلــى أن البرنامــج الوطنــي للتوظيــف يعد أحد البرامج الحيوية والمهمة التي أســهمت في توظيف الباحثين عن عمل مــن المواطنين في وظائف نوعية وبأجور تراوحت 

بين 300 إلى 800 دينار وأكثر.

الشــواغر  معــدالت  أن  إلــى  ولفــت 
المســتلمة ارتفعت بنســبة تجاوزت 35 
% فــي األشــهر التي تلت بــدء انطاق 
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف وبمعــدل 
83 شــاغرا يوميا مقارنة باألشــهر التي 
ســبقت انطاق البرنامج، إذ كانت عند 

مستوى 60 شاغرًا.
وأوضح أن متوسط أجور البحرينيين 
العاملين في القطاعين بلغ 532 دينارا، 
وارتفــع متوســط األجــور فــي القطــاع 
الخاص إلى 431 دينار، إذ بلغت نســبة 
الزيــادة 3.6 %، أمــا فــي القطــاع العام 

فبلــغ متوســط األجــور 696 دينارا، كما 
بلغت نسبة البحرينيين الذين يشغلون 
وظائــف تزيــد أجورهــا عــن 400 دينار 
العــام  )القطاعيــن  العمــل  ســوق  فــي 
والخــاص( نحــو 62.1 % مــن إجمالــي 
حيــن  فــي  القطاعيــن،  فــي  الوظائــف 

نمــت شــريحة البحرينييــن الذين تزيد 
أجورهــم عن 1000 دينار لتشــكل أكثر 
البحرينييــن  إجمالــي  مــن   % 30 مــن 

العاملين في القطاع الخاص.
 وأشــار الوزير إلى أن 5656 باحًثا عن 
عمل من المواطنين بحسب إحصائيات 

شــهر يونيو الماضي اســتفاد من زيادة 
إعانــة التعطل مــن 150 إلى 200 دينار 
للجامعييــن ومــن 120 إلــى 150 دينارًا 

لغيــر الجامعييــن، كمــا اســتفاد العديــد 
زيــادة  مــن  عمــل  عــن  الباحثيــن  مــن 
تســعة  إلــى  والتعويــض  اإلعانــة  مــدة 
أشــهر بدالً من ســتة أشــهر، ومن زيادة 
والمســرحين  المفصوليــن  تعويــض 
ليكــون بحــد أقصــى 1000 دينــار بــدالً 
مــن 500 دينــار كما هــو معمول به قبل 
للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  إطــاق 
. منوهــًا بــأن هــذه المبــادرة تعد إحدى 
تضمنهــا  التــي  الخاقــة  المبــادرات 
والتــي  للتوظيــف،  الوطنــي  البرنامــج 
مــن  المواطنيــن  مــن  العديــد  حفــزت 
الباحثيــن عن عمل لالتحاق بالبرنامج 

الوطني للتوظيف . 

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بنية “سمادير” 
متهالكة والدائرة 

مظلومة خدميا

تصريحات الوزير 
تناقض أداء 

الوزارة بالدائرة

24 % طالبوا بتشديد الغرامات.. و14% 
شجعوا زيادة رسم الرخصة

محرر الشؤون المحلية
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%  35 الشواغر  مــعــدالت  وارتــفــاع   ...%  30 بــزيــادة  يوميا  مواطنين   103 توظيف 



ضبط نصف طن من الروبيان اصطيد بـ “الكراف”
“الرقابـــة البحريـــة”: اســـتمرار الحمـــات علـــى الســـواحل واألســـواق

أعلنــت إدارة الرقابــة البحريــة بوكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة التابعــة لــوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني، عن ضبط فرق الرقابة البحرية 
كميــة تقــدر بنحــو نصف طن من الروبيان الذي تم صيده بطريقة الصيد بواســطة 
“الكــراف” فــي مخالفــة للقــرار الــوزاري رقم )205( لســنة 2018 بشــأن حظــر الصيد 

البحري بواسطة شباك الجر القاعية )الكراف(.

اســتخدام  الــوزاري  القــرار  ويحظــر 
شــباك الجر فــي الميــاه اإلقليمية لمملكة 
البحريــن، ويعاقــب مــن يخالــف أحــكام 
القــرار بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في 
المرســوم بقانــون رقم )20( لســنة 2002 
بشــأن تنظيــم صيــد واســتغالل وحماية 

الثروة البحرية.
أنــه  البحريــة  الرقابــة  إدارة  وذكــرت 
علــى  الرقابيــة  لحمالتهــا  اســتمرارًا 
بيــع  ومواقــع  واألســواق  الســواحل 

فيديــو  مقطــع  مــع  وتفاعــالً  األســماك، 
انتشــر عبــر مواقع التواصــل االجتماعي 
ألحــد الباعــة وهــو يعــرض كميــات مــن 
الروبيــان، باشــرت فرق الرقابــة البحرية 
الكميــة،  هــذه  بضبــط  )االثنيــن(،  اليــوم 
اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  الفــور  وعلــى 

القانونية حيال تلك المخالفات.
وأكدت اســتمرارها في رصد وضبط أية 
خروقــات قانونيــة للقــرارات والقوانيــن 

المنظمة للقطاع البحري.

جميــع  البحريــة  الرقابــة  إدارة  ودعــت 
البحــري  الصيــد  قطــاع  فــي  العامليــن 
والمــواد  بالقــرارات  االلتــزام  لضــرورة 
بواســطة  الصيــد  وتجنــب  القانونيــة، 

للقانــون،  مخالفــًا  يعــد  الــذي  “الكــراف” 
مؤكــدة ضــرورة تعــاون جميــع األطراف 
ويضمــن  البحريــة  الثــروة  يحفــظ  بمــا 

استدامتها في البحرين.

جانب من الكميات المضبوطة من الروبيان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

براءة 3 أقرباء من تهم تمويل ونقل أموال إلرهابييــن
بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 3 متهميــن -مــن عائلــة واحــدة- ممــا نســب إليهــم من وقائــع تمويل ونقــل األموال لصالــح جماعة 
إرهابية، إذ تم توجيه االتهام فيها إلى شاب وخالته كالهما في العشرينات من العمر، وزوج خالة أخرى للشاب والهارب ومقيم في إيران؛ 
وذلك لعدم اقتناع المحكمة واطمئنانها ألدلة الثبوت ضد المتهمين، بالرغم من االعترافات الواردة بتحقيقات النيابة العامة بأقوال المتهم، 

فيما أنكرت خالته جميع االتهامات ضدها.

وأوضحــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أن 
اقتنــاع  هــي  الجنائيــة  األحــكام  فــي  العبــرة 
المحكمــة واطمئنانها إلــى الدليل المقدم إليها، 
وطالمــا تشــككت فــي توافــر ركــن مــن أركان 
تقضــي  فإنهــا  اإلســناد،  صحــة  أو  الجريمــة 
تؤســس  الجنائيــة  األحــكام  إن  إذ  بالبــراءة، 
علــى الجــزم واليقيــن وال تؤســس علــى الظــن 
بظــروف  أحاطــت  إنهــا  وحيــث  واالحتمــال، 
الدعــوى وبأدلــة الثبــوت، فقــد رأت أن الدليــل 
باألوراق قاصرا على بلوغ حد الكفاية الالزمة 
القتناعهــا، ومــن ثــم يتعيــن عمال بنــص المادة 
)255( مــن قانون اإلجراءات الجنائية القضاء 
ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.

وحــول تفاصيــل الواقعــة قال مــالزم أول في 
وزارة الداخليــة إنــه وردت لــه معلومــات مــن 
مصــادره الســرية، تضمنــت أن المتهــم الثالــث 
-في منتصف الثالثينات من العمر- والمتورط 
فــي عــدة قضايــا إرهابيــة وهــارب ومقيم في 
إيــران، قــام بتجنيــد المتهــم األول -ابــن أخت 
زوجتــه- والذي كان دوره توصيل مبالغ مالية 
إليهــم ومعاونتــه في نشــاطه اإلرهابي بداخل 
مملكــة البحرين عن طريــق عناصره اإلرهابية 
اإلرهابــي  بنشــاطه  علمــه  مــع  المملكــة  فــي 

وبأهدافه وأغراضه اإلرهابية.
كمــا أفادت التحريات عن قيــام المتهم الثالث 
بتكليــف األول بوضــع تلــك المبالــغ فــي عــدة 

تابعــة  عناصــر  ســتتولى  حيــث  ميتــة،  نقــاط 
للثالــث اســتالمها بعــد ذلــك لإلنفــاق منها على 
شــراء مــواد وأدوات تســتخدم فــي عملياتهم 
اإلرهابيــة ولنفقــات تلــك العناصــر مــن مــأكل 

ومسكن.
وعليــه تم اســتصدار أمر بالقبــض على المتهم 
الثالث ولكون األول موقوف على ذمة قضية 
أخــرى، فقــد تــم ســؤاله وعرضــه علــى النيابــة 

العامة.
وبعــد التحقيــق مــع األول ورد للشــرطة طلب 
الثانيــة  المتهمــة  مــن  كل  عــن  النيابــة  مــن 
وشــقيقتها -زوجــة الثالــث- وصــوال لبياناتهــم 
محــل  بالواقعــة  وعالقتهــم  للجهالــة  النافيــة 

التحقيــق، كما طلبت تحريات الشــرطة بشــأن 
فــي  “مولوتــوف”  زجاجــات  تصنيــع  واقعــة 
2013 بمنطقــة كــرزكان بأحــد المنــازل  العــام 

المهجورة.
التــي  وبإجــراء التحريــات الجــادة والمكثفــة 
قام بها وأشــرف عليها واســتعان فيها المالزم 
أول المشــار إليه بمصادره الســرية، تبين له أن 
المتهمــة الثانيــة -خالــة األول- تقــوم بتهريــب 
الثالــث  المتهــم  زوجــة  لشــقيقتها  األمــوال 
والمتواجــدة معــه فــي إيــران؛ وذلــك من أجل 
دعــم الجماعــات اإلرهابيــة المتواجــدة خــارج 
البحريــن، وأن الثانية قــد تلقت عدة تكليفات 
المملكــة؛  فــي  نقــاط  عــدة  إلــى  أمــوال  لنقــل 
اإلرهابيــة  للجماعــات  توصيلهــا  لتســهيل 
تنفيــذا  البحريــن  وخــارج  داخــل  المتواجــدة 

ألغراضهم اإلرهابية.
وتشــير األوراق إلــى أن المتهــم األول اعتــرف 
بمــا نســب إليــه مــن اتهــام، وقــرر بــأن خالتــه 
ترغــب  وأنهــا  ماليــا،  مبلغــا  بحيازتهــا  أبلغتــه 

إيــران  فــي  المتواجــدة  لشــقيقتها  بتوصيلــه 
برفقــة المتهــم الثالــث كونها زوجتــه، وأضاف 
أنــه تواصــل مع المتهم الثالــث عن طريق أحد 
برامــج التواصــل االجتماعــي المثبتــة بهاتفــه 
النقــال، والــذي أعطــاه تعليمــات بشــأن كيفيــة 
مــن  الســتالمها  وضعهــا  ومــكان  المبلــغ  نقــل 

شخص آخر.
وأفــاد أيضــا بأنه قــام برفقة خالته بعــدِّ المبلغ 
المالي، إذ قامت خالته بتقســيم مبلغ الـ 5000 
أكيــاس  فــي  ووضعتهــا  نصفيــن،  إلــى  دينــار 
ألحــد  ونقلهــا  دفعــة  باســتالم  وقــام  شــفافة، 
المساجد، وبعد يومين نقل الدفعة الثانية إلى 

المكان نفسه.
وبالتحقيــق مــع المتهمــة الثانيــة بعــد القبــض 
عليهــا أنكــرت مــا نســب إليهــا جملــة وتفصيال 
التحقيــق  أســئلة  عــن  إجابتهــا  فــي  ونفــت 

عالقتها بأي شيء ورد بأقوال ابن شقيقتها.
الخــاص  الجنائــي  االســتعالم  بكشــف  وثبــت 
وتــم  ســبق  بأنــه  والثالــث  األول  بالمتهميــن 

إدانتهما والحكم عليهما بقضايا مماثلة.
وقــد كانــت أحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنهــم بتاريــخ 14 فبرايــر 2019، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمــان األول والثانيــة: قامــا لحســاب 
الثالث والذي يمارس نشــاطا إرهابيا بعمليات 
تســلم ونقــل وتســليم ألمــوال خصصــت دعما 
وتمويال له ولممارســة نشاطه اإلرهابي، وكان 
ذلك بأن قام األول باســتالم النقود من الثانية 
ونقلهــا وتســليمها مــع علمهمــا بنشــاط المتهــم 

الثالث اإلرهابي.
ثانيــا: المتهم الثالث: اشــترك بطريقي االتفاق 
األول  المتهــم  مــع  والمســاعدة  والتحريــض 
فــي ارتــكاب الجريمــة موضوع التهمة ســالفة 
البيــان بــأن قــام بنقــل األمــوال وأخفاهــا فــي 
مــن  اســتالمها  يتــم  أن  علــى  المســاجد  أحــد 
قبــل أشــخاص آخريــن واتفــق معه علــى ذلك، 
فوقعــت الجريمــة بنــاء علــى ذلــك التحريــض 

واالتفاق وتلك المساعدة.

07 local@albiladpress.com

األربعاء
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الدراســي  العــام  بــدء  بمناســبة 
خصــص  2019/2020م،  الجديــد 
األرقــام  مــن  عــددا  التعليــم  قطــاع 
مــع  المــدارس  لتواصــل  الهاتفيــة 
الحاجــة،  عنــد  لالستفســار  القطــاع 
وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األربعــاء 28 
أغســطس حتــى نهاية شــهر ســبتمبر 

المقبل، من الساعة السابعة والنصف 
صباحــًا إلــى غاية الواحــدة والنصف 

ظهرًا، واألرقام هي: 
17873150
17873095
17873173
17873159

تخصيص أرقام هاتفية الستفسارات المدارس

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

Û  تضطلــع المجالــس العائلية واألهلية )البحرينيــة( بدور مهم في
التنويــر الفكــري والثقافي، مع مســارعة الكثير منها الســتضافة 
المختلفــة،  والمناظــرات  والمحاضــرات  واألمســيات  النــدوات 
وتســخير هذه البقع المضيئة كســاحات دفاع عن الوطن، وعن 

هويته. 
Û  ،وتهتــم دول الخليــج العربــي بالمجالــس، منــذ عقــود طويلــة

وتقــدر مكانتهــا ووجودها، وتراها كقنــاة وصل مهمة تربط بين 
أطيــاف الشــعب والدولــة نفســها، وتراهــا أيضــا كبوصلة مســار 

تحدد )بشفافية( تطلعات الناس واهتماماتهم وأولوياتهم.
Û  ،اليــوم والناشــئة  الشــباب  مــن تحتضــن  هــي  المجالــس  هــذه 

وتنورهــم، وتــزرع بهم الرجولة المبكــرة، وكم من رجاالت دولة 
كانت بداياتهم األولى بهذه المجالس كــ )مصانع للرجال(، وهي 

كذلك.
Û  ويتخطى دورها الحقيقي، اللمة والحديث وتبادل األخبار، إلى

إبعاد الشــباب وصغار الســن عن التسكع في الشوارع والمقاهي 
والمجمعات، مسهمة بذلك بتنشئة جيل واع، ومثقف، وناضج، 

يعي مسئولياته وواجباته، قبل أي شيء آخر.
Û  وأشــير هنــا، إلــى ضــرورة أن يهتــم تلفزيــون البحريــن بتغطيــة

المختلفــة، وفــق خارطــة عمــل  المجالــس وندواتهــا  فعاليــات 
محــددة ومنتظمــة، فكــم من فعاليــات رائعة تعقد بهــا، لم تأخذ 

نصيبها المستحق من اإلعالم الرسمي، ولو القليل.
Û  كمــا آمــل أن توفر الدولة ألصحاب المجالس، كافة أنواع الدعم

المعنــوي الــالزم والمســاعد، لكــي تســتمر وتنتج وُتعطــي، وكما 
قــال لــي أحدهــم ذات مــرة بأنــه )ال يتســاوى بالكفــة مــن يفتــح 

المجلس ومن ال يفعل، خصوصا ذوي االستطاعة(.

ال تتركوا 
المجالس 

األهلية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يستعمل بطاقة صديقه للعمل باسمه في المقاوالت
ــام أيـ و10  ــة  ــن س لـــمـــدة  ــس  ــب ــح ــال ب وافــــــدا  ــب  ــاق ــع ت ــمــحــكــمــة  ال

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية وافدا ثالثينيا، دانته باســتعمال بطاقة هوية زميله في غرفة بســكن للعمال في التقدم 
للحصول على وظيفة بإحدى شركات المقاوالت المشتركة في أعمال شركة صناعية كبرى وكذلك إلقامته غير المشروعة 

في البالد؛ وذلك بحبسه لمدة سنة و10 أيام، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثــل التفاصيــل حســبما جاءت في 
أوراق القضيــة إلــى أن بالغــا كان قــد 
ورد لمركــز شــرطة الرفاع الشــرقي من 
قبــل أحــد موظفــي شــركة المقــاوالت 
شــركة  لــدى  أعمــال  فــي  المشــتركة 
صناعيــة كبــرى، أفاد أنهــم عرضوا عدة 
وظائــف للعمل لدى الشــركة، وقد تقدم 
إليهــم المتهــم عبــر الحضــور إلــى مقــر 
عمــل الشــركة بداخــل الشــركة المنفــذ 

لصالحها تلك األعمال.
صــورة  مقارنــة  وأثنــاء  أنــه  وأضــاف 
المتهــم التــي تــم تصويرهــا مــن قبلهــم 
مــع بطاقة الهويــة التي تقدم إليهم بها، 

فقد تبين لهم أن ســالف الذكر يستعمل 
بطاقة هوية تابعة لشخص آخر، والذي 
اعترف إليهم أنه ال يملك إقامة ســارية 
المفعــول فــي البالد، فما كان منه إال أن 
أبلــغ المســؤول الخــاص بــه فــي العمل، 
وأنه وجهه إلى إبالغ السلطات األمنية 
بالواقعة، ونقل المتهم من مقر الشــركة 

إلى مركز الشرطة.
وبالتحقيــق مــع المتهــم بمعرفــة النيابة 
العامــة، اعتــرف بمــا نســب إليــه، وقــرر 
فــي  صباحــا   8:00 الســاعة  عنــد  أنــه 
يــوم الواقعــة، توجــه إلــى زميلــه النائم 
فــي الغرفــة بســكن العمــال وطلــب منه 

تســليمه بطاقــة هويتــه، ولــم يبلغــه أنه 
سيستعملها للعمل لدى شركة مقاوالت، 
وأن زميلــه بالفعــل أعطاه البطاقة دون 

شعور بذلك كونه كان نائما حينها.
وأفــاد أنــه توجــه مباشــرة إلى للشــركة 
المشــار إليها وتقدم بطلب للعمل لديهم 
مســتعمال بطاقــة هويــة زميلــه،؛ كــون 
شــركة المقــاوالت ترغــب فــي توظيف 
يملــك  ال  وألنــه  إال  العمــال،  مــن  عــدد 
تأشــيرة إقامــة ســارية المفعــول، فقــد 

أخذ بطاقة زميله وتوجه إليهم.
اكتشــف  الشــركة  موظــف  إن  وتابــع، 
خدعته بعدما أخذوا العمال المتقدمين 

اللتقــاط  المطروحــة  الوظائــف  لشــغل 
الصور إليهم، إذ الحظ الموظفون هناك 
اختــالف صورتــه الشــخصية الملتقطة 
عن صورة بطاقة الهوية المتقدم إليهم 
وأبلغــوا  الشــرطة  لمركــز  فنقلــوه  بهــا، 

ضده بالواقعة.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمة على 
 ،2019 مايــو   29 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار 

ارتكب اآلتي:
أوال: اســتعمل بســوء نيــة بطاقة هوية 
إلــى  بــأن ســلم  الغيــر  صحيحــة باســم 
المبلِّغ بطاقة هوية زميله بالســكن على 
أنهــا بطاقــة هويتــه؛ للعمــل فــي شــركة 

مقاوالت وانتفع بها بغير حق.
غيــر  بطريقــة  البــالد  فــي  أقــام  ثانيــا: 
مشــروعة بأن بقي فــي مملكة البحرين 

بعد انقضاء مدة صالحية تأشيرته.

محام يزور رصيــــداً لـ “منع موكلــــه عـــن إزعاجـــــه”
ــر ــب ــم ــت ــب س  11 ــة  ــ ــس ــ ــل ــ ــج ــ وال ــة  ــيـ ــصـ ــخـ شـ أمـــــــــور  ــى  ــ ــل ــ ع الـــمـــبـــلـــغ  صـــــــرف 

شرعت المحكمة النظر في واقعة تزوير محام شاب )26 عاما( لرصيد رسوم دعوى بقيمة 400 دينار، مدعيا أن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف أصدرته بعدما تقدم بطعن استئناف في دعوى مدنية لصالح موكله، مبررا أنه كان يرغب في كف موكله عن إزعاجه ليتسنى له صياغة 
الئحــة االســتئناف بأريحيــة ودون إزعــاج مــن قبــل األخير الذي لم يتوقف عن الســؤال عن قضيته، مبينا أنه اســتخدم مبلغ 380 التي اســتلمها من 

المجني عليه في أموره الشخصية.

تأجيــل  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وقــررت 
القضيــة لجلســة 11 ســبتمبر المقبــل؛ لالطــالع 
لهمــا  والتصريــح  المتهــم  وكيلــي  مــن  والــرد 
بصــورة مــن األوراق مــع األمر باســتمرار حبس 
المتهــم لحيــن الجلســة القادمــة، مــع التصريــح 

لوكالئه بعمل وكالة رسمية.
وتــم اكتشــاف الواقعــة بعدمــا توجــه المجنــي 
والشــؤون  العــدل  وزارة  مبنــى  إلــى  عليــه 
طعــن  عــن  للســؤال  واألوقــاف  اإلســالمية 
بــه  الخــاص  المحامــي  بــه  تقــدم  اســتئنافي 
ولالطمئنان على ســير الدعوى، إال أن الموظف 
فــي الــوزارة أبلغــه بــأن الرصيــد الــذي بحوزته 

مزور وغير صحيح، فأبلغ الموظف المسؤولين 
بالوزارة التخاذ الالزم.

وأثنــاء التحقيــق مــع المجنــي عليــه الثالثيني، 
قــرر بأنــه كان قد وكل المحامــي -المتهم- لرفع 
دعــوى مدنية لصالحه، وســلمه مبلغ 400 دينار 
إليداع المبلغ لدى المحكمة، وأن المتهم أرســل 
لــه صــورة عبــر برنامــج التواصــل االجتماعــي 
“واتــس آب” إليصــال منســوب صــدوره لوزارة 
العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، مفاده 
أنــه تــم إيــداع المبلغ لــدى وزارة العــدل، إال أنه 
اكتشف الحقا بعد مراجعة الوزارة أن اإليصال 
مــزور، وأنــه ال توجد دعــوى مقامة مــن المتهم 

باسمه.
وبســؤال الموظــف المختــص فــي وزارة العدل 
أشــار إلــى أنــه بالفعل حضــر المجنــي عليه إلى 
الــوزارة وقام بتقديــم إيصال، لطلب التأكد من 
بياناتــه، وحــال القيــام بذلــك ومراجعــة النظام 
اإللكتروني الخاص بالوزارة، اتضح أن الرصيد 
المقــدم مــن قبلــه مــزور ويختلف عــن البيانات 
المثبتــة بالنظــام اإللكترونــي، وأرفقــت الوزارة 
محــل  اإليصــال  أن  يثبــت  خطابــا  البــالغ  مــع 

الواقعة مزور.
العــدل  وزارة  مــن  المقــدم  البــالغ  فــي  وجــاء 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف للنيابة العامة، 

أن المجنــي عليــه تقــدم بشــكوى، مفادهــا قيام 
المتهم وهو محام بتزوير إيصال استالم صادر 
من قســم الحسابات بالوزارة وتسليمه للشاكي 
إيهامــا منــه بأنــه قدم اســتئناف لدعــوى مدنية 
وقام بســداد المبلغ الذي قام الشــاكي بتســليمه 
لــه كرســوم لتقديــم االســتئناف والبالــغ قــدره 
400 دينــار، إال أنــه لــم يتبيــن وجــود أي دعوى 
اســتئنافية مقامة من المحامي المشــكو بحقه، 
التزويــر يخــص  الرصيــد محــل  تبيــن أن  كمــا 

دعوى جنائية ال عالقة بالشاكي فيها.
وبالقبض على المحامي العشــريني اعترف بما 
هــو منســوب إليــه، وقال إنــه اتفق مــع المجني 
عليه في غضون شهر يناير من عام 2019 على 
أن يقــوم برفــع دعــوى اســتئنافية مدنيــة وقام 
بتســليمه مبلغ وقــدره 380 دينارا، وقرر له في 
شــهر أبريــل الماضــي أنــه ســيدفع الباقــي 20 
دينــارا مــن أمواله الخاصة فــي الوقت الحالي، 
باعتبار انه يجب سداد رسوم رفع االستئناف.

لكنه ولظروف العمل لم يتسنى له رفع الدعوى، 
إذ أنه كان يقوم بتجهيز الالئحة وكان المجني 
عليــه فــي تلــك األثناء يتصل به مــرارا وتكرارا 
طالبــا منــه رصيد مفاده ســداد رســوم الدعوى، 
ممــا تســبب لــه باإلزعــاج، فمــا كان منــه إال أن 
استعان برصيد آخر يخص موكل آخر له، وقام 
بعمل صورة ضوئية له مســتعمال “السكانر” عن 
طريــق جهــاز الحاســب اآللــي، وقــام بالتعديــل 
فــي الرصيــد، بأن غيــر تاريخ اإليصال واالســم 
والرقــم الشــخصي الخــاص بالدافع، بــأن جعله 
باســم وبيانــات المجنــي عليــه، كمــا غيــر المبلغ 
المذكور باألرقام والحروف، وكذلك قام بتغيير 
رقم الدعوى محل اإليصال، وطبع الرصيد غير 

الحقيقي وأرسل صورة منه لموكله.
وأضــاف أنــه صــرف المبلــغ الــذي اســتلمه مــن 
المجني عليه على حاجاته الشخصية، وعندما 
دعــوى  يرفــع  لــم  أنــه  عليــه  المجنــي  اكتشــف 
باســمه قام األخير بإلغــاء الوكالة، لذا فقد أعاد 

إليه مبلغ 200 دينار ووعده بإعادة الباقي 180 
دينــارا بعــد اســتالمه لمبالــغ مســتحقه إليه من 
عــدة جهــات، ولم يكــن أن المجنــي عليه حينها 

قد تقدم بشكوى ضده.
وحاول المحامي تبرير فعله بأنه لم يكن يقصد 
أي شــيء منــه، إذ أن الغــرض كان كّف المجني 
عليــه عــن إزعاجــه عــن موضــوع االســتئناف؛ 
حتــى يتســنى له رفــع الدعوى بأريحيــة ودون 
استعجال، وكل ما قام به كان لذلك الشأن، كما 

أنه مستعد إلى إعادة باقي المبلغ إليه.
وتابــع، أن المجنــي عليــه قريــب لــه وصديقــه، 
وأن الموضــوع بســيط جــدا علــى حــد تعبيره، 
ويرغــب بالتصالح معــه، خصوصا وأنهما أبناء 
منطقــة واحــدة وال توجــد بينهما أيــة خالفات 
لحيــن علــم األخيــر بالواقعــة، مشــيرا إلــى أنــه 
كان مــن المفتــرض أن تكــون أتعابــه فــي ذلــك 
مبلــغ  لصالحــه  الحكــم  حــال  فــي  االســتئناف 

2000 دينار.

محرر الشؤون المحلية
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ــف ــوس ــة ي ــمـ ــاطـ ــار وفـ ــتـ ــيـــل مـــخـ ــاعـ ــمـ ــيـــة إسـ ــرقـ تـ

األول بالمملكة.. ويستوعب 20 ألف ورقة نقدية دفعة واحدة

“ABC”: تعيينات عليا على مستوى المجموعة

“البحرين الوطني” يدعم عمالءه بأجهزة إيداع متطّورة

أعلن بنك ABC عن تعيين إسماعيل مختار رئيسا لمجموعة العمليات واإلدارة التنفيذية 
للمجموعــة، وفاطمــة يوســف رئيســا لعاقات المؤسســة وشــؤون اإلعــام للمجموعة في 

مقره الرئيس بالبحرين.

وتوّلــى مختار عــددا من المناصــب الرفيعة 
لدى البنك خــال العقدْين الماضيْين، حيث 
عمــل لدى بنك ABC في تونس نائبا للمدير 
العــام قبــل أن ينتقــل إلــى المكتــب الرئيس 
فــي البحريــن لتوّلي منصب تطوير األعمال 
العمليــات  مجموعــة  رئيــس  مكتــب  فــي 
العــام  للمجموعــة  التنفيذيــة  واإلدارة 
2015. وفــي شــهر مايــو مــن العــام 2018، 
تــم تعيينــه رئيســا لمجموعــة العمليــات في 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 
أّما في منصبه الجديد، فســيرّكز على إدارة 
مجموعة الدعم والمساندة لدى المجموعة؛ 
للبنــك  التشــغيلية  الكفــاءة  رفــع  بهــدف 

وتطوير أعماله. 
فيمــا انضمت فاطمة يوســف، وهــي خبيرة 
في اإلعام المؤسسي، إلى بنك ABC العام 

تقدًمــا  حققــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ   .2013
مهنيــًا بفضــل تدّرجهــا فــي المناصــب عالية 
المســؤولية، والتــي قــادت خالها عــددًا من 
المشــاريع اإلســتراتيجية المهمة. وستتولى 
مســؤولية  الجديــد  منصبهــا  خــال  مــن 
الداخلــي  التواصــل  إســتراتيجيات  تنفيــذ 
والخارجــي للمجموعــة، بمــا في ذلــك إدارة 
واإلعــام  والتســويق  التجاريــة  الهويــة 

والعاقات العامة. 
وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة، 
صائــل الوعري “إّننا نفتخــر بتطوير وترقية 
واإلنجــازات  المواهــب  ذوي  موظفينــا 
إّننــا علــى ثقــة  والســجل الحافــل بالتميــز. 
ومهاراتهــم  ويوســف  مختــار  خبــرات  بــأّن 
ستســهم في تحقيــق إنجــازات هامة خال 
رحلتنــا اإلســتراتيجية نحــو تحقيــق هدفنا 

فــي  الرائــد  الدولــي  المصــرف  نصبــح  بــأّن 
المنطقة”.

ويقــدم  دولــة،   15 فــي   ABC بنــك  يعمــل 
المنتجــات  مــن  مبتكــرة  عالميــة  مجموعــة 
المصرفية الشــاملة، والتي تشمل الخدمات 
المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة، 
التجــارة  )تمويــل  المصرفيــة  والعمليــات 

وإدارة النقــد(، وتمويــل المشــاريع وهيكلــة 
التمويات، والقــروض المجمّعة، ومنتجات 
والخدمــات  الماليــة،  واألســواق  الخزينــة 
المصرفية اإلسامية. كما يقدم البنك أيًضا 
الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــال 
شــبكته لبنــوك التجزئــة فــي األردن ومصــر 

وتونس والجزائر.

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي NBB اليــوم 
عــن تحســيناته المســتمرة علــى الخدمــات 
المقدمــة لعمائــه مــن  المصرفيــة والقيمــة 
الشركات والمؤسسات التجارية مع إطاقه 
جديــدة   )CDM( نقــدي  إيــداع  ألجهــزة 
ومتطورة، وذلك بما ينسجم مع رؤية البنك 
بتوسعة قاعدة خدماته المصرفية، ورقمنة 
حصولهــم  وتيســير  العمــاء،  أمــوال  إدارة 

على خدمات البنك األخرى. 
وتــم توزيــع أجهزة اإليــداع النقــدي التابعة 
للبنك على العماء من الشركات والمحات 
الرئيســة ومراكــز  لــدى فروعهــم  التجاريــة 
التسوق. ومع خاصية التعرف على العماء 
مــن خــال البصمــة، بإمكانهــم اآلن إيــداع 

مبالــغ تصــل إلى 20 ألف ورقــة نقدية دفعة 
واحــدة بــكل ســهولة ويســر، بحيــث تدخــل 
هــذه األمــوال مباشــرة في حســاباتهم دون 
الحاجــة لزيــارة فــروع البنــك. ويتــم بعدهــا 
أجهــزة  لــدى  المودعــة  المبالــغ  تحصيــل 
اإليــداع النقــدي الموجودة بمقر العميل عبر 

 .”Secure Services“ شركة
لبنــك  التابعــة  النقــدي  اإليــداع  أجهــزة  إن 
مواقــع   بعــدة  موزعــة  الوطنــي  البحريــن 
ليســتفيد منهــا عمــاء البنــك من الشــركات 
والمحــات التجارية، والذين أبدوا بدورهم 
عــن استحســانهم على توفير هــذه الخدمة 
والتجربــة المميزة التي تم تطبيقها بنجاح. 
كذلــك  األفــراد  مــن  العمــاء  بمقــدور  كمــا 

إيــداع مبالــغ نقديــة كبيرة، مســتفيدين من 
توافــر الخدمــة علــى مــدار الســاعة 7 أيــام 
فــي األســبوع وبســهولة تامــة، باســتخدام 

بطاقات الصراف اآللي الخاصة بهم.  
الخدمــات  رئيــس  جناحــي،  عــارف  وقــال 
المصرفية للشــركات التجارية والمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة في البنك “انســجاما 
بنــك  وتركيــز  البحريــن  مملكــة  رؤيــة  مــع 
البحريــن الوطني على دعــم وتطوير قطاع 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، يســرنا 
تمكــن  جديــدة  رقميــة  ابتــكارات  إطــاق 
عمائنــا الكرام من إدارة معاماتهم النقدية 
والمصرفيــة بصــورة أفضــل. نحــن نســتثمر 
بصــورة كبيرة في منصــات البنك وخدماته 

لتكــون عالميــة الطــراز والجــودة، ولضمــان 
حصــول عمائنــا علــى القيمــة القصــوى من 

شراكتهم مع بنك البحرين الوطني”.
بــدوره، أكد علــي عبدالكريــم رئيس تغطية 
الشــركات فــي البنــك أن “تلبيــة احتياجــات 
كبــار العمــاء مــن الشــركات بصــورة أفضل 
البحريــن  لبنــك  بالنســبة  أولويــة  تعتبــر 
الوطنــي، ويعــد تيســير وصولهــم لخدماتنــا 
مــن خــال أجهــزة اإليــداع النقــدي ونقــاط 
ميــزة  ألعمالهــم  مجــاورة  بإمــكان  اإليــداع 
إضافية أخرى. وســنقوم بتوفير المزيد من 
األجهزة لتســاعدنا فــي مهمتنا لنكون أقرب 
لمــن نخدمهــم، وتعزيز تجربتهــم المصرفية 

واالرتقاء بعرض قيمتنا”.

:ABC - المنامة

المنامة - البحرين الوطني

فاطمة يوسف  إسماعيل مختار

تغطية أذونات ب 100 
مليون دينار 218 %

أعلــن مصــرف البحريــن المركزي عــن تغطية 
 )ISIN BH0002646G90( 60 اإلصــدار رقــم
مــن أذونــات الخزانة الشــهرية التي يصدرها 

نيابة عن الحكومة.
وتبلــغ قيمة اإلصدار 100 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 12 شــهرًا تبــدأ فــي 29 أغســطس 
 ،2020 أغســطس   27 فــي  وتنتهــي   2019
كمــا بلــغ معدل ســعر الفائــدة %2.95 مقارنة 
بفائــدة %3.12 لإلصــدار الســابق 25 يوليــو 

.2019
وبلــغ معــدل ســعر الخصــم %97.100 وتــم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 97.077% 

علمًا بأنه قد تمت التغطية بنسبة 218%.
وبلــغ الرصيد القائــم ألذونات الخزانة 2.110 

مليار دينار.

المنامة - المركزي

سنابس - بيت التجار

اســتقبل رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة 
التجــار،  ببيــت  نــاس  ســمير  البحريــن 
إبراهيــم الحســن أحمد ســفير جمهورية 
أشــاد  حيــث  المنامــة،  لــدى  الســودان 
بمتانــة العاقــات األخويــة بيــن البلديــن 
دوام  للســودان  متمنيــا  الشــقيقين، 
التقدم واالســتقرار واالزدهار بما يحقق 

تطلعات الشعب.
تكثيــف  أهميــة  علــى  نــاس  وشــدد 
اللقاءات المشــتركة والزيارات المتبادلة 
بيــن المســؤولين فــي كل مــن البحريــن 
والســودان، والدفــع باتجــاه تنمية حجم 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن وزيــادة 
النشــاطات االســتثمارية، مؤكــدا حرص 
علــى  البحريــن  غرفــة تجــارة وصناعــة 

تعزيز التعاون مع نظيرتها في الســودان 
للدفع بكل ما يســهم في تنمية العاقات 

بين أصحاب األعمال. 
مــن جانبــه أثنــى الســفير علــى العاقات 
المتينــة التــي تربــط البلدين الشــقيقين، 
كما اســتعرض فــرص التعاون المشــترك 
إلــى  مشــيرا  والســودان،  البحريــن  بيــن 
تنميــة  ببــاده  الخــاص  القطــاع  رغبــة 
مــع  االقتصاديــة  العاقــات  وتطويــر 
زيــارات  تنظيــم  خــال  مــن  البحريــن 
متبادلــة بيــن الجانبيــن وعقــد فعاليــات 
عــن  بالكشــف  يســهم  بمــا  اقتصاديــة 
مزيــد من فرص االســتثمار بيــن البلدين 

وبالتالي زيادة النمو التجاري بينهما.

ناس وسفير السودان يبحثان تنمية التبادل التجاري

28 أغسطس 2019 األربعاء
27 ذو الحجة 1440

التبادل التجاري البحريني السعودي بالنصف األول
2018 ــن  ــ مـ ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ بـــالـــفـــتـــرة  قـــيـــاســـا   %  35.9 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ

ســجل حجــم التبــادل التجــاري بين المملكة العربية الســعودية ودول مجلس التعــاون الخليجي – اإلمارات والبحرين والكويت وعمان فقــط – انخفاضا خال النصف األول من 
العام الجاري، متأثرا بحجم التبادل مع دولة اإلمارات والكويت.

وأظهر مســح لموقع “معلومات مباشر”، استند إلى بيانات 
الهيئــة العامــة لإلحصاء، أن إجمالي حجــم تجارة المملكة 
الســلعية )غيــر النفطيــة( مــع دول الخليج منــذ بداية العام 
الجــاري وحتى نهاية يونيو بلغ 46.65 مليار ريال )12.44 
مليــار دوالر(، مقابــل 48.77 مليــار ريــال )13 مليــار دوالر( 
في الفترة المماثلة من العام الماضي لتنخفض بنسبة 4.3 
بالمئة بما يعادل 2.12 مليار ريال )564.61 مليون دوالر(.

وجــاء التراجــع علــى الرغــم من ارتفــاع تجارة الســعودية 
السلعية مع كل من البحرين وُعمان؛ نظرا ألن التراجع في 
التبــادل التجــاري مع اإلمــارات والكويت الشــريكان األكبر 
للمملكــة عربيــا وخليجيــا أثــر بإجمالــي تجــارة الســعودية 

خليجيا خال العام الجاري.
وبلغــت تجــارة الســعودية واإلمــارات 30.28 مليــار ريــال 
)8.08 مليــار دوالر( فــي العــام الجاري وحتــى نهاية يونيو 

الماضــي، مقابــل 34.6 مليــار ريال )9.22 مليــار دوالر( في 
الفترة المماثلة من العام 2018، بانخفاض 12.5 بالمئة.

كمــا بلغــت تجــارة الســعودية والكويــت 4.4 مليــار ريــال 
)1.17  مليــار دوالر( فــي العام الجاري وحتى نهاية يونيو، 
الفتــرة  فــي  دوالر(  مليــار   1.2( ريــال  مليــار   4.5 مقابــل 

المماثلة من العام 2018، بانخفاض 2 بالمئة.
وبلغت مع سلطنة عمان في النصف األول من 2019 نحو 
6.07 مليار ريال، مقارنة بـ 5.34 مليار في الفترة ذاتها من 
2018، أي بزيادة بلغت 13.5 %، فيما وصلت مع البحرين 
5.9 مليــار ريــال )1.57 مليــار دوالر(، مقارنة بـــ 4.34 مليار 

ريال في الفترة المقابلة من 2018، بزيادة 35.9 %.

الصادرات والواردات

وبلغــت قيمــة صــادرات الســعودية لدول مجلــس التعاون 

والكويــت  )اإلمــارات  فقــط  دول   4 وتشــمل  الخليجــي 
والبحريــن وُعمــان( 22.5 مليــار ريــال )6 مليــارات دوالر( 
خــال الـــ 6 أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري، مقابــل 23.6 
مليار ريال )6.3  مليار دوالر( في الفترة المماثلة من العام 

الماضي.
صــادرات  قيمــة  انخفضــت  “مباشــر”  لحســابات  ووفقــا 
الســعودية مع شــركائها الخليجيين بنســبة 4.6 بالمئة في 
النصــف األول للعــام الجــاري، بمــا يعــادل 1.09 مليار ريال 

)293.04 مليون دوالر(.
مجلــس  دول  مــن  الســعودية  واردات  مســتوى  وعلــى 
التعاون الخليجي، انخفضت بنحو 7.23 بالمئة خال تلك 
الفترة، بما يعادل 2.15 مليار ريال )575.3 مليون دوالر(.

وتراجعــت فاتــورة واردات المملكة إلى 27.67 مليار ريال 
الخليجــي  التعــاون  )7.4 مليــار دوالر( مــن دول مجلــس 

خــال النصــف األول من العــام 2019، مقابل 29.83 مليار 
ريــال )7.95 مليــار دوالر( فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام 

الماضي.

تقليص عجز الميزان التجاري

وســجلت التجارة الســلعية بين المملكة العربية السعودية 
ودول مجلــس التعاون الخليجــي عجزا بالميزان التجاري 

خــال الـــ 6 أشــهر األولــى مــن العــام 2019 علــى أســاس 
ســنوي. وبلغت قيمة العجز التجاري الســلعي بين المملكة 
مليــار   1.32( ريــال  مليــار   4.95 الخليجييــن  وشــركائها 
دوالر(، مقابــل 6.26 مليــار ريــال )1.67 مليــار دوالر( فــي 
الفتــرة المماثلــة مــن العــام 2018 لتقلــص قيمــة العجز مع 
الدول الخليجية بنحو 21 بالمئة، أو ما يعادل 1.31 مليار 

ريال )349 مليون دوالر(.

الرياض - مباشر:

المنامة - طيران الخليج أعلن بنك البركة اإلسامي البحرين، عن نجاح 
الحملــة الترويجيــة علــى منتجاتــه وخدماتــه 
المصرفيــة مــن منصتــه التــي أقيمــت بمجمــع 
للجمهــور  دعوتــه  البنــك  ســنتر.ووّجه  ســيتي 
العــروض  علــى  لاطــاع  المنصــة  لزيــارة 
والخدمــات، التــي تائم احتياجــات وتطلعات 
العماء. وتألقت المنصة باستقبال الزوار على 
مــدى 10 أيــام، تخللهــا إقامــة مســابقات ومنح 

فرص لربح 420 جائزة.
ونجــح “البركــة اإلســامي” عبر هــذه المبادرة، 
حيــث  الــزوار،  واهتمــام  اســتقطاب  فــي 
زائــر  آالف   10 مــن  أكثــر  المنصــة  اســتقطبت 
تحمســوا لألنشــطة، إلى جانــب حصولهم على 
والفــرص  الخدمــات  علــى  لاطــاع  فرصــة 

االستثمارية.
قطــاع   – العــام  المديــر  كاظــم  طــارق  وقــال 
البحريــن   – اإلســامي  البركــة  لبنــك  األعمــال 
“مكنتنــا المنصــة مــن عــرض نخبــة مــن قائمــة 

المنتجــات والخدمات المصرفيــة الراقية التي 
نقدمهــا للعمــاء. وقــد أســهمت هــذه المبــادرة 
ومشــاركتهم  الجمهــور  مــع  التواصــل  بتعزيــز 
المرح من خال عدد من المسابقات التي تعبر 
عــن تقديرنا لهم على دعمهــم المتواصل طيلة 
الســنوات الماضيــة. كمــا تتيــح هــذه المناســبة 
الفرصــة لتســليط الضــوء على حلــول التمويل 
احتياجــات  مختلــف  تلبــي  التــي  الشــاملة 

العماء”.
وأضاف “يشــكل حســاب البركات االســتثماري 
ومــا يقدمــه مــن جوائــز نقديــة رائعــة للعماء، 
وســيلة مثاليــة لمكافــأة الزبائــن علــى ثقتهــم 
المســتمرة بنا، )...( نحرص ضمن فلســفتنا على 
منــح عمائنــا أرقــى تجربــة مصرفيــة، بفضــل 
الفوائــد المذهلــة العديــدة التــي تتوفــر ضمــن 

منتجاتنا وخدماتنا.

رحبت شــركة طيران الخليج بعودة وليد 
فــي  8 ســنوات قضاهــا  بعــد  إليهــا  داغــر 

العمل خارجًا في شركات أخرى.
مديــرًا  داغــر  تعييــن  الشــركة  وأعــادت 
مانيــا  وتنمــو  مانيــا.   لمحطــة  إقليميــًا 
بســرعة كمدينــة ســياحية متميــزة، حيث 
الشــعبية  العطــات  وجهــات  بهــا  تحيــط 
الفلبيــن  أنحــاء  جميــع  فــي  الجميلــة 
مثــل ســيبو وبــوراكاي وبــاالوان إضافــة 
خطــوط  أكثــر  مــن  واحــدة  كونهــا  إلــى 
طيــران الخليــج ازدحاًمــا، حيــث تخدمها 
طائراتهــا الجديــدة من طــراز بوينغ -787
التحــدي  داغــر  ســيواجه  دريماينــر.    9
المتمثل في الحفاظ على الحصة السوقية 
للناقلة الوطنيــة وزيادتها تدريجيا. وكان 
داغر أثبت جهوده في تعزيز اســم الناقلة 

وعامتهــا التجاريــة علــى مســتوى العالم 
مــن خــال خدمتــه التــي دامــت 12 عاًمــا 
ســابقا، حيــث عمل مديــرا إقليميا لمحطة 
وقــال  اإلمــارات.  فــي  والعيــن  أبوظبــي 
داغــر “يســعدني أن أعود إلــى عائلتي في 
طيــران الخليج. مانيــا اآلن بيتي الثاني، 
حيــث تمتلــك الكثيــر مــن اإلمكانــات وأنا 
فخــور جــًدا بإتاحة هذه الفرصــة لي لكي 
أديــر هــذه المحطة. لــدى طيــران الخليج 
مســتقبل مشــرق، وأنــا واثــق مــن أنــه في 
يوم مــن األيام، ســتصبح الناقلة الوطنية 
الطيــران  شــركات  أفضــل  مــن  واحــدة 
بالعالم”. تلتزم طيران الخليج باالستثمار 
فــي قواهــا العاملة البحرينيــة وتطويرها، 
وهي تســتمر فــي منح الفــرص لموظفيها 
فــي  العليــا  المناصــب  لتقّلــد  البحرينييــن 

 % 90 تبلــغ  بحرنــة  نســبة  مــع  الناقلــة.  
فــي المقــر الرئيســي للناقلــة و70 % مــن 
طياريهــا المنتميــن للجنســية البحرينيــة؛ 
رياديــا  موقعــًا  الخليــج  طيــران  تتخــذ 
وتمنــح  بالمملكــة  الوظائــف  بحرنــة  فــي 
الكفــاءات والخبرات المحلية الفرصة في 
المناصــب المهمــة فــي مختلــف قطاعــات 

وإدارات الناقلة.

ــام ــدى 10 أيـ ــى مـ ــن” وعلـ ــنتر البحريـ ــيتي سـ ــي “سـ الوطنيةفـ بــالــنــاقــلــة  الــبــحــرنــة  نــســبــة  ارتـــفـــاع 
“طيران الخليج”: مدير بحريني لمحطة مانيال“البركة اإلسالمي” يعلن عن نجاح منصته الترويجية

زوار في منصة البنك  طارق كاظم
وليد داغر

1.57
مليـــار دوالر
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أعلن بنك طيب، وهو مصرف مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف جملة، التوقف النهائي عن نشاطه المصرفي ليطوي بذلك 
صفحة من تاريخ البنك الذي كان من البنوك االستثمارية البارزة قبل أن يمنى بخسائر متفاقمة أفقدته معظم رأس ماله قبل عدة سنوات.

وفــي ينايــر الماضــي عقــد اجتمــاع الجمعيــة 
بنصــاب  طيــب   لبنــك  العاديــة  غيــر  العامــة 
قانونــي قــدره 84.7 %، إذ لــم تتــم الموافقــة 
أن  إال  البنــك،  بتصفيــة  المتعلقــة  بنــود  علــى 
التوقــف عن النشــاط عادة ما يشــير إلى خيار 
التصفية أو تحويل األعمال إلى نشــاط شركة 

استثمارية.
البنــك خــال األعــوام الماضيــة علــى  وعمــل 
التصفية التدريجية ألصوله العقارية والمالية 
للخــروج مــن الســوق بأقــل الخســائر مقارنــة 
بعمليــة التصفية الســريعة، إذ تــم تأجيل قرار 

التصفية النهائية في وقت سابق.
مليــون   112 نحــو  البنــك  مــال  رأس  ويبلــغ 
دوالر، فــي حين تبلغ الخســائر المتراكمة نحو 
106 ماييــن دوالر، فــي حيــن تقــدر إجمالــي 
المطلوبــات المتواجدة لــدى البنك بنحو 17.5 

مليــون دوالر، بحســب آخــر بيانــات منشــورة 
)العام 2017(.

وجــاء فــي اإلعــان الــذي نشــره البنــك علــى 
موقــع بورصــة البحريــن “عما بأحــكام المادة 
) 50 ( مــن قانــون مصــرف البحريــن المركــزي 
والمؤسســات الماليــة رقــم ) 64 ( لســنة 2006 
 . . ب  . م  بنــك طيــب ش  وتعدياتــه، يعلــن 
)مقفلة( المســجل تحت الســجل التجاري رقم 
01 - 10185، وهــو مصــرف جملــة ) ترخيــص 
مــن قبــل  لــه  ( مرخــص   W13 / 6  (  19 رقــم 
مصــرف البحريــن المركزي عــن عزمه التوقف 
عــن مزاولــة النشــاط محــل الترخيص المشــار 
إليــه أعــاه. وعلى كل من لديــه اعتراض على 
التوقف عن مزاولة النشــاط المذكور أن يقدم 
مراقبــة  إدارة  مديــر  إلــى  مكتوبــا  اعتراضــه 
البحريــن  بمصــرف  الجملــة  قطــاع  مصــارف 

المركــزي خــال 30 يومــا مــن تاريخ نشــر هذا 
اإلعان”.

 % 60 بنســبة  مملــوك  بنــك طيــب  أن  وذكــر 
إلــى مجموعة دبــي الماليــة اإلماراتية، وبنحو 
13 % إلــى شــركة راشــد عبدالرحمــن الراشــد 
البنــك  فــي  يســاهم  كمــا  الســعودية،  وأوالده 

كذلك 89 مساهما بحرينيا بنسبة 5.5 %.
وبحسب تقارير سابقة، فإن البنك كان يدرس 
تصفيــة أعمــال البنــك منــذ العــام 2011، لكنــه 
فّضــل التريــث للحصــول علــى عوائــد ماليــة 
أفضــل مــن بيــع األصول التــي بحوزتــه، إذ إن 
عمليــة التصفيــة المبكــرة قــد تســبب خســائر 

أكبر.
قرار  أعقاب  الحوكمــة،  فــي  تقريــر  وبحســب 
فــي  1  یولیو  المساھمین  قبل  من  باإلجماع 
أعمال  أي  إجراء  عن  البنك   2012،  توقف 

تجاریة جدیدة  مــع عمائــه، وعمائھ وھــدفھ 
جمیع  حل  أو  تسویة  ھــو  الحالي  الرئیس 
مــرٍض  بشكل   أخرى  أطــراف  تجاه  التزاماتھ 
القیمة  على  وللحفاظ  البنك .   بھا  والتــي  تعھد 
البنك  المصلحة ،  اتخذ  أصحاب  لجمیع 
التشغیل   تكالیف  لتخفیض  مهمــة  إجراءات 
مع  التعامل  حالًیا  األدنى .  یتم  الحد   إلى 
البنك من خال موظــف واحد بدوام  أنشطة 

كامل مدعوم من مجلس إدارة  البنك .  
وبحســب تقريــر الحكومة يقــول البنك “نعتقد 
التنظیمیة  األمور  بجمیع  التام  االلتزام  أن 
العادي لم یعد  التجاري  النشاط  الساریة على 
الحل  البنك  الحالي .  یتطلب  لوضع  مناسًبا 
المرضي لجمیع االلتزامات غیر المسددة تجاه 

األطــراف األخرى تدابیر جوھــریة للتحكم في 
 التكالیف ،   وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان 
المتاحة  بالموارد  بااللتزامات  البنك  یفي  أن 
والمالیة(  العاملة  )القوى   للغایة  والمحدودة 
البحرین  مصرف  متطلبات  لجمیع  لامتثال 
المالیة ،  وکتیب  المؤسسات  وقانون  المركزي 

القواعد من   مصرف البحرین المرکزي”.
وكان المســاهمون قــرروا فــي نوفمبــر 2016، 
مواصلــة العمل المنظــم والتدريجي لتخفيض 

أعمــال البنــك حتــى الوقــت الــذي يكــون فيــه 
مقبوال التأهل للتطبيق االختياري للتصفية.

وقــام البنك في الســنوات الماضيــة ببيع مقره 
فــي  بــرج مكاتــب  عــن  عبــارة  الرئيــس وهــو 
المنطقــة الدبلوماســية محــاٍذ لمبنــى الســفارة 
الســعودية بقيمــة تقدر بنحــو 4 مايين دينار، 
فــي حيــن تخــارج مــن اســتثمارات فــي تركيا 
وكازاخســتان، كمــا عمــل علــى تصفيــة أصوله 

في الهند والواليات المتحدة األميركية.

“بنك طيب” البحريني يتوقف عن العمل نهائيا
ــوات ــ ــن ــ س وتــــعــــثــــره  مــــــالــــــه..  رأس  مـــعـــظـــم  خــــســــارتــــه  ــد  ــ ــع ــ ب

المقر الرئيس لبنك طيب والذي باعه في وقت سابق

لندن - رويترز

ارتفــع الذهــب أمــس، بعــد أن ســجل الجلســة الســابقة ذروتــه فــي أكثــر مــن 6 ســنوات، مع 
اســتمرار قلــق المســتثمرين وإقبالهــم على المعــدن كمالذ آمن في ظل عــدم التيقن المحيط 

بالنزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة 
إلــى 1530.28 دوالر لألوقيــة )األونصة(، بعد 
أن ســجل أعلى مســتوياته منــذ أبريل 2013 

عند 1554.56 دوالر يوم اإلثنين.
الســلع  أســواق  محلــل  هانســن  أولــي  وقــال 
األوليــة فــي بنــك ساكســو ”مــن الواضــح أن 
التركيــز منصــب علــى التطــورات األمريكيــة 
الصينيــة. التقاريــر الــواردة مــن الصيــن على 
جبهــة التجــارة تنبــئ بأننــا أبعد مــا نكون عن 

أي تغير في األزمة الحالية“.
وأضــاف ”وفــي ظــل أرقــام النمــو فــي ألمانيا 

التــي تشــير إلــى ركــود، ال يوجــد مبــرر يذكــر 
لبيــع الذهــب إذا كنــت تحــوزه بــأي قــدر، مما 
يبقي الســوق كما هي تقريبا حتى مع تراجع 

نبرة المواجهة على صعيد التجارة“.
وارتفعــت الفضــة 0.5 بالمئــة فــي المعامات 
لتظــل  لألوقيــة،  17.73 دوالر  إلــى  الفوريــة 
قرب أعلى مســتوى في عامين الذي ســجلته 

الجلسة السابقة.
وتقــدم الباتيــن والباديــوم 0.6 بالمئــة إلــى 
لألوقيــة  دوالر  و1482.50  دوالر   859.72

على الترتيب.

الذهب يرتفع بفعل ضبابية األزمة األمريكية الصينية

أكد رجل األعمال ومالك شــركة “مونتريال للســيارات” إبراهيم عبدهللا الشــيخ أن “الشــباب البحريني هم من يقود اقتصاد المملكة، فيما 
تتجه كبرى الشركات إلى االستثمار في الموارد البشرية البحرينية؛ نظرا للثقة واإلبداع والتميز التي يتمتعون بها”.

وشــدد الشــيخ على “ضرورة إعداد وتأهيل 
وأن  الســيما  الشــابة  البحرينيــة  الكفــاءات 
مــن  يزيــد  أن  شــأنه  مــن  فيهــا  االســتثمار 
فاعليــة األداء االقتصــادي وينعكس إيجابا 

على الحركة التجارية”.
وقــال إن “القائميــن علــى شــركات القطــاع 
الخــاص بالمملكــة لديهــم الثقــة التامــة فــي 
بالعلــم  يتســلحون  الذيــن  البحريــن  أبنــاء 
مــن  ولديهــم  والتكنولوجيــا  والمعرفــة 

اإلصــرار علــى تقديــم كل مــا لديهم الســيما 
وأن ســوق العمل ملــيء بالتحديات وكذلك 

مليء بالفرص الواعدة”.
أمــن  البحريــن مــن  بــه  “بمــا تتمتــع  وأشــاد 
عاهــل  حكــم  ظــل  فــي  واســتقرار،  وأمــان 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد 
عيســى آل خليفة، وما تقدمه الحكومة من 
تســهيات للشــباب برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 

الخاقــة  االقتصاديــة  واألفــكار  والجهــود 
التــي يتبناهــا صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب 
القائــد األعلى، النائــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء”.
ودعــا الشــيخ إلــى “تشــجيع الشــباب علــى 
اإلبــداع واالبتــكار فــي التجــارة”، موضحــا 
وواعــدة  كثيــرة  االســتثمارية  “الفــرص  أن 

والسوق تسع الجميع”.

علــى  االعتمــاد  “ضــرورة   علــى  وشــدد 
أجــل  مــن  البحرينيــة  البشــرية  الكــوادر 
قيــادة المســتقبل، والبد من منــح الكفاءات 
البحرينيــة الشــابة الفــرص الحقيقيــة؛ مــن 

أجل التميز والنبوغ واإلبداع”.

وقــال إن “ذلــك من شــأنه أن ينعــش ويثري 
الحركــة االقتصادية، ويحرك نمو الشــركات 

والمؤسسات التجارية”.
وأثنى الشــيخ على “المشروعات البحرينية 
يتــم  التــي  االســتثمارية  والفــرص  الكبــرى 
اإلعــان عنها بين فترة وأخرى”، معتبرا في 
الوقت ذاته أن “الشباب البحريني يستشعر 
مدى الفرص المتاحة في السوق المحلية”.

البحريــن  “شــباب  أن  إلــى  الشــيخ  وخلــص 
هــم أمــل المملكــة وســر نهضتهــا والركيــزة 
والنمــو  التطــور  عجلــة  لدفــع  األساســية 
فــي ظــل مــا يمتلكــون مــن إصــرار وعزيمــة 

وخبــرة وطاقة كبيرة تســهم بشــكل مباشــر 
الخدمــات  وكفــاءة  جــودة  تحســين  فــي 
التطبيقــات  أفضــل  وفــق  االقتصاديــة 
وتســريع  العالميــة،  اإلداريــة  والممارســات 
والشــراكة  االقتصاديــة  التنميــة  وتيــرة 

التجارية”.

الشيخ: تشجيع الشباب على اإلبداع واالبتكار

وفد من خريجي “إنجاز” يشارك بمؤتمر عالمي بدعم من “تمكين”
تحتضنــه فيينــا علــى مــدى 4 أيــام ويتبلــور حــول ريــادة األعمــال

يســتعد وفــد مملكــة البحريــن مــن طــالب برامــج إنجــاز بدعــم مــن صنــدوق العمــل تمكين 
JA Global Alumni Confer� “للمشــاركة فــي مؤتمــر عالمــي فــي نســخته األولــى بعنــوان 

ence” للشــباب الــذي يقــام هــذا العــام فــي فيينــا ولمدة 4 أيــام من 28 أغســطس وحتى 1 
سبتمبر المقبل. 

يتبلــور المؤتمــر حــول ريادة األعمــال عموما 
والصفــات األساســية لــرواد األعمــال وهــي: 
المؤتمــر  التواصــل، واالبتــكار، والمخاطــرة. 
نخبــة  مــن  مقدمــة  عمــل  ورشــات  يتضمــن 
مــن رواد األعمــال عــن مختلــف المواضيــع، 
الخطابــة  ومســابقات  ميدانيــة،  وزيــارات 

 .)Pitch Speech(
ومــن المتوقــع حضــور أكثر من 400 مشــارك 

ينتمون إلى أكثر من 50 دولة.
عــام   100 بمــرور  االحتفــاالت  إطــار  وفــي 
علــى تأســيس منظمــة “جــي أي ورلدوايــد” 
ســيتضمن المؤتمــر قريــة جــي أي المشــابهة 
القريــة  هــذه  وعضويــة  األولمبيــاد.  لقريــة 

ستكون إلكترونية لكل مشاركي المؤتمر. 
وستشمل القرية مواقع مختلفة مثل جامعة 
النمســا إلدارة األعمــال واالقتصــاد العريقــة 
وحديقــة بريتــر التــي ســتعقد بهــا فعاليــات 
المؤتمــر المختلفــة. والهــدف مــن القريــة هو 
المســتقبل  ورواد  المشــاركين  اســتقطاب 
مــن كل أنحــاء العالــم فــي منصــة إلكترونية 
موحــدة تســمح لهــم بالتواصــل والتخاطــب 

مع فعاليات المؤتمر ومتابعة آخر األخبار.
يضــم فريق البحرين الذي تــم اختياره وفق 
آليــة عمــل محــددة ثمانيــة أفــراد هــم: منيــا 
نبيــل ســعيد، وفاطمــة أحمــد الزيانــي )معهد 
والماليــة(،  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 

إســراء حســن حاجــي، حســن الخلــو، علــي 
حســن عبدالنبــي )جامعــة البحرين(، يوســف 
آالء  البحريــن(،  )بوليتكنــك  العيســى  خالــد 
محمــد الشــافعي )الجامعــة الملكيــة للبنات(، 
شــيخة ســليمان بوحيمــد )مدرســة الشــيخة 
مرافقيــن  إلــى  باإلضافــة  للبنــات(،  حصــة 

الفريــق طــال األنصــاري وإســراء جناحــي 
)إنجــاز البحريــن( وصفية جناحــي )أخصائي 
تمكيــن(.  الخاصــة،  المؤسســات  برامــج   –
ويطمــح الوفــد المشــارك إلــى تمثيــل مملكة 
البحريــن فــي هــذا المؤتمــر العالمــي بأفضــل 

صورة.

يتبلور المؤتمر حول ريادة األعمال والصفات األساسية لرواد األعمال 

الهملة - مونتريال

البنك فّضل عدم 
التصفية مباشرة 

لتقليل حجم الخسارة

إبراهيم الشيخ

الكفاءات 
البحرينية تدعم 
الحركة التجارية

المنامة - دانات:لندن - وكاالت:

ارتفعــت أســعار النفــط أمــس بعــد أن توقــع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب إبــرام اتفاق تجــارة مع الصين بعــد تعليقات 
إيجابيــة مــن بكيــن، ممــا هــدأ بواعث القلق بعد أحــدث جولة من تبادل فرض الرســوم بين البلدين، والتي دفعت األســواق 

للهبوط.

32 ســنتا بمــا  وصعــد خــام برنــت 
 59.02 إلــى  بالمئــة   0.55 يعــادل 
دوالر للبرميــل، بعــد أن نزل واحدا 
بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل 
تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

وزاد خام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي 36 ســنتا أو 0.67 بالمئة 
إلــى 54 دوالرا للبرميــل، وكان قــد 
انخفض واحدا بالمئة يوم اإلثنين.

عــن  االثنيــن  يــوم  ترامــب  وعبــر 
اعتقــاده بأن الصين صادقة بشــأن 
رغبتهــا التوصل التفــاق، بينما قال 

نائــب رئيــس الــوزراء الصينــي ليو 
خه إن بكين تود تسوية النزاع من 

خال ”مفاوضات هادئة“.
وقــال محلــل النفــط لــدى بــي.إن.

هــاري  لنــدن  فــي  باريبــا  بــي 
أن  حيــن  ”فــي  شــيلينجوريان 
’التهدئــة‘ وتوقــع هدنــة مؤقتة في 
الســبب  كان  ربمــا  التجــارة  حــرب 
وأســعار  المعنويــات  رفــع  وراء 
حــل  فــإن  الصبــاح،  هــذا  النفــط 
النزاع التجــاري األمريكي الصيني 
النفــط  ”أســعار  وقتــا.  سيســتغرق 

يبــدو  فيمــا  مهلــة  علــى  تحصــل 
الماضــي  األســبوع  إعانــات  مــن 
األمريكية والصينية عن إجراءات 

تجارية انتقامية“.
ونزلت أســعار النفط 20 بالمئة من 
الجــاري  للعــام  مســتوياتها  أعلــى 
المســجل فــي أبريــل، ويرجــع ذلك 
القلــق  حالــة  إلــى  منــه  جــزء  فــي 
التجاريــة  الحــرب  تضــر  أن  مــن 
المتحــدة  والواليــات  الصيــن  بيــن 
باالقتصــاد العالمــي مما قد يضعف 

الطلب على النفط.

أعلن معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة 
»دانــات«، عــن تعييــن نــورة جمشــير، رئيســًا 

تنفيذيًا جديدًا له.
ياســر  دانــات  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الشــريفي “نقــدم فــي دانــات خدمــات عاليــة 
التخصص، جنبًا إلى جنب مع االلتزام بأرقى 

معايير االحتراف واألخاق والنزاهة”.
الشــامل  فهــم جمشــير  أن  “نعتقــد  وأضــاف 
والعميــق لمجــال عمــل المعهــد إضافــة إلــى 
القياديــة  والمهــارات  المتراكمــة  الخبــرات 
التي تتمتع بها، سيســاعد على تحقيق رؤية 
دانــات فــي جعــل البحرين مركــزًا للتميز في 
األحجار الكريمة، ليس فقط في المنطقة بل 

على مستوى العالم”.
مــن جانبهــا أكــدت جمشــير، تطلعهــا الكبيــر 
لتطويــر  ومهاراتهــا  خبراتهــا  تكريــس  إلــى 
عمــل المعهــد، وتحقيق رؤيته لتعزيز ســمعة 

البحرين بصفتها مركزًا رائدًا لخبرة األحجار 
الكريمــة، وكواحــد مــن أفضــل المعاهــد فــي 
العالــم التــي ُتقــدِّم خدمــات لفحــص اللؤلــؤ 
والتأكــد مــن طبيعــة تكوينــه، ونافــذة علــى 
األســواق العالمية لخدمــة العماء المحليين 

والعالميين.
وأعربــت عــن تطلعهــا لتوجيــه فريــق عمــل 
دانــات، الــذي يتكون مــن المْهنيين المؤهلين 
اللؤلــؤ  فحــص  مجــال  فــي  والباحثيــن 
واألحجــار الكريمــة، نحــو اإلنجــازات البارزة 

في هذا المجال.
فــي مجــال  أن جمشــير دخلــت  إلــى  يشــار 
العــام  منــذ  الكريمــة  واألحجــار  األلمــاس 
2002، وحققــت منــذ ذلك الحيــن العديد من 
المســتمر  تطويرهــا  مــع  المهمــة  اإلنجــازات 
لخبرتهــا في هــذا المجــال وجميــع العمليات 
إلــى  وصــوالً  بالمناجــم  بــدءًا  بــه  المرتبطــة 

األســواق، كمــا أنهــا تتمتــع إضافــة إلــى ذلــك 
بخبــرة عميقــة في األطــر القانونيــة الناظمة 
التنقيــب واالســتخراج والتوزيــع،  لعمليــات 
والديناميات االقتصادية المتطورة ألســواق 

األحجار الكريمة.

خبرتها تفوق الـ 15 عاما بمجــال األلماس واألحجار الكريمةمع اآلمال فــي انفراج أزمة التجــارة الصينية األمريكية

البحرينية نورة جمشير مديرة تنفيذية لـ “دانات”النفط يرتفع إلى 59 دوالرا للبرميل

نورة جمشير

علي الفردان

المنامة - إنجاز:
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جبلة حبشي المتميزة بقربها 
من العاصمة ومنطقة السيف 

الحيوية ومن جميع الخدمات.

451869
مساحات مختلفة

أقل سعر بالمنطقة

 ســارع
بالـحجــــز
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Call

 فريق غرناطة
يتشرف بخدمتكم

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222
رضا عبد هللا

36026333

www.grnata.com Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد/ RACHEL MARY GIBSON باعتباره المصفي القانوني لشــركة راشــيل 

مــاري االستشــارات اإلداريــة ش.ش.و لمالكها راشــيل ماري جيبســون، المســجلة 

كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١-١١٠١٠٥، طالبــا إشــهار انتهــاء 

أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة راشيل ماري االستشارات اإلدارية ش.ش.و لمالكها راشيل ماري جيبسون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١٢٩٦١

تنازل  - عن المحل التجاري

)CR2019-112284(  ٕاعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الســيدة المعلنة ســعاد علي محمد محمد عطوه بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد عبدالنبي عيد جاسم ال صالة

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

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه : فائزه حســين محمد احمد ذاكــري بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : ٕالى السيد / هبه جابر عويس محمد حسين 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد
١٢٨٠٣١-١

رقم القيد
122770-1

االسم التجاري
مركز شبرا لخدمات السيارات

االسم التجاري
مطعم اونم براذرز

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اناليت للتكنولوجيا والخدمات ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٠٤١٤٦

بنــاء على قرار الشــركاء في شــركة اناليــت للتكنولوجيــا والخدمات ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٠٤١٤٦، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السيد/ انور علي محمد سرحان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  انور علي محمد سرحان

رقم الموبايل: ٣٩٦٦٥٦٧٨ )973+(
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١٣٠٢٢-CR2019(  لسنة 2019

بشأن تحويل من مؤسسة فردية 
الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
إليهــا الســيدة ليلــى عباس حســن عبــدهللا االعضــب المالكة لـ بالــي للهواتف 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٤٩٥٧٢، تطلــب تحويــل 
الفرع ١٣ من المؤسسة المسمى الطائر المصري للشحن إلى شركة الشخص 
الواحد، برأســمال وقدره ٥٠٠ دينار لتصبح مملوكة من الســيد مينا عاطف 

ايوب ملك.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٤٩٥٧٢ 

 تاريخ: 2019/٢٧/٨

 تاريخ: 2019/٢٥/٨
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قصف إسرائيلي 
لمواقع حماس في غزة

أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس الثالثاء أنه 
شن غارة جوية على أهداف تابعة لحركة 

حماس في غزة ردا على إطالق قذيقة هاون 
من القطاع في اتجاه أراضي الكيان العبري. 
وقال شهود من موقع القصف لفرانس برس 

إن طائرة استطالع بدون طيار ضربت 
منشآت تابعة لحركة حماس شرق مخيم 

البريج لالجئين الفلسطينيين. ولم يتم 
اإلبالغ عن إصابات. وجاء في بيان للجيش 

اإلسرائيلي”تم قبل فترة وجيزة التعرف على 
قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه 

األراضي اإلسرائيلية”. وأضاف “ردا على 
ذلك، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع 

اإلسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في شمال 
قطاع غزة”.

هادي: نعمــل مع التحالف لتجاوز تداعيــات األحداث األخيرة

السعودية تجدد دعوة “الحوار اليمني”.. ونبذ الفرقة

الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  أكــــدت 
أمس  وزرائــهــا،  لمجلس  اجتماع  فــي 
أطــراف  دعـــوة جميع  على  الــثــالثــاء، 
النزاع اليمنية في عدن لعقد اجتماع 
الــخــالفــات،  لمناقشة  الــســعــوديــة  فــي 
تغليب  عــلــى  المملكة  تــحــرص  فيما 
ووقف  الفرقة  ونبذ  والحوار  الحكمة 

الفتنة.
ــذي نــشــرتــه وكــالــة  ــ ــيــان، ال ــب ــدد ال وجــ
عقب  “واس”،  الــســعــوديــة  ــاء  ــ ــب ــ األن
السعودية  الـــوزراء  لمجلس  اجتماع 
للتصدي  الصف  “توحيد  على  التأكيد 
المدعومة  اإلرهابية  الحوثي  لمليشيا 
ــران والــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة  ــ مـــن إيـ
ــودة  األخــــرى واســتــعــادة الـــدولـــة وعـ

اليمن الشقيق آمنا مستقر”.
وشـــــدد فـــي هــــذا الـــســـيـــاق عــلــى ما 
عن  الــصــادر  المشترك  البيان  تضمنه 
العربية  المملكة  في  الخارجية  وزارة 
السعودية ووزارة الخارجية والتعاون 
ــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة  ــدولـ الـــدولـــي بـ

المتحدة.
حرص  أكد  قد  المشترك  البيان  وكان 
للمحافظة  الــكــامــل  الــبــلــديــن  وســعــي 
الشعب  اليمنية ومصالح  الدولة  على 
واستقالله  واستقراره  وأمنه  اليمني 
ووحدة وسالمة أراضيه تحت قيادة 
الرئيس الشرعي لليمن. وطالب البيان 
ــخــراط فــي حـــوار “جــدة”  بسرعة االن
الذي دعت له المملكة لمعالجة أسباب 
الــتــي شهدتها  األحــــداث  وتــداعــيــات 

بعض المحافظات الجنوبية.

االنتصار إلرادة الشعب اليمني

منصور  عبدربه  اليمني،  الرئيس  قال 
ــس، إنـــه يــتــم “الــعــمــل على  ــادي، أمـ هــ
تجاوز تداعيات األحداث األخيرة في 
وإيجاد  وغيرها،  وشبوة  وأبين  عدن 
الــحــلــول والــمــعــالــجــات الــنــاجــعــة لها 
مع  بالتعاون  الوطنية  للثوابت  وفقًا 
المملكة  بقيادة  التحالف  في  األشقاء 

العربية السعودية”.
المبعوث  لــقــائــه  هــــادي، خـــالل  وأكـــد 
غريفثس،  مارتن  اليمن،  إلــى  األممي 

الــجــانــبــيــة  ــمــشــاكــل  ــداث وال ــ أن األحــ
الجاد  العمل  عن  تلهينا  أو  تثنينا  “لن 
النهائية  والــحــلــول  الــمــخــارج  إليــجــاد 
شعبنا  إلرادة  واالنتصار  اليمن  لواقع 

اليمني”.
الثابت  اليمني موقفه  الرئيس  وجدد 
نحو السالم المرتكز على المرجعيات 
بالمبادرة  المتمثلة  الثالث  األساسية 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
وفي  الصلة  ذات  األممية  والــقــرارات 

مقدمتها القرار 2216.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية الرسمية 
أن غريفثس أبلغ هادي رسالة شفوية 
من أمين عام األمم المتحدة، أنطونيو 
ــيــريــس، تـــؤكـــد دعـــمـــه لــشــرعــيــة  غــوت
الرئيس هادي وأمن وسالمة ووحدة 
ــرار الـــيـــمـــن، مــثــمــنــا مــواقــفــه  ــقـ ــتـ واسـ

الصادقة والجادة نحو السالم.
ــقــاء عــــددا مـــن الــقــضــايــا  ــل ونـــاقـــش ال
المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السالم 
وجــهــود الــمــبــعــوث األمــمــي فــي هــذا 
عن  الناتج  الجمود  لتحريك  ــار  اإلطـ
تعنت الميليشيات االنقالبية الحوثية 
ــمــــحــــددات الـــســـالم  ــ ــي االلـــــتـــــزام ب فــ

وخطواته الواضحة والصريحة.

اعتقال “ملهم الحوثيين” في 

مأرب 

محافظة  في  األمنية  األجهزة  ألقت 
القيادي  على  القبض  اليمنية  مــأرب 
الحوثي، يحيى بن حسين الديلمي، 
المؤدية  األمنية  النقاط  إحــدى  فــي 

إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وأفــــــاد مـــصـــدر أمـــنـــي، أمـــــس، بــأن 
الــديــلــمــي اعــتــقــل خـــالل عــودتــه من 
ــزورة،  ــارج الــيــمــن بــوثــائــق ســفــر مـ خـ
مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق من 

قبل جهات أمنية.
ــال الــمــصــدر إن “هــنــاك عــشــرات  وقــ
التنقل  تتعمد  الحوثية  القيادات  من 

داخل اليمن بوثائق مزورة”.
ــفــت إلـــى أن “الـــقـــيـــادي الــحــوثــي  ول
ــارة الــنــعــرات  ــ ــإث ــ الــديــلــمــي مــتــهــم ب
ــتــحــريــض عــلــى قتل  الــطــائــفــيــة وال
الشعب اليمني في المساجد، وتجنيد 
األطفال واإلساءة للدولة والتشجيع 
في  دوره  إلــى  إضــافــة  الفتنة،  على 
ــران والــعــمــل مع  ــ الــتــخــابــر لــصــالــح إي
اإلرهــابــيــة  والــجــمــاعــات  التنظيمات 
ومشاركته في اقتحام صنعاء ونهب 

وتدمير مؤسسات الدولة”.

إسقاط مسيرة حوثية في 

صنعاء

بــاســم تحالف  الــمــتــحــدث  أعــلــن 
ــة فــــي الـــيـــمـــن،  ــيـ ــرعـ ــشـ دعـــــم الـ
ــركــن تــركــي الــمــالــكــي،  الــعــقــيــد ال
ــرة مــســيــرة في  ــائـ اعـــتـــراض طـ
أطلقتها  اليمني  الجوي  المجال 

ميليشيات الحوثي من صنعاء.
عن  “واس”  نقلت  مــا  وبحسب 
تم  فقد  المالكي،  تركي  العقيد 

إطالق الطائرة صباح  الثالثاء.
ــكــي أن  ــمــال ــح الــعــقــيــد ال ــ وأوضــ
المستميتة  ــمــحــاوالت  ال جميع 
من الميليشيا الحوثية اإلرهابية 
الــمــدعــومــة مــن إيــــران بــإطــالق 
مصيرها  طيار  بــدون  الطائرات 

الفشل.
ــادة الــقــوات  وأكــــد اســتــمــرار قــي
بتنفيذ  لــلــتــحــالــف  ــمــشــتــركــة  ال
ــراءات الـــرادعـــة ضــد هــذه  ــ اإلجــ
لتحييد  ــيــة،  اإلرهــاب الميليشيا 
وتــدمــيــر هـــذه الـــقـــدرات وبــكــل 
صرامة، وبما يتوافق مع القانون 

الدولي اإلنساني.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ أ ف ب

جانب من اجتماع مجلس الوزراء السعودي أمس.

إسالم أباد ـ رويترزأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةباريس ـ وكاالت

ــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  ــيــس ال ــرئ أعــلــن ال
مـــاكـــرون، امـــس الـــثـــالثـــاء، أن الــعــالــم 
يعيش نهاية عصر الهيمنة الغربية فيه، 
تأتي  روسيا،  بينها  أخــرى  دول  وهناك 

لتغير النظام العالمي.
افــتــتــاح مؤتمر  ألــقــاهــا فــي  وفــي كلمة 
ــذي يــدشــن ســنــويــا عـــودة  ــ ــســفــراء ال ال
أداء  إلـــى  الفرنسيين  الدبلوماسيين 
الصيف،  عطلة  انتهاء  بعد  واجباتهم 
الــدولــي  النظام  إلــى أن  مــاكــرون  أشـــار 
وأن  مسبوقة،  غير  بصورة  يتغير  أخذ 
المجاالت  جميع  في  تجري  التغيرات 
“نحن  ماكرون  وقال  تاريخية.  بوتيرة 
حاليا  نعيش  شــك  ال 
ــايـــة الــهــيــمــنــة  ــهـ نـ
على  ــيــة  ــغــرب ال
فكنا  الــعــالــم، 
مــعــتــاديــن 
نظام  على 

يستند  عشر  الثامن  القرن  منذ  عالمي 
الغربية، وال شك في  الهيمنة  إلى هذه 
في  فــرنــســيــة  كــانــت  الهيمنة  هـــذه  أن 
القرن الثامن عشر بفضل عصر األنوار، 
وفي القرن التاسع عشر كانت بريطانية 
ــصــورة  ــورة الــصــنــاعــيــة، وب ــثـ بــفــضــل الـ
عقالنية كانت تلك الهيمنة أميركية في 
القرن العشرين. لكن األمور أخذت في 
التغير والتقلب بسبب أخطاء الغربيين 
في بعض األزمات”. وبحسب ماكرون، 
فإن “الصين وروسيا اكتسبتا قدرة في 
والواليات  وبريطانيا  فرنسا  ألن  العالم 
أعلنا خطوطا  المتحدة كانت ضعيفة.. 
حـــمـــراء لــكــنــهــم تـــجـــاوزوهـــا ولـــم نـــرد، 
ــرئــيــس  وعـــلـــمـــوا ذلــــــــك..”. وتـــطـــرق ال
بين  العالقات  مــوضــوع  إلــى  الفرنسي 
اعتقاده  عــن  معربا  وموسكو،  بــاريــس 
“دفعها  ألن  فيها  النظر  إعــادة  بضرورة 
)روسيا( بعيدا عن أوروبا خطأ جسيم”.

استبعد وزير الخارجية اإليراني محمد 
الرئيس  بين  لقاء  عقد  ظريف  جــواد 
ــد تـــرامـــب ونــظــيــره  ــالـ األمـــيـــركـــي دونـ
اإليراني حسن روحاني، قائال إن لقاء 

من هذا القبيل “ال يمكن تخيله”.
ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي  ــ ــاف وزي ــ وأضـ
ــاردا”  فـ ــو  ــ “رادي نقلها  تصريحات  فــي 
اإليـــرانـــي الـــمـــعـــارض، أنـــه “حــتــى إن 
النووي  االتــفــاق  إلــى  واشنطن  عــادت 
لعام 2015، فلن يكون هناك محادثات 
ثنائية” بين إيران والواليات المتحدة.

وكــــــان ظـــريـــف قـــــال لـــمـــوقـــع أخـــبـــار 
الــحــكــومــة اإليـــرانـــي الــرســمــي خــالل 
زيارته لفرنسا: “لقد قلت في بياريتز 

إن عقد لقاء بين الرئيس اإليراني 
حتى  تخيله  يمكن  ال  وتــرامــب 
تعود الواليات المتحدة إلى 5+1 
ذلك  وحتى  التزاماتها،  وتنفذ 

الحين، لن يكون هناك 

محادثات ثنائية”.
وردا على سؤال خالل مؤتمر صحفي 
مع ماكرون: “هل عقد لقاء مع روحاني 
أجاب  واقعي؟”،  المقبلة  األسابيع  في 

الرئيس األميركي: “نعم”.
وعبر ترامب عن اعتقاده أن روحاني 
وأضــاف:  لذلك،  مؤيدا  أيضا  سيكون 
“أعتقد أنه يريد اللقاء. أعتقد أن إيران 

تريد تسوية هذا الوضع”.
وبعد يوم واحد من الزيارة بدا ماكرون 
رفيع  اجتماع  بعقد  متفائلين  وترامب 
المستقبل  في  البلدين  بين  المستوى 
القريب. لكن ظريف أخبر وكالة “إيرنا” 
اإليرانية أن كل ما قاله القادة 
األميركيون والفرنسيون “هو 
إلى  رحلتي  في  لكن  شأنهم، 
يكون  لــن  ــه  إن قلت  بياريتز 
هناك لقاء مع المسؤولين 

األميركيين”.

قــــــال فـــــــؤاد تـــــشـــــودري وزيـــــــر الـــعـــلـــوم 
الــبــاكــســتــانــي إن رئــيــس  والــتــكــنــولــوجــيــا 
الوزراء عمران خان يفكر في إغالق كامل 
للمجال الجوي أمام الهند ووقف التجارة 
خالل  من  أفغانستان  إلى  الهندية  البرية 

باكستان.
ــودري عـــلـــى تـــويـــتـــر ”رئـــيـــس  ــشــ ــ ــال ت ــ ــ وق
للمجال  كــامــل  إغـــالق  فــي  يفكر  الــــوزراء 
اقتراح  أيضا  تــم  كما  الهند  أمــام  الــجــوي 
الطرق  استخدام  على  كامل  حظر  فرض 
إلى  الهندية  للتجارة  الباكستانية  البرية 
لمجلس  اجتماع  خالل  وذلــك  أفغانستان 

الوزراء، ويجري اآلن بحث اإلجراءات 
القانونية الرسمية لهذه القرارات“.

تفاصيل  الــوزيــر  تغريدة  تذكر  ولــم 
أخــــــرى بـــشـــأن ســـبـــب تــفــكــيــر 
باكستان في اتخاذ اجراءات 
الـــوزراء  رئيس  حكومة  ضــد 
اآلن.  مــودي  ناريندرا  الهندي 

للتعليق  لمسؤولين  الــوصــول  يتسن  ولــم 
على ذلك.

الــجــوي  فــتــح مجالها  بــاكــســتــان  ــادت  وأعــ
في منتصف يوليو تموز بعد إغالقه نحو 
أربعة أشهر في فبراير بعد أن أدى هجوم 
شنته جماعة متشددة مقرها باكستان في 
بكشمير  الهند  عليه  تسيطر  الــذي  الجزء 
ــدالع اشــتــبــاكــات بــيــن الــجــارتــيــن  ــ إلـــى انـ

المسلحتين نوويا.
غــارات جوية على  البلدين  وشــن كل من 
أراضي اآلخر كما وقع اشتباك بين طائرات 
حربية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها 
أســفــر عــن إســقــاط طــائــرة هندية 
مـــودي  خـــطـــوة  وأدت  ــة.  ــل ــات مــق
المفاجئة هذا الشهر بسحب 
الخاصة  االمــتــيــازات 
الــذي  كشمير  إلقــلــيــم 
إلــى  مسلمة  أغــلــبــيــة  تقطنه 

زيادة التوتر مع باكستان.
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طهران ـ اف ب

أنقرة ـ األناضول

بتهمة  ســنــوات   10 لمدة  بالسجن  حكما  طــهــران،  استئناف  محكمة  أكــدت 
آراس  البريطاني،  الثقافي  المركز  في  اإليرانية  الموظفة  على  التجسس 

أميري، بحسب ما أفاد متحدث باسم السلطة القضائية، أمس الثالثاء.
ونقلت وكالة أنباء “ميزان” المتحدثة باسم السلطة القضائية عن المتحدث، 
سنوات.   10 لمدة  بالسجن  “محكومة  أميري  أن  إسماعيلي،  حسين  غــالم 
وأكدت محكمة االستئناف هذا الحكم”. وتزعم إيران باستمرار أنها تتعرض 
لعمليات تجسس وتآمر من الخارج، وتقدم على اعتقال عدد من المواطنين 
ومزوجي الجنسية حتى تحولهم إلى أوراق مساومة مع الغرب. وفي يوليو 
الماضي، أكدت السلطات اإليرانية اعتقال األكاديمية اإليرانية التي تحمل 

الجنسية الفرنسية، فاريبا عادلخاه.

الثانية من منظومة  البطارية  بدأت تسليم  أن روسيا  التركية  الدفاع  أعلنت وزارة 
الدفاع الصاروخي إس- 400 التي أدت إلى توتر العالقات بين أنقرة وواشنطن.

أجــزاء  شحن  أن  تويتر  موقع  على  ُنشر  بيان،  في  التركية،  الدفاع  وزارة  وذكــرت 
المنظومة استؤنف، أمس الثالثاء، فيما أشارت وسائل إعالم تركية إلى أن طائرة 

شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.
الماضي،  الشهر  الصنع  الروسية  المنظومة  من  بطارية  أول  تسلمت  تركيا  وكانت 
على الرغم من اعتراضات قوية من الواليات المتحدة، حليفتها في الناتو. وتقول 
واشنطن إن المنظومة الروسية ال تتوافق مع حلف الناتو، وتشكل تهديدًا لبرنامج 

المقاتالت األميركية من طراز إف35-.

إيران تسجن موظفة بريطانية بتهمة التجسس

روسيا تمد تركيا بدفعة ثانية من “إس 400”

عواصم ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

وسط تصعيد في المواقف بين حزب هللا 
طائرتين  سقوط  بعد  السيما  وإسرائيل، 
في  األحــد  فجر  مسيرتين،  إسرائيليتين 
اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
بيروت، توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بتهديد غير مباشر إلى 

حزب هللا ومعه لبنان وإيران.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، أمس 
الــثــالثــاء: نــصــرهللا يــعــرف أن إســرائــيــل 
تعرف كيف تدافع عن نفسها جيدًا، وأن 
ترد على أعدائها”، في أول رد مباشر على 

تهديدات نصرهللا األحد. 
أقترح  هللا.  نصر  قاله  ما  “سمعت  وتابع: 
عليه أن يهدأ. فهو يعلم جيدًا أن إسرائيل 

تعرف كيف ترد أعداءها”.
قاسم  وأنــصــح  أنصحه   : نتنياهو  وتــابــع 
واألهـــم  ألقــوالــهــمــا  ينتبها  أن  سليماني 

ألفعالهما”.
وكان نصرهللا اعتبر أن هجوم الطائرتين 

جــدًا.  خــطــيــرًا  تــطــورًا  يمثل  المسيرتين 
مفتوح  بــرد  اإلسرائيلي  الجيش  ــد  وتــوعَّ

زمنيًا.
وقـــال مـــصـــدران مــقــربــان مــن حـــزب هللا 
لرويترز أمس إن حزب هللا يجهز ”لضربة 
مـــدروســـة“ ضــد إســرائــيــل بحيث أنــهــا ال 
تؤدي إلى حرب كرد فعل على الطائرات 

المسيرة في بيروت.
اللبناني،  مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر اإلعـــالم 

جمال الــجــراح، وجــود اتــصــاالت “لــردع” 
إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية 
آخر  بشأن  األمن  لمجلس  ستقدم شكوى 
اللبنانية.  االنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة 
أمــس،  اللبنانية،  للحكومة  جلسة  وبــعــد 
قال الجراح: أن الرؤساء الثالثة تواصلوا 
ودولــيــًا  إقليميًا  الــمــؤثــرة  “األطــــراف  مــع 

بخصوص االعتداءات اإلسرائيلية”.

الجيش  قــوات  50 من  أكثر من  ُقتل 
الـــســـوري والــفــصــائــل الــمــســلــحــة، إثــر 
ــات بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن شـــرق  ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
إدلب  ريف  في  مدينة خان شيخون 

الجنوبي.
من  مسلحين  ــأن  بـ نــاشــطــون  وأفــــاد 
شنوا  أخــرى  وفصائل  النصرة  جبهة 
للجيش  مواقع  على  هجمات مضادة 
على  سيطرته  بــعــد  وذلـــك  الـــســـوري، 
هذه المدينة االستراتيجية، األسبوع 

الماضي. 
الــذاتــيــة  اإلدارة  أعــلــنــت  ذلــــك،  الـــى 
الكردية شمالي وشمال شرقي سوريا، 
أكراد من  أمس، بدء سحب مقاتلين 
مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذا 
لالتفاق األميركي التركي حول إنشاء 

“منطقة آمنة”.
إنها  بيان،  الذاتية في  اإلدارة  وقالت 
بــــدأت فـــي 24 مـــن شــهــر أغــســطــس 

األولــى”  العملية  “بالخطوات  الجاري 
بعض  “إزالـــــة  عــبــر  االتـــفـــاق،  لتنفيذ 
مجموعة  وسحب  الترابية  السواتر 
من وحدات حماية الشعب واألسلحة 
الــعــيــن  مــنــطــقــة رأس  مـــن  الــثــقــيــلــة” 
الحدودية. وكررت القوات األمر ذاته 

بعد يومين في منطقة تل أبيض.
وتركيا  المتحدة  الواليات  وتوصلت 

الــشــهــر الــــجــــاري، بــعــد جـــــوالت من 
على  اتفاق  إلى  الثنائية،  المحادثات 
إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق 
ســيــطــرة وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا 
الديمقراطية، والحدود التركية، على 

أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

اجتماع الحكومة اللبنانية أمس

يسيطر الجيش السوري على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب

لبنان يتواصل مع “أطراف مؤثرة” لتفادي التصعيد من إسرائيل األكراد يســحبون مقاتليهم تنفيذا التفاق المنطقة اآلمنة
نتنياهو: أنصح نصراهلل وسليماني بمراقبة أفعالهما 50 قتيال في اشتباكات “دموية” بريف إدلب
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على الرغم من أن آخر مستجدات الصراع اإليراني-األميركي تدل على أن الصراع يصب 
فــي صالــح النظــام اإليرانــي اإلرهابــي، خصوصــًا بعــد اإلفــراج عن ناقلــة النفــط اإليرانية 
أدريان داريا 1، رغم مطالبة الواليات المتحدة األميركية سلطات مضيق جبل طارق بعدم 
اإلفراج عنها، إال أن المتتبع لتحركات وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف سيجد 
غير ذلك. فظريف قام بعدد من الرحالت المكوكية خالل األيام الماضية، حيث انتقل من 
منطقة الخليج العربي، أي من الدوحة الحليفة له والتي ترى أن إيران دولة شــريفة، كما 
يراها هو أنها صديقة حميمة لترامب، والكويت المعروفة بأدوار الوساطة، ليحمل بعدها 
أجنداته إلى فنلندا، التي تترأس االتحاد األوروبي في فترة تناوبية، والسويد والنرويج. 
ظريــف حــرص علــى أن تكــون فرنســا ما بين محطاته غربــا، بل ربما كانت أهمها، ففرنســا 
تحتضــن اجتمــاع الــدول الصناعيــة الكبــرى هــذا األســبوع، لذلــك فــإن حرصــه علــى لقاء 
الرئيــس الفرنســي ماكــرون نابع من أهمية دور الوســاطة الذي يلعبه الرئيس الفرنســي ما 
بين ترامب والنظام اإليراني خصوصًا، وأن فرنسا مازالت متمسكة باالتفاق النووي الذي 
انســحبت منــه واشــنطن.c باريــس تقود جهــود المحور األوروبــي للخروج بأقل الخســائر 
فــي الصــراع اإليرانــي األميركــي فــي ظل انكفــاء برلين وانشــغال لندن بالبريكســت، ذلك 
أن تصاعــد األزمــة بيــن الطرفيــن يزيــد متاعبها، خصوصــًا االقتصادية منهــا، لذلك حرص 
ظريف على لقاء ماكرون قبيل اجتماعه مع ترامب على أمل التوصل لتسوية في سبيل 
حل هذه األزمة. على الطرف اآلخر أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية عزم ظريف التوجه 
إلى كل من اليابان والصين عمالقي الصناعة اآلسيوية، فعلى الرغم من أن الصين طرف 
فــي االتفــاق النــووي إال أنهــا تختلــف عن باقــي الدول في أنهــا تخوض هي األخــرى حربًا 
اقتصاديــة شــنعاء ضــد واشــنطن، ومن هــذا المنطلق سيســعى ظريف للتنســيق مع بكين 
إليجاد حلول تخفف وطأة العقوبات االقتصادية المفروضة عليها، أما طوكيو فقد عبرت 
مرارًا عن تطوعها للوساطة ما بين طهران وواشنطن خصوصًا في ظل الزيارات المتبادلة 

في الفترة الماضية. 

الواضح أن ظريف يسعى للتفاوض عن طريق الوسطاء سواء األوروبيين أو  «
اآلسيويين، خصوصًا أن الفترة الماضية كانت كافية للتأكد من أن احتمال 

نشوب حرب بين الطرفين ضعيفة، لكن طهران تسعى ألن تجلس على طاولة 
التفاوض وهي في موقف قوة ال ضعف، لذلك تسعى من خالل الوسطاء 

لتمرير شروطها والتنصل من شروط ترامب.

ظريف ما بين الشرق والغرب

احترام العقل شرط الفوز
منذ فترة وأنا أتأمل ما نكتبه بالصحف وما ينشــر بوســائل اإلعالم الرسمية واألهلية، 
العربــي،  اإلعــالم  يعنينــي  الخليجيــة، وبصراحــة ال  الفضائيــة  يبــث بمحطاتنــا  ومــا 
خصوصــا المســمى زورًا بإعــالم المقاومــة والممانعــة وغيرهــا من الشــعارات الفارغة، 
مــا يعنينــي كما أفصحــت إعالمنا البحريني والخليجي ومضمون مــا يقدمه، بالتركيز 
وحتى بدون ذلك، سيالحظ أي مراقب ومتابع عن كثب لهذا اإلعالم أنه لم يتغير منذ 
أكثر من أربعين ســنة، بل إن بعض محتواه يعود لحقبة أكل عليها الدهر وشــرب وال 
يواكــب عقليــة القارئ والمشــاهد الــذي تطور وعيه، حتى أن أســلوب مخاطبة القارئ 
لدى بعض الكتاب يشبه أسلوب التلقين المدرسي، وهناك بعض الكتاب يوجه القارئ 
بحســب ما يراه هو، ويحشــر برأس القارئ ما يعتقده الكاتب ال ما يقوله الواقع الذي 
يعايشــه القــارئ، لدرجــة أن هناك من يبــدأ الكتابة بعبارات، هذا صــح وهذا خطأ، هذا 

مسموح وهذا محرم، هذا أبيض وذاك أسود، وكأن القارئ أعمى العقل والبصر.
أمــا مــا نشــاهده بالفضائيــات، فمــازال دون مالمســة العصــر والتطور العقلــي والمادي 
للمجتمــع، فبينمــا العالــم يتغيــر والعقول تتبدل ووســائل التواصــل االجتماعي تحتل 
المنصــات بمختلــف العقائــد والتوجيهــات والتوجهــات، فــإن إذاعاتنــا المســموعة فــي 
غيبوبــة منــذ عقــد التســعينات بالقــرن الماضــي حيــث توقــف نبضها عند تلــك الحقبة 
ومــا تبثــه ال يعــدو اجترارا لما كان يبث في القرن الماضي، أما الفضائيات فالدليل أن 

المواطــن والمشــاهد الخليجي هرب لشــبكات البرامج المؤجــرة ومدفوعة الثمن مثل 
نتفليكــس وقنــوات البــث المشــفرة، وهذا دليل على أن المشــاهد ال يعبأ بهذه القنوات 
التي تكلف الكثير دون جدوى، فمجرد إشــاعة تبث من وســائل التواصل االجتماعي 
تفوق في انتشــارها ما يبث على هذه القنوات المرئية واإلذاعات المســموعة، وحتى 
أثبــت ذلــك جربــوا نشــر خبــر أو كذبــة بوســيلة اتصــال رســمية مقابــل وســيلة اتصال 

اجتماعية واكتشفوا الفرق.
مــن هنــا أقــول، مرتيــن، حــرام حــرام، هــذا الجهــد يتبخــر دون أن يترك أثــرا أو بصمة 
فــي وعــي المواطــن الخليجي الــذي هو بحاجة لوســائل عصرية وذكيــة تواكب ذكاء 
المتلقــي، فنحــن اليــوم وفــي ظــل التحديات الداخليــة والخارجيــة، الماليــة واألمنية 
واالجتماعيــة، والثقافيــة، بحاجــة ألصــوات وأقالم وذكاء يوازي العقــل المتلقي، فلم 
يعد اإلعالم والصحافة مجرد تكرار لما قدم في مراحل وحقب سابقة غابرة، لنحترم 
المتلقي وعقله ووعيه وننظر للعصر الذي نعيشه بعقل العصر، فالوقت الذي كان فيه 
القارئ والمشــاهد يعتمد على الوســائل المحلية ولى، فهناك بدائل عالمية تدس الســم 

بالعسل فلننتبه ونتغير ونغير أدواتنا وأساليبنا حتى نعيش بسالم.
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“معا”... برنامج متكامل 

للتحصين بقيادة 
بحرينية

إن فــوز برنامــج “معــا” بجائــزة ســتيفي العالمية في دورتها السادســة عشــرة 
لســنة 2019 بفئتــي “شــخصية العــام” و”الفريــق اإلداري”، وهــي أرفــع وأبــرز 
الدوليــة،  المؤسســي واألعمــال  اإلبــداع والتميــز  فــي مجــال  جائــزة دوليــة 
تأكيــد علــى تطوير المنظومة األمنية ورفدها بالعلــم والمعرفة ووضع برامج 
طموحــة لتعزيــز األمــن المجتمعــي، فهــذا البرنامــج الفريــد مــن نوعــه حقــق 
إنجــازات ضخمــة في مجال حمايــة األطفال والمجتمع مــن العنف واإلدمان، 
حيث غطى ١٧٣ مدرسة حكومية و٧٢ مدرسة خاصة، بإجمالي ٢٤٥ مدرسة 
شــملتها تغطية البرنامج خالل العام الدراســي الماضي واستفاد منه أكثر من 

١٢٠ ألف طالب.
إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من وزير الداخلية تســير على خارطة طريق 
شــاملة ومتكاملــة تواكــب المســتجدات والمتغيــرات، تتناســب مــع الرؤيــة 
المســتقبلية لســيدي جاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعاه، وســيدي ســمو 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد، نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، وعملت خالل 
الســنوات الماضيــة بكفاءة واقتــدار على تعزيز الشــراكة المجتمعية على كل 

األصعدة، وبرنامج “معا” الذي أسسه الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة سفير 
مملكة البحرين في الواليات المتحدة األميركية، مشروع له قوة وتأثير بالغ 
في المجتمع كونه يقدم الوقاية لألطفال والشــباب وتحصينهم ضد األخطار 
واإلدمان، وبالتالي تفادي المشاكل األسرية والمضاعفات والعواقب الوخيمة.
“معا” برنامج متكامل للتحصين بقيادة بحرينية خالصة، قدم الوعي الشامل 
لطلبــة المــدارس ووجههــم، وكان بمثابة قطرة مداد نقية تمنحهم المســتقبل 
والطريــق المــؤدي إلــى خلــق جيــل يتصــف بالقــدرة علــى مواجهــة األخطــار 
المحدقــة وخلــق أعضــاء نافعين في المجتمــع. برنامج له فائــدة كبيرة وكان 
موازيــا للتربيــة الوقائيــة بالمــدارس الحكوميــة والخاصــة، وأغنــى الجانــب 
النظري مدعوما بورش العمل والمحاضرات والدروس والفعاليات واألنشطة 

التوعوية التي يتم تطبيقها في الصفوف الدراسية بجميع المراحل.

فشكرا لكل القائمين على برنامج “معا” الذي بين باإلحصاءات واألرقام  «
قدرته على تنمية وتقوية إحساس أبنائنا بالمسؤولية نحو مجتمعهم 

وتنمية إرادتهم وعقولهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

قد تتفذلك عقولنا علينا!
ــب بشــكل ذكي جــدا؛ فهو ُمجّهز الســتقبال كميــات ال حصر لها من  عقــل اإلنســان ُمركَّ
المعلومــات والمفاهيــم والتصــورات والقيــم، بــدءا بمراحل اإلنســان المبكــرة وانتهاء 
بآخرهــا! ُيســجل، ويحفظ، وُينّقح، وُيصنــف، وُيرتب، ويقوم بأدوار ال حصر لها، ولكن 
بشــرط واحــد: االســتيعاب والوعي؛ فالمعارف والخبــرات تمر علينا جميًعــا؛ ولكن، ما 
لــم نكــن ُمدركيــن ألهمية اإلبقــاء عليها، أو تخزينهــا، من خالل عمليــة التكرار وتركيز 
االهتمــام؛ فــإن عقولنــا ســتركنها فــي زاويــة بعيــدة، وســُنفاجأ بأننــا ال نتذكرهــا حيــن 

نحتاج إليها، وكأنها لم تكن يوًما ما موجودة!
والحقيقة أنها موجودة بالفعل؛ لكننا ال نحيطها بالعناية الالزمة التي تجعلها حاضرة 
لنا على الدوام؛ بحيث تســمح باســتحضارها وقتما نشــاء، وبالكيفية التي نريد! لذلك 
نشــتكي مــن كثــرة النســيان، وأن هــذه المعلومة أو تلــك؛ مرت بنا ســابًقا؛ غير أننا غير 
قادريــن علــى تذكرهــا أو االســتفادة منهــا حــال الحاجة! فمــا الفائدة؟ تماًمــا كالطالب 
الــذي يــدرس لالمتحــان؛ وينجح بتفوق ســاحق؛ فــإذا ما انقضى وقت هــذا االمتحان 
بفترة وجيزة، وُطِلبت منه اإلجابة على األسئلة نفسها؛ وجدناه ُيخفق بدرجة مؤلمة، 

ومزعجة، فمن المسؤول عن ذلك كله؟!
إنــه العقل نفســه وال شــك، المســتعصي علــى المخادعــة، واللعب بالذيل كمــا نقول؛ إْذ 
لم تصله رســائل حقيقية تقول له: إن ثمة معلومات قادمة إليك، وهي مهمة، وأرجو 

منــك االحتفــاظ بهــا، واســتخدامها وقت الطلب! بل كانت الرســالة كاآلتــي: لديك من 
الوقــت )كــذا(، وما عليك ســوى صــّب المعلومة فــي القالب المطلوب، حتــى إذا انتهى 
الوقــت؛ َأعِدمهــا أو تصــرف بهــا )ال يهــم(! باختصــار عقلك ال يخدمك – على المســتوى 
البعيد – إذا تعّمدت قاصًدا أنُ توصل إليه رغبات براجماتية آنية! لذلك يصعب عليه 
– بعدها - اســتخراج ركام المعلومات من تلكم الزاوية المغلقة، حين ُتقرر االســتفادة 

منها!
مــاذا علينــا أن نفعــل إذا فــي ظــل عقول نمتلكهــا – فيزيائًيا – لكنهــا تتفذلك علينا، وال 
تكاد تخدمنا في كثير من األحيان!؟ إنني أظن أن إحدى اإلجابات تتمحور في عملية 
التركيز العميق؛ الذي يأخذك إلى المستويات العميقة في القراءة، بعيدا عن السطح؛ 
بحيث تتأمل ما تقرأ، تفكر فيه، تعالجه في دماغك، ُتســاِئل ما تقرأ، تنتبه إلى بعض 
الجوانب؛ جمالية أو فكرية... حينها ســتصل الرســالة واضحة إلى عقلك، ولن تنســى 

أبدا فحوى ما مر عليك أًيا يكن!

الجميع يقرأ، والكثير ينسى، لكن الفرق يكمن في طريقتك في القراءة أو  «
تلقي المعلومة، فهل تقرأ لغاية وقتية، بهدف إشباع سريع، أم لتتلقف ما 

قرأته بهدف إشباع دائم؛ حينها سيذهلك عقلك؛ كيف يستحضر ما تريد في 
سرعة خرافية، وكأنك ال تنسى أبًدا!.

د. زهرة حرم 

فــي الثامــن والعشــرين من أغســطس مــن كل عــام احتفاٌل خــاص، حيث 
تحتفــُل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بالمــرأة اإلماراتية، ِحــراٌك عالي 
المســتوى فــي هــذا اليــوم، حيــُث ُتبــارك القيــادة اإلماراتيــة لجميــع فئات 
الشعب بهذا اليوم، هو يوٌم غير عادي أبدا، ُيمكنك أن تعتبرُه يوم حصاد 
عــاٍم مضــى على مســتوى إنجــازات المــرأة اإلماراتيــة والتهيؤ لعــاٍم قادم 

جديد مليء بالطموح والتحديات واألحالم القابلة للتحقق. 
فــي الحقيقــة أتابُع هذه المناســبة بصورة دقيقة، ُمطلعًا على كل الصحف 

اليومية ومواقع التواصل االجتماعي الرسمية منها وغير الرسمية.
أتذكُر عندما كنُت طالبًا في دراســتي للماجســتير بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، كان من ضمن المقررات المطلوبة مقرر ال ُيمكنني نســيانه رغم 
متطلبــات دكتــور المــادة من بحــوث وامتحانات وحلقات نقاشــية طويلة 
وغيرهــا إال أنني كنــُت حريصًا كل الحرص على حضور المحاضرة متغلبًا 
على كل الظروف، مقرر بعنوان “القيادة النسوية”. وأتذكُر جيدًا الحضور 
النســائي اإلماراتــي فــي هذه المــادة وكم كانــت فرصة حقيقيــة وإثرائية 
تعرفــُت مــن خاللهــا علــى أن القيــادة اإلماراتيــة الرشــيدة وضعــت نصب 
عينيها النهوض االستراتيجي والمتزن بالعنصر النسائي اإلماراتي في كل 
المجاالت، مســتلهمين العزيمة من باني النهضة ومؤســس الدولة والقائد 
الفذ المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان طيــب هللا ثــراه وجعل مثــواه الجنــة، ورؤية ثاقبة صاحبة الســمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك أطال هللا في عمرها، فجاءت النتيجة تمكن 
المــرأة اإلماراتيــة في العديد من المجاالت التي أثبتت من خاللها قدرتها 

على اإلبداع والتطوير.

ومن بين زميالت الدراسة الالتي تشرفُت بتواجدي معهن األستاذة  «
مريم الشامسي التي تترشح اليوم لعضوية المجلس الوطني 

االتحادي، وهي قائدة تربوية متمكنة ولها العديد من تجارب 
النجاح التي أثبتت فيها قدرة المرأة اإلماراتية على التواجد المحلي 

والعالمي وذلك من خالل مشاركاتها العديدة في المؤتمرات 
اإلقليمية والعالمية.. من القلب أتمنى لهن جميعا التوفيق ولدولة 

اإلمارات العربية الحبيبة دوام التقدم واالزدهار.

يوم المرأة اإلماراتية

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com
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تــرأس رئيــس المجلــس البحريني لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن محمــد آل خليفة، االجتماع االعتيــادي للمجلس والذي عقد يــوم االثنين الموافق 
26 أغســطس بمقر المجلس البحريني لأللعاب القتالية باســتاد البحرين الوطني بمدينة عيســى الرياضية. وحضر االجتماع، نائب رئيس المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية فيصل كانو، وعضو المجلس البحريني لأللعاب القتالية رئيس اتحاد الجوجيتسو رضا منفردي وعضو المجلس البحريني لأللعاب القتالية 

اآلنسة فجر علي البنعلي والمدير التنفيذي بالمجلس راجي عبدالكريم والمنسق اإلداري بالمجلس رضا حاجي.

دعم ملكي وجهود ناصر 
وخالد بن حمد

وفــي مســتهل االجتماع، رحب ســمو 
الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة 
بالجميــع. وأكــد ســموه أن مــا تحقــق 
مــن إنجــازات رياضيــة فــي مختلــف 
أغســطس  فــي  الرياضيــة  األلعــاب 
الجــاري، يؤكد أن الرياضة البحرينية 
تســير فــي االتجــاه الصحيــح، بفضل 
مــا تلقــاه مــن رعايــة ودعــم مــن لــدن 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
ومــن  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
خــالل الجهــود المتميــزة التــي يبذلها 
ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
والتــي ترجمــت التوجيهــات الملكيــة 
الســامية، عبر الخطط والبرامج التي 
الرياضــات،  مســتويات  مــن  رفعــت 
وكذلك الرياضييــن ودفعتهم للظهور 
إحــراز  علــى  والمنافســة  المشــرف 
النتائــج المشــرفة واإلنجــازات التــي 
المميــزة  النتائــج  لسلســلة  تضــاف 
التي حققتهــا الرياضة البحرينية في 

المشاركات القارية والدولية.

إنجازات أبناء البحرين

وقال سمو الشيخ سلمان بن محمد: 
الجــاري شــهد  أغســطس  “إن شــهر 
الرياضيــة  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
فــي  البحريــن  أبنــاء  حققهــا  التــي 
فــوز  أبرزهــا  المشــاركات،  مختلــف 
المنتخــب الوطني لكرة القدم بلقب 
اتحــاد  لبطولــة  التاســعة  النســخة 
غــرب آســيا، وفوز منتخب الشــباب 
مجلــس  لبطولــة  األول  بالمركــز 
التعــاون لكرة الســلة، وفوز منتخب 
تحــت  آســيا  غــرب  بلقــب  الطاولــة 
الطائــرة  منتخــب  وفــوز  ســنة   15
العربيــة  البطولــة  بلقــب  الشــاطئية 
بأربــع  الســباحة  منتخــب  وفــوز 
ميداليــات ملونــة ذهبيــة وفضيتان 

مــن   14 النســخة  فــي  وبرونزيــة 
البطولة العربية”.

ستواصل الحصاد

النتائــج  هــذه  “إن  ســموه:  وتابــع 
المشرفة تؤكد أن الرياضة البحرينية 
فــي  والتألــق  الحصــاد  ســتواصل 
العصــر الذهبــي، والــذي يعــد امتــدادا 
ســمو  أطلقــه  الــذي  الذهــب  لعــام 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
ينعكــس بصــورة واضحــة علــى  بمــا 
تعزيز المكانــة المرموقة التي تحتلها 
مملكــة البحرين علــى صعيد الرياضة 

العالمية”.

سنقطف مزيدا من الثمار

وأضاف سموه أن المجلس البحريني 

القتاليــة يعمــل علــى وضــع  لأللعــاب 
اآلليــات والتصــورات الداعمــة لعمــل 
االتحادات الرياضية المنضوية تحت 
يدفعهــا  الــذي  الشــكل  علــى  مظلتــه، 
إلى تطوير وارتقــاء األلعاب القتالية، 
وتشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية 
المشــرفة،  المشــاركة  علــى  القــادرة 
الثمــار  مــن  مزيــد  قطــف  أجــل  مــن 
مــن  جــزءا  القتاليــة  األلعــاب  لتكــون 
نجــاح العصــر الذهبــي فــي الرياضــة 

البحرينية.

إشادة بالمستويات

الكبيــرة  بالمســتويات  وأشــاد ســموه 
المنتخبــات  العبــو  قدمهــا  التــي 
اإلنجــازات  حققــت  التــي  الوطنيــة 
الرياضيــة األخيــرة، مؤكدا ســموه أن 
قــدرات  يمتلــك  البحرينــي  الالعــب 
وإمكانات عالية وهدفه دائما الظهور 
بالشــكل الــذي يرفــع مــن خاللــه علــم 
مملكة البحرين عاليا في المشــاركات 
المختلفــة، متمنيــا ســموه  الرياضيــة 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  لالعبيــن 

المشاركات المقبلة.

جانب من االجتماع

القتاليــة” “األلعــاب  اجتمــاع  يتــرأس  بــن محمــد  ســلمان 

رياضتنا مستمرة في الحصاد والتألق
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فــي قــرار مســتغرب وبعيــد عــن حالــة اإلجمــاع العربــي، صوتــت دولــة قطــر لصالــح كوريــا الجنوبية ضد 
الكويت الستضافة كونغرس االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية الذي سيعقد في العام المقبل 2020.

جــاء ذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
اآلســيوي للصحافــة الرياضيــة الــذي عقــد أمــس األول 
فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور برئاســة الكويتــي 

سطام السهلي.
وفــازت دولــة الكويــت باســتضافة كونغــرس االتحــاد 
صوتــت  بعدمــا   2020 المقبــل  العــام  فــي  اآلســيوي 
لصالحهــا 12 دولــة وهــي الكويــت، الســعودية، عمــان، 
العــراق، لبنــان، إيــران، ماليزيــا، الهنــد، اليابــان، نيبــال، 
أفغانســتان، باكســتان، فيمــا صوتت دولــة قطر وكوريا 
الجنوبية وتايبيه لصالح كوريا الجنوبية التي خســرت 
في االنتخابات، فيما كانت مكاو محايدة بين الطرفين.

انتهــاء  عقــب  صحافــي  تصريــح  فــي  الســهلي  وقــال 
الكونغــرس  الكويــت الســتضافة  ملــف  التصويــت: إن 
أنــه  نــال ثقــة  أغلبيــة االتحــادات األعضــاء، ال ســيما 

جــاء واضحــا وتكفل بتوفير جميــع اإلمكانيات الالزمة 
إلنجــاح اجتمــاع الكونغــرس المقبــل، مبينــا أن عمليــة 
التصويت شهدت شفافية كاملة في ظل حرص وفدي 
الكويــت وكوريا الجنوبية على الترويج لملفيهما، ومن 
ثــم فقد جــاء التصويت باألغلبية لملف الكويت، والذي 
يعــد بمنزلة وســام جديد للصحافــة الرياضية الكويتية 
التــي تؤكــد مجــددا علــى ريادتهــا ودورهــا الفعــال فــي 

القارة اآلسيوية.
ولفــت الســهلي إلــى أن الكويت ســتضرب أروع األمثلة 
فــي اســتضافة اجتمــاع الكونغــرس 2020، لتؤكــد أنهــا 
قــادرة علــى اســتضافة االجتماعات والبطوالت بشــكل 

متميز كما تعود منها الجميع.
يشــار إلى أن االتحاد اآلســيوي للصحافة الرياضية هو 
المنظمة المســؤولة عــن الصحافة الرياضيــة في القارة 

اآلســيوية، وهــو أحــد االتحــادات القاريــة التــي تشــكل 
االتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

ويتولــى االتحاد مســؤولية تطويــر الصحافة الرياضية 
للصحافــة  مثالــي  منــاخ  األعضــاء وخلــق  الــدول  فــي 

الرياضية.
فــي ديســمبر مــن العــام 1978 ظهــر االتحــاد بصيغتــه 

الرســمية خــالل اســتضافة مملكة تايلنــد دورة األلعاب 
اآلســيوية الثامنة ) من 9 إلى 20 ديســمبر 1978( وبعد 
مبــادرة مــن الشــيخ فهــد األحمــد الجابــر )كان يشــغل 
منصــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة اليــد ورئاســة 
اللجنــة األولمبيــة الكويتيــة وعــرف بدعمــه للصحافــة 

والصحفيين الرياضيين(

عنــه  انبثــق  الــذي  األول  التأسيســي  االجتمــاع  وكان 
 12 يــوم  أفضــى  قــد  بانكــوك  فــي  اآلســيوي  االتحــاد 
لــه  رئيســا  ميــاكاو  اليابانــي  انتخــاب  إلــى  ديســمبر 
وضيــاء عبدالرزاق حســن نائبــا أول للرئيس والكويتي 
عبدالمحســن الحســيني أمينــا عامــا لالتحــاد وتقــرر أن 
يكــون مقــر االتحــاد فــي الكويــت، واختيــر الحســيني 
رئيســا لالتحاد االســيوي بعد انسحاب الياباني ميا كاو 
وبقــاء ضيــاء حســن بمنصبه نائبــا أوال للرئيــس وتولى 
منصــب األميــن العــام الكويتــي عدنان الســيد واســتمر 

حتى عام 1990.

قطــر تصــوت لصــالــح كــوريــا الجنــوبيــة

سطام السهلي مع ممثلي جمعيات ولجان اإلعالم الرياضي العربية يحتفي باستضافة بالده لكونغرس اآلسيوي 2020

اتحاد الكرة

يواصــل المركــز اإلعالمــي باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، تلقــي طلبــات 
اإلعالميين ممثلي الوسائل المختلفة إلصدار بطاقات االعتماد اإلعالمية 
الخاصــة بتغطيــة التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 

وكأس آسيا 2023.

باالتحــاد  اإلعالمــي  المركــز  وأعلــن 
البحريني لكرة القدم عن استمرار باب 
)الصحافييــن  لإلعالمييــن  التســجيل 
والمصورين الفوتوغرافيين( الراغبين 
التصفيــات  منافســات  تغطيــة  فــي 
فيهــا  سيشــارك  والتــي  المزدوجــة، 
منافســات  فــي  الوطنــي  منتخبنــا 

المجموعة الثالثة.
اإلعالميــة  الوســائل  المركــز  ودعــا 
بيانــات  إرســال  إلــى  المختلفــة 

والمصوريــن  الصحافييــن 
الفوتوغرافيين إلى البريد اإللكتروني 
علــى   ،)mediac.bfa@gmail.com(
أن تتضمــن الرســالة مــن قبــل الجهــة 
الخاصــة  المعلومــات  اإلعالميــة 
كاآلتي:”االســم  وهــي  باإلعالمييــن 
الصفــة  الشــخصي،  الرقــم  الثالثــي، 
فوتوغرافــي(،  مصــور  أو  )صحافــي 
باإلضافة إلى إرفاق صورة شخصية”.

يــوم  اإلعالمــي  المركــز  وحــدد 
أخيــرا  موعــدا  المقبــل  الخميــس 
يتــم  أن  علــى  الطلبــات،  لتلقــي 
تســليم البطاقــات المعتمــدة يومــي 
حيــث  المقبــل،  ســبتمبر  و5   4
سيدشــن منتخبنا الوطني مشــواره 
ســبتمبر   5 يــوم  التصفيــات  فــي 
علــى  العــراق  منتخــب  باســتضافة 
الجولــة  ضمــن  الوطنــي  االســتاد 

األولى.

الخميس الموعد األخير لبطاقات إعالميي التصفيات

ناقش االجتماع المواضيع المدرجة على جدول  «
األعمال، ومن أبرزها آليات العمل التنفيذية 

والتصورات التطويرية لعمل اتحادات األلعاب 
 القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس. 

وحث سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 

خليفة الجميع على بذل قصارى جهدهم، 
من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تدعم 

عمل االتحادات وتسهم في النهوض باأللعاب 
القتالية لتكون قادرة على مواصلة عطاءها 

وتحقيقها المزيد من النجاحات.

 آليات العمل وتصورات تطويرية

مجلس األلعاب القتالية

انتصــاران عــريضــان للحـالــة والمحـــرق
اليــوم ختــام الجولــة ٣ لــدوري زين لكرة الســلة

حقــق فريــق الحالــة فوزا مســتحقا على حســاب االتحاد بنتيجــة ٧٠/١٠١، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس الثالثاء، ضمن منافســات 
الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

ورفــع البرتقالــي رصيــده إلــى ٥ نقــاط، فيمــا 
أصبــح رصيــد االتحاد بنقطة الخســارة إلى ٣ 

نقاط.
وواصــل الحالــة بهــذا الفوز صحوتــه المبكرة 
محققــا الفــوز الثانــي له علــى التوالــي، وذلك 
بعــد أن بــدء مشــواره فــي الدوري بالخســارة 
االتحــاد  تلقــى  المقابــل،  فــي  الرفــاع.  أمــام 
الخســارة الثالثــة لــه علــى التوالي فــي بداية 
هــي األســوء للبنفســج منــذ المواســم الثالث 

الماضية.
بيــن  متكافئــا  األول  المبــاراة  شــوط  وجــاء 
خــالل  األفضليــة  تقاســما  اللذيــن  الفريقيــن 
مجريــات الربعين األول والثاني، حيث تقدم 
الحالــة فــي الربــع األول بفــارق ســلة واحــدة 

٢٦/٢٨، ثــم حافــظ على الفارق نفســه بعد أن 
تعادل الفريقين في الربع الثاني ٢٢/٢٢.

وفرض البرتقالي كلمته على مجريات الشوط 
الثانــي، إذ ضــرب بقوة في الربــع الثالث الذي 
فــاز فيــه ١٠/٣٣ ليتقدم بفــارق عريض منحه 
األريحية في الربع األخير الذي فاز فيه أيضا 
بـــ١٢/١٨. وفي المباراة األولى، حقق المحرق 
فــوزا عريضــا على حســاب ســماهيج بنتيجة 

٤٨/١٠٨. واســتعاد المحــرق بهــذا الفوز نغمة 
فــي  الفريــق  عــن  غابــت  التــي  االنتصــارات 
الجولة الماضية بعد الخســارة المفاجئة التي 
تعــرض لهــا أمــام الحالة، رافعا رصيــده إلى ٥ 
نقاط، فيما وصل رصيد الخاسر إلى ٣ نقاط.
علــى  المطلقــة  ســيطرته  المحــرق  وبســط 
أشواط المباراة األربعة التي فاز فيها بالنتائج 

اآلتية: ٦/٢٢، ١٤/٢٥، ١٩/٢٩ و٩/٣٢.

من لقاء المحرق وسماهيجمن لقاء الحالة واالتحاد

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

حسن علي

نادي المحرق

أحــدث  بتوزيــع  المحــرق  نــادي  قــام 
الموجهــة  مجلة”وطنــي”  مــن  النســخ 
لألطفال والمبنية على شراكة حقيقية 
تحقــق األمــن للجميــع، وتســاهم فــي 
الوطنــي  واالنتمــاء  الــوالء  تعزيــز 
وتوعية أطفــال البحرين في مجاالت 
األمــن والســالمة، فــي خطــوة تعكس 
اهتمامــا قويــا بفئــة الناشــئة والعمــل 
على توعيتهم بأسس السالمة العامة، 
عمليــا  تطبيقــا  الفعاليــة  هــذه  وتأتــي 
تعمــل  الــذي  الســليم  العلمــي  للمنهــج 
المجلــة علــى أساســه، والــذي يقضــي 

بالتواصل مع الجمهور المستهدف.

صغار المحرق 
يقرأون مجلة 

“وطني”

الكويت تفوز 
باستضافة كونغرس 

آسيوي الصحافة 
الرياضية 2020

تختتم اليوم األربعاء منافسات الجولة عبر إقامة لقاءين، إذ يلتقي في المباراة  «
األولى النويدرات )3 نقاط( ومدينة عيسى )نقطتين( في الساعة 6 مساء، وتليها 

مباشرة مباراة النجمة )3 نقاط( وسترة )نقطتين( في الساعة 7:45 مساء.

ختام الجولة



أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة 
أن شــركة Inovest لها العديد من اإلســهامات 
مــع االتحــاد، مشــيدا بــدور الشــركة فــي دعــم 
أنشــطة االتحــاد والمنتخبــات الوطنيــة لكــرة 
القــدم. جــاء ذلك لدى اســتقبال رئيــس اتحاد 
 Inovest لشــركة  التنفيــذي  للرئيــس  الكــرة 
ياسر حمد الجار، بحضور عضو مجلس إدارة 
االتحــاد ورئيــس لجنة االســتثمار والتســويق 
محمــد الحمادي. وأكد الشــيخ علي بن خليفة 
كبيــر  بشــكل  ســاهمت   Inovest شــركة  أن 

التــي وضعهــا مجلــس  األهــداف  تنفيــذ  فــي 
اإلدارة؛ لتطويــر منظومــة العمــل الكروية في 
مملكــة البحريــن، وذلــك عبــر تقديــم رعايتهــا 
ودعمهــا ومســاندتها للمنتخــب الوطني األول 
المقبل على تدشــين مشــاركته في التصفيات 
 2022 العالــم  إلــى كأس  المؤهلــة  المزدوجــة 
اتحــاد  رئيــس  وأشــار   .2023 آســيا  وكأس 
قبــل  مــن  المقــدم  الكبيــر  الدعــم  إلــى  الكــرة 
Inovest، مبينــا أن ذلــك يدلــل علــى حرصهــا 
بدعــم القطاعيــن الرياضــي والشــبابي ضمــن 
المجتمعيــة، الفتــا  الشــراكة  إطــار مســؤولية 
إلــى أن الدعــم يعكس الحس الوطنــي الرفيع 

للمســؤولين فــي الشــركة. وفــي هــذا اإلطــار، 
أشــاد رئيــس االتحــاد بالتعــاون الكبيــر الــذي 
أبداه الرئيس التنفيذي لشركة Inovest ياسر 
حمــد الجار، مؤكــدا أن تقديم الرعاية والدعم 
دليــل علــى مســاندة اتحــاد الكرة فــي خططه 
المنتخبــات  لمشــاركات  الداعمــة  التطويريــة 
الوطنيــة، ودليل على الحرص الكبير للشــركة 
لخدمــة الحركتيــن الشــبابية والرياضيــة فــي 
المملكــة. وأعــرب الشــيخ علي بــن خليفة عن 
فخــره واعتــزازه بهــذا التعــاون، مؤكــدا عمــق 
العالقــة بيــن الطرفيــن بمــا فيــه مــن مصلحــة 
لكــرة القــدم البحرينيــة نحــو عمليــة التطويــر 

المنشــودة. ونوه إلى أن هذه الرعاية ســيكون 
لهــا األثــر البالــغ فــي إثــراء مشــوار المنتخــب 
الوطني، معربا عن تقديره لهذه الشراكة التي 
تنم عن عمل متكامل بين االتحاد والقطاعات 
المختلفــة؛ لخدمة الرياضــة البحرينية عموما 
وقــال:  التعييــن.  وجــه  علــى  القــدم  وكــرة 
“االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم يبنــي دائمــا 
خططــه  دعــم  أجــل  مــن  ناجحــة  شــراكات 
التطويريــة للمنتخبــات الوطنية، وإذ نعبر عن 
 ،Inovest بالتعــاون مــع شــركة  بالــغ ســرورنا 
فإننــا نؤكــد الدور البارز لهذه الرعاية في دعم 
المنتخب الوطني باستحقاقه المهم المقبل”.

“Inovest” تقدم دعمها إلى المنتخب الوطني

أعــاد االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة ســحب قرعــة البطولــة العربية الخامســة عشــرة 
لمنتخبــات الناشــئين، والتــي ســتحتضنها المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن 3 لغايــة 13 

سبتمبر المقبل.

بشــكلها  القرعــة  ســحب  مراســم  وجــرت 
الجديــد مســاء أمــس األول )اإلثنيــن( بمقر 
عــام  أميــن  بحضــور  البحرينــي  االتحــاد 
االتحاد العربي جهاد خلفان، واألمين العام 

المساعد فراس الحلواجي.
منتخبنــا  وقــوع  عــن  القرعــة  وأســفرت 
تضــم  التــي  )أ(  المجموعــة  فــي  الوطنــي 
وضمــت  وفلســطين،  والجزائــر  البحريــن 
ولبنــان  عمــان  مــن  كال  )ب(  المجموعــة 
العــراق  )ج(  والمجموعــة  واألردن، 
)د(  والمجموعــة  والكويــت،  واإلمــارات 

السعودية ومصر والمغرب.
وبعد إعــادة القرعة أصدرت األمانة العامة 
لالتحــاد جــدوال جديــدا ســيفتتح بموجبــه 
منتخبنا مشــواره العربي بمالقاة فلسطين 
يوم السبت 7 سبتمبر، ثم سيلتقي الجزائر 

يوم األحد 8 سبتمبر في الدور التمهيدي.

وقد عزا جهاد خلفان أسباب إعادة القرعة 
إلى انسحاب قطر من المشاركة بعد إجراء 
القرعــة األولــى التــي ســحبت 5 أغســطس 
الماضــي، األمــر الــذي يترتــب عليــه فــرض 
غرامــة ماليــة بقيمة 5 آالف دوالر بحســب 

لوائح االتحاد العربي.
لالئحــة  ووفقــا  أنــه  خلفــان  وأضــاف 
المســابقات بأنــه فــي حــال مشــاركة أكثــر 
مــن 12 فريقــا يتــم توزيــع المنتخبــات إلى 
أربــع مجموعــات وفــي حــال مشــاركة 12 
إلــى مجموعتيــن،  يتــم توزيعهــم  منتخبــا 
وقــد وصل مجمــوع المنتخبــات حاليا إلى 
12 بعــد انســحاب قطر وبشــكل اســتثنائي 

تم توزيعهم إلى أربع مجموعات.
وتابــع خلفــان “الالئحــة تنــص علــى توزيع 
ولكننــا  مجموعتيــن،  علــى  المنتخبــات 
ارتأينــا إقامتهــا علــى أربع مجموعــات بعد 

الحصــول علــى موافقــة اللجنــة التنفيذيــة 
لالتحــاد العربــي بشــكل اســتثنائي، حيــث 
المجموعتيــن  بنظــام  البطولــة  إقامــة  إن 
ســيؤدي إلى زيادة يــوم واحد في البطولة 
وتغييــر حجوزات الســفر ممــا يترتب عليه 
أعبــاء مالية علــى الدولــة المنظمة والدول 
المنتخبــات  توزيــع  أعدنــا  كمــا  المشــاركة، 
يكــون  حتــى  األربــع  المجموعــات  علــى 
هنــاك 3 منتخبــات فــي كل مجموعــة، وال 
يكــون هنــاك إخــالل بالمنافســة مــن خــالل 
وجــود ثالثة منتخبات فــي مجموعة مثال 
ومنتخبين في مجموعة أخرى ســيتأهلون 

تلقائيا لدور الثمانية”.

يستعد منتخبنا الوطني للرجال ومنتخبنا الوطني للسيدات حاليا للمشاركة في بطولة 
“آسيا كويست” لكرة السلة 3*3، والتي ستقام في جزر المالديف في الفترة من 6 لغاية 

8 سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات عديدة من القارة اآلسيوية.

ويقــود التدريبــات حاليــا المــدرب الوطني 
أحمد القصير وبمشاركة 6 العبين لمنتخب 
)المحــرق(،  ناصــر  محمــد  وهــم:  الرجــال، 
غديــر  علــي  )الرفــاع(،  ســلمان  محمــد 
محمــد  )الحالــة(،  باللــه  الواثــق  )االتحــاد(، 
حبيــب  محمــد  وســيد  )البحريــن(  حافــظ 
منتخــب  فــي  ومثلهــم  عيســى(،  )مدينــة 
الســيدات وهن: سيما علي، عائشة سلمان، 
حصة أحمد، حصة فريد، فاطمة بوشــهري 
وجميلة حســن، وســيتم االســتقرار على 4 
العبيــن لمنتخب الرجــال ومثلهم لمنتخب 
السيدات في القائمة النهائية التي ستغادر 
للمالديف لخوض البطولة، والتي ســيتأهل 

فــي  العالميــة  جــدة  لجولــة  منهــا  البطــل 
المملكــة العربية الســعودية، والتي ســتقام 
في الفترة من 18 لغاية 19 أكتوبر المقبل.
إعداديــة  تدريبــات  المنتخبــات  ويخــوض 
جــادة من أجل خوض هذه البطولة وســط 
حماســة منقطعــة النظيــر مــن كل الالعبين 
الذيــن يســعون لتقديــم أفضــل مــا لديهــم 
ُيقــام  الــذي  المحفــل  هــذا  فــي  للمشــاركة 
بإشــراف وتنظيــم مــن االتحــاد اآلســيوي 
ونظــم  إجــراءات  ووســط  الســلة  لكــرة 
معينة، إذ ســيتم تســمية كل فريق مشــارك 
بأســماء مدن من نفس الدولة، إذ لن تكون 
المشــاركة باسم الدولة بالنســبة لكل فريق 

في البطولة.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويســعى 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
ومنتخبــات  منافســات  دعــم  إلــى  خليفــة 
3*3 ســواًء مــن خــالل تنظيــم العديــد مــن 

للمشــاركات  إضافــة  المحليــة،  المســابقات 
الدولية للمنتخبات؛ من أجل رفع التصنيف 
الدولــي للبحريــن في هــذه اللعبة ونشــرها 
بشــكل أكبــر بيــن ممارســي كــرة الســلة في 

المملكة.

ــن ــي ــط ــس ــل وف الــــجــــزائــــر  بـــجـــانـــب  )أ(  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ ــي  ــ فـ مــنــتــخــبــنــا 

اســــتــــعــــدادا لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــبـــطـــولـــة “آســــيــــا كـــويـــســـت” بـــالـــمـــالـــديـــف

إعـادة قـرعـة البطـولـة العـربيـة لنـاشئـي الطـائـرة

منتخبا “3X3” للرجال والسيدات يواصالن التحضير
جانب من مراسم سحب القرعة 
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اتحاد السلة

منتخب 3x3 للسيدات

جانب من التحضيرات

15

قــدم بنــك البحريــن الوطنــي رعايتــه الماســية لحملــة دعــم المنتخــب 
الوطنــي األول لكــرة للقدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بصفته أولى الشركات المساندة 

تحت شعار #مًعا من أجل البحرين.

رئيــس  رحــب  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
بــن  علــي  الشــيخ  القــدم   لكــرة 
بنــك  بانضمــام  خليفــة  آل  خليفــة 
فعــال  كشــريك  الوطنــي  البحريــن 
وراٍع ماســي لحملــة دعم المنتخب 
الوطنــي األول فــي مشــواره المهم 
المتمثل في المشــاركة بالتصفيات 

المزدوجة.
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد  
يأخــذ  بــدأ  الخــاص  القطــاع  أن 
خطــوات مثاليــة ورائــدة مــن أجل 

دعــم الحركــة الشــبابية والرياضية 
فــي المملكــة والدخول في شــراكة 
حقيقية مع الجهات المســؤولة عن 
القطاعيــن ليكون ضمــن المنظومة 
التــي تعمــل علــى االرتقــاء بشــباب 
البحريــن وتهيئــة الســبل لمواصلــة 

طريق اإلنجازات.
وأعــرب عن تقديره لبنــك البحرين 
الوطنــي علــى رعايتــه لحملــة دعم 
المنتخــب الوطني، مشــيدا بجهود 
البنــك المســاندة لعمل االتحاد نحو 

الخطوات التطويرية الداعمة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
بمواقــف  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
ودعــم رئيــس مجلــس إدارة بنــك 
البحريــن الوطنــي فــاروق المؤيــد، 
الرئيــس  دعــم  علــى  أيضــا  مثنيــا 
التنفيــذي للبنــك “جين كريســتوف 

تقديــم  أن  إلــى  مشــيرا  دورانــد”، 
الرعاية يعبر عن الشــراكة الناجحة 
بيــن االتحاد البحرينــي لكرة القدم 
وبنــك البحريــن الوطنــي، بمــا يعزز 
مشــوار المنتخــب الوطنــي ودعمه 
فــي المرحلــة المقبلــة والعمــل على 

ممثــل  وتطلعــات  رؤى  تحقيــق 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
فــي االرتقاء بكــرة القدم ووصولها 

إلى العالمية.
الرعايــة  تقديــم  أن  إلــى  ولفــت 
الوطنــي  البحريــن  بنــك  قبــل  مــن 

يجســد الحس الوطني الرفيع لدى 
وتقديــرا  البنــك،  فــي  المســؤولين 
الرائــد  بالــدور  منهــم  واعترافــا 
لكــرة القــدم البحرينيــة، والحــرص 
علــى مســاندتها ودعمهــا بمــا يهيئ 
المجــال لنجاحهــا ورفعــة الرياضــة 

البحرينية عموما.
ونــوه إلى أن التفاعل اإليجابي من 
قبــل بنــك البحريــن الوطنــي يبعث 
بيــت  فــي  واالعتــزاز  الفخــر  علــى 
الكــرة البحرينيــة، باعتبــار االتحــاد 
شــريك  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
الجهــات  مختلــف  مــع  أساســي 
الحكومية والخاصة في قيادة كرة 
الخطــوات  إلــى  البحرينيــة  القــدم 
للمنتخبــات  المســاندة  التطويريــة 
الوطنية في مشــاركاتها الخارجية 

المختلفة.

اتحاد الكرة

“البحرين الوطني” أول الرعاة لحملة دعم المنتخب

علي بن خليفة

Inovest رئيس اتحاد الكرة يقدم درعا تذكارية للمسؤولين في شركة

 المنتخبات 
في 4 مجموعات 

وغرامة مالية 
على قطر

حسن علي

اتحاد الكرة

علي بن خليفة: شراكة مستمرة لتحقيق 
األهداف التطويرية

علي بن خليفة 
يرحب بالشراكة 

تحت شعار “مًعا 
من أجل البحرين”
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حقق فريق وزارة العدل واألمانة العامة للقضاء فوزًا صعبًا على فريق الهيئة الوطنية 
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة بخمســة أهداف مقابــل هدفين ضمــن المجموعة 
األولــى وذلــك ضمــن دوري خالد بن حمد الســابع لكرة قدم الصــاالت لألندية والمراكز 

الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشركات.

 وســجل أهداف الفائز: جاســم الجبن )4 
و13 و22( وعبــدهللا الحــادي )39 و40(، 
وســجل للخاســر محمــد عبدالجليــل )5( 

وعلي بومطيع )35(. 

هيئة المعلومات يكسب وزارة 
التجارة

وفي المباراة الثانية استطاع فريق هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية كســب 
نقاط وزارة التجارة والصناعة والسياحة 
ضمــن  هدفيــن  مقابــل  أهــداف  بثالثــة 
المجموعــة الثانيــة ســجلهم: عبدالرحمــن 
يوســف )37 و 38(، وحســين العصفور )5( 
بالخطأ في مرماه، وسجل للخاسر محمد 

أحمد )7(، وحسين خليفة )36(.

انتصار سهل للداخلية على 
المواصالت

انتصــارا  الداخليــة  وزارة  فريــق  حقــق 

المواصــالت  وزارة  علــى حســاب  ســهال 
واالتصاالت بثمانية أهداف نظيفة.

وجــاءت أهــداف الداخليــة عــن طريــق 
الدقيقتيــن  فــي  )هدفيــن(  فريــد  حســن 
فــي  )هدفيــن(  عبــود  وأحمــد  و25،   5
ومصطفــى  و32،   16 الدقيقتيــن 
عبداللطيــف )هدفين( في الدقيقتين 30 
و35، وهــدف لــكل مــن أحمــد موســى )د 

10( وعبدهللا علي )د 26(.
وتمكن فريــق وزارة الخارجية من الفوز 
على فريــق وزارة الصحة بأربعة أهداف 
نظيفــة بعــد مبــاراة مثيــرة بينهمــا قــدم 
مــن خاللهــا الفريقان أداء مميــزا قبل أن 

يحسم الخارجية األمور لصالحه.

وكيل وزارة الخارجية يطمح 
النتزاع الكأس

آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  حــرص 
خليفــة وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون 
الدوليــة على حضــور مبــاراة فريقه يوم 

أمــس األول أمــام فريــق وزارة الصحــة، 
بأربعــة  لمصلحــة فريقــه  انتهــت  والتــي 

أهداف دون مقابل.
وقــال الشــيخ عبــدهللا للجنــة اإلعالمية: 
نشارك للعام الثاني على التوالي ونطمح 
الميداليــة  نيــل  بعــد  أفضــل  مركــز  إلــى 
مــن  السادســة  النســخة  فــي  الفضيــة 
الــدوري، وبفضل حماســة العبــي فريقنا 
نأمــل أن نصعــد منصــة التتويــج كبطــل 

للمسابقة.
وأضــاف: نهتم بالكوادر الفنية واإلدارية 

فــي الفريــق، ونثــق فــي العبينــا للتقــدم 
بشــكل متميز ورائع من خالل مستويات 
جهودنــا  وســخرنا  الــدوري،  فــي  راقيــة 
فــي الــوزارة للفريــق؛ مــن أجــل أن يتبوأ 
مركــزا متقدمــا فــي دوري خالــد بن حمد 
في نســخته الســابعة، وبفضل الحماســة 

الكبيرة نستطيع الفوز بالكأس.
وأشــار إلــى أن رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
بيــن  المنافســة  روح  تعزيــز  اســتطاع 
وزارات ومؤسســات الدولــة فــي بطولــة 

تتميــز بتنظيم مبهــر تضم فئات متنوعة 
تتنافــس بــروح رياضية عاليــة، وتعكس 
روح المجتمــع البحرينــي المتحــاب فيما 

بينه.

مباريات الجولة الخامسة 

للوزارات

تنطلــق اليــوم األربعاء الجولة الخامســة 
لــدوري الــوزارات بأربــع مباريــات يلتقي 
الصحــة  وزارة  فريقــا  األولــى  فــي 
الســاعة  فــي  اإللكترونيــة  والحكومــة 

منافســات  ضمــن  عصــرا  الخامســة 
الســاعة  فــي  تليهــا  الثانيــة،  المجموعــة 
السادسة مساء مباراة وزارة المواصالت 
واالتصــاالت مع الهيئــة الوطنية لتنظيم 
لحســاب  الصحيــة  والخدمــات  المهــن 

المجموعة األولى.
وفي المباراة الثالثة لليوم األربعاء يلعب 
فريــق وزارة الماليــة واالقتصاد الوطني 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  فريــق  مــع 
والســياحة فــي الســاعة الســابعة مســاء 
األولــى،  المجموعــة  مباريــات  ضمــن 
الســاعة  فــي  اليــوم  مباريــات  وتختتــم 
الثامنة مســاء بين فريقي وزارة اإلعالم 
ووزارة العــدل واألمانــة العامــة للقضــاء 

ضمن منافسات المجموعة األولى.

وزارة الشباب

مالمح المتأهلين بدأت تتضح.. واليوم الجولة الخامسة للوزارات
وكيل “الخارجية” 

يساند فريقه 
في دوري خالد 
بن حمد للصاالت

Û  ســباق فــي  ســيطرأ  جديــد  اي  ان  يبــدو  ال 
هــذا  االيطالــي  الــدوري  لقــب  علــى  التنافــس 
الموســم.. فيوفنتوس حامل اللقب لثماني مرات 
متتاليــة يبــدو بأنه سيســتمر في كتابة التاريخ وســيغرد وحيدا خارج الســرب خصوصــا بعد التعاقدات 
الممتازة التي قام بها في الميركاتو والتي سترفع من جودة الفريق والتي هي باألساس مرتفعة للغاية.. 
ســيبقى الهاجــس الوحيــد للفريــق هــو مدى تكيف المدرب الجديد ســاٍر مع عقلية الفريــق وإلى أي مدى 

هو قادر على نقل أفكاره الهجومية البحّتة لفريق معتاد على اسلوب اللعب التكتيكي االنضباطي!!.
Û  إدارة يوفنتــوس تعلــم تمامــا ان فريقهــا قــوي بمــا يكفي ليهمين مجــددا على الكالتشــيو.. وأنها بحثت عن

التعاقدات الجديدة من اجل تقوية الفريق للتتويج بلقب االبطال بعد غياب طويل، وليس من اجل ضمان 
الفوز بلقب الكالتشيو.. لذلك يبدو فريق السيدة العجوز مبتعدا بمسافات كثيرة عن اقوى المنافسين.

Û  اإلنتر الذي يدخل هذا الموسم بهوية جديدة بقيادة المدرب كونتي قد يكون هو المنافس الحقيقي
ليوفنتوس في صراع التنافس على اللقب.. ولكن تجب االشارة الى انه حتى بقدوم كونتي ولوكاكو 

وبقية الوافدين.. فإن النيراتزوري ال يزال اقل بدرجات عن البيانكونيري من حيث الجودة!!.
Û  بينمــا ال يبــدو ان حــال نابولــي ســيتغير كثيــرا عما كان عليه في الموســم الماضي، لكنه ســيعول

علــى افضليــة االســتقرار الفنــي التــي افتقدهــا كل المنافســين لــه من اجــل محاولة الفــوز بلقب 
الكالتشيو رغم ان هذا األمر يبدو صعبًا للغاية.

Û  روما كعادته ال يدخل الموسم بطموح المنافسة على لقب الكالتشيو بقدر تفكيره بضمان احتالل
احــد المراكــز المؤهلــة لــدوري االبطــال.. وهــذا مــا يجعــل ادارة النــادي تكتفي ببعــض الصفقات 

الخجولة التي قد تعطي اإلضافة، لكن ليس اإلضافة المطلوبة لخطف لقب الكالتشيو!!.
Û  واخيــرا، فــإن الميــالن وإن كان بهويــة جديــدة إال انــه ســيجد صعوبــات في فرض اســلوبه

واقتحــام المنافســة.. فالروســينيري يبــدو بعيدا جدا عن ســباق التنافس علــى اللقب وربما 
يكتفي بالتفكير بالمركز الرابع كعادته في السنوات األخيرة!!

ال مالمح جديدة 
للكالتشيو!!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

“فراغزانت” تحل أوال بسباق يوركشاير
ــن ســـعـــادتـــه بـــاالنـــتـــصـــار ــ ــن عــيــســى أعــــــرب ع ــ ــداهلل ب ــ ــب ــ ع

حققت الفرس فراغزانت داون للمالك ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة المركز األول في 
سباق يوركشاير اير امبيوالنس هاندي كاب الذي أقيم في بريطانيا بمشاركة واسعة من الفرسان.

الفــوز  مــن  داون  فراغزانــت  الفــرس  وتمكنــت 
بالمركــز األول فــي الســباق بقيــادة الفــارس جيم 
وتفوقــت  هيلــس،  جيريــس  والمــدرب  كراولــي 
مــن  نخبــة  علــى  داون  فراغزانــت  الفــرس 
المشــاركين أهمهــم بربــروزا التــي احتلــت المركز 
الثاني وسميتون الذي جاءت في المركز الثالث. 
وقدمــت الفــرس فراغزانــت داون مســتوى مميز 
في الســباق واســتطاعت بكل جدارة واستحقاق 
الحصــول علــى المركز األول على رغم المنافســة 

القوية الذي شهدها السباق. 

بــن عيســى آل  وأعــرب ســمو الشــيخ عبــدهللا 
خليفــة عــن ســعادته بهــذا االنتصــار، ومشــيدا 
بالجهــود الطيبــة التــي بذلهــا الفريق فــي إعداد 
الفــرس بأفضــل صــورة والحصول علــى المركز 
األول وإظهــار الصــورة المشــرقة لالنتصــارات 
المتعــددة التــي يحققها المــالك البحرينيين في 
الســباقات الخارجيــة، موضحــا ســموه أن هــذا 
االنتصــار يؤكــد المكانــة العاليــة التــي تمتلكهــا 
علــى  الخيــل  رياضــة  فــي  البحريــن  مملكــة 

المستوى الخارجي. 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة أن فوز الفرس فراغزانت داون في السباق  «
يعطي الدافع لمواصلة حصد اإلنجازات في رياضة الخيل في المشاركات الخارجية، وأن سباق 

يوركشاير اير امبيوالنس هاندي كاب دائمًا ما يحظى بمشاركة واسعة ويتسم بالحماسة 
والندية، معربًا سموه عن تقديره للفارس جيم كراولي والمدرب جيريس هيلس على جهودهم 

الفرس فراغزانتالمبذولة.

المكتب اإلعالمي

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد، بمكتبه عضــو المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس مجلــس إدارة نادي 
المنامة زهير كازروني.

وخــالل اللقــاء، هنــأ وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة زهيــر كازرونــي بمناســبة الثقــة 
فــي  عضــوا  بتعيينــه  الســامية  الملكيــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، متمنيا 
لــه التوفيــق والنجــاح فــي ســبيل تحقيــق 
رؤيــة ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمد آل خليفة والرامية لتنفيذ العديد من 
المبــادرات التي تســهم االرتقاء بالقطاعين 

الشبابي والرياضي.
وبحث وزير شــؤون الشــباب والرياضة مع 
كازرونــي العديــد من األفــكار والمقترحات 

التــي تســاهم فــي تطويــر منظومــة العمــل 
الشــبابي  القطاعيــن  فــي  والفنــي  اإلداري 

والرياضي.
وناقش وزير شــؤون الشباب والرياضة مع 
رئيــس نادي المنامة الســبل الكفيلة بتنفيذ 
بنــود المبــادرة الوطنيــة “اســتجابة” والتي 
بــن حمــد آل  ناصــر  الشــيخ  أطلقهــا ســمو 
خليفة وانعكاساتها اإليجابية على األندية 

الوطنية.
واألفــكار  المقترحــات  مناقشــة  تــم  كمــا 
للنــادي  المســتقبلية  االســتثمارية 
بمــا يضمــن  لمــوارده  واالســتغالل األمثــل 

تطوير منظومته اإلدارية والفنية.

ومــن جانبــه، أشــاد رئيــس نــادي المنامــة 
بانفتــاح وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 
مــن  وجعلهــا  الوطنيــة  االنديــة  علــى 
أولويــات العمــل الرياضــي فــي المملكــة، 
األمــر الذي يؤكد احترافية العمل اإلداري 
مشــيرا  المقبلــة،  للمرحلــة  والتنظيمــي 
إلــى أن األفــكار التطويريــة التــي يقدمهــا 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة ســتجعل 
األنديــة  وتمنــح  تطــورا  أكثــر  الرياضــة 
قــوة فــي االرتقــاء بعملهــا مؤكــدا حــرص 
النادي على التواصل المســتمر مع الوزارة 
مــن أجــل ضمــان تنفيــذ النــادي لخططــه 

وبرامجه.

المؤيد يستقبل رئيس نادي المنامة
ــة ــ ــ ــاض ــ ــ ــري ــ ــ ــاب وال ــ ــ ــب ــ ــ ــش ــ ــ بـــــحـــــث أفـــــــكـــــــار تـــــطـــــويـــــر قــــــطــــــاع ال

وزارة الشباب

وزير شؤون الشباب والرياضة مستقبال رئيس نادي المنامة



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

دشنت شركة خدمات مطار البحرين )باس( ناٍد للمتقاعدين، وذلك في حفٍل أقيم بفندق موفمبيك البحرين، حضره الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين 
ونخبة من المتقاعدين. حيث وجهت الشركة الدعوة لعدٍد من المتقاعدين من أصحاب السجالت العملية المميزة، وذلك لتشكيل النواة األولى للنادي الذي سينطلق 

بفعالياته وأنشطته خالل األشهر القادمة.

الرئيــس  صــرح  الجانــب  هــذا  وفــي 
التنفيذي لشركة )باس( سلمان المحميد 
الشــركة  برنامــج  مــن  انطالقــًا  قائــالً: 
وحرصــًا  االجتماعيــة،  للمســؤولية 
منهــا علــى خلــق جســوٍر ممتدة مــا بين 
الحاضــر والماضي، أعلنت الشــركة عن 
تدشــين ناٍد لمتقاعديها، ستضمهم إليها 
تباعــًا، باإلضافــة إلــى تهيئــة المقبليــن 

على التقاعد لالنضمام في النادي. 
النــادي  أن  إلــى  المحميــد  ولفــت 
ســيحقق الشــراكة ما بين العمل األهلي 
شــركة  منظومــة  تحــت  واالنضــواء 
)باس( التي يمتد تاريخ تأسيسها لنحو 
41 عامًا، وقد اســتقبلت على مدى تلك 
الســنوات موظفين خلقــوا فيها التغيير 
واالستمرارية، منوهًا بعطاء الموظفين 
الذين تعتبرهم )باس( المحرك الرئيسي 

واالستثمار الرابح.
مديــر  قالــت  متصــل،  صعيــٍد  علــى 
الســيدة  البشــري  المــال  رأس  أول 
نــادي  تدشــين  إن  عبدالواحــد  هنــاء 
المتقاعديــن فــي )بــاس( ســيتم إنجازه 
علــى عــدة مراحــل، ومن بينها تشــكيل 
الفريــق التأسيســي للنــادي، يليــه فتــح 
بــاب القبول لالنضمــام لعضوية النادي. 
منوهــة إلــى أن تصــور الشــركة الراهــن 
بيــن  مــا  متبادلــة  اســتفادة  لخلــق  هــو 
المتقاعديــن والشــركة، وذلك على عدة 
وتبــادل  التدريــب  بينهــا  مــن  أصعــدة 
األنشــطة  إقامــة  وكذلــك  الخبــرات، 

النوعية والترفيهية للمتقاعدين. 
وأضافــت عبدالواحــد أنــه ســيتم فتــح 
بــاب التســجيل فــي نــادي )بــاس( عبــر 
قريبــًا،  للشــركة  االلكترونــي  الموقــع 

حيــث يمكــن للمتقاعديــن التواصل مع 
الشــركة ومتابعــة الجديد من األنشــطة 
التــي ســتقام مــن أجلهــم،  والفعاليــات 
وفــق ميزانيــة مرصــودة ضمــن برنامج 

المسؤولية االجتماعية )باس تبادر(. 
أمــا المتقاعد محمد أبو ســيف فقد عبر 
عن سعادته بتأسيس هذا النادي، حيث 
وصفــه بانــه إنجــاز يضــاف إلــى رصيــد 
الشــركة واهتمامهــا بثروتهــا البشــرية. 
حيــث يعتبــر بــأن العالقــة بينــه وبيــن 
الشــركة هــي عالقــة قائمــة ومســتمرة 
حتــى بعــد تقاعده. فهــو يلتقي زمالءه 
القدامــى ويتبادلــون أطــراف الحديث، 
سيســاهم  النــادي  تأســيس  أن  مؤكــدًا 
فــي لــم شــمل الموظفيــن المتقاعديــن 
ممــا ســينعكس إيجابيًا علــى عالقاتهم 

ببعضهم البعض. 

يذكر أن شــركة خدمات مطار البحرين 
)بــاس( قــد تأسســت فــي العــام 1977، 
امتــداد  علــى  حافــالً  ســجالً  وتمتلــك 
41 عامــًا مــن العطــاء المتواصــل، وهي 
المشغل الوحيد للخدمات األرضية في 
مطــار البحريــن الدولــي منــذ إنشــاءه. 
وهــي اســم موثوق في عالــم الخدمات 
برنامــج  قبــل  مــن  معتمــدة  كشــركة 
األرضيــة  للعمليــات  الســالمة  تدقيــق 

لالتحاد الدولي للنقل الجوي. 
وتقدم شــركة )باس( عددًا من األنشطة 
التجاريــة مــن بينهــا: خدمــات مناولــة 
الطائــرات والــركاب، خدمــات التموين، 
خدمات هندسة الطائرات، ومركز باس 
للتدريــب الهندســي “بيتــك”، باإلضافــة 

إلى امتالك وإدارة صاالت المطار.

المحميــد: الشــركة تخلــق جســورا بيــن الماضــي والحاضــر

“باس” تدشن نادي المتقاعدين

تماشــيًا مع جهود بتلكو المبذولة لتزويد الموظفين بمنصة تفاعلية لتبادل المعرفة، عقدت بتلكو جلســتها الشــهرية من برنامجها 
الخاص للتدريب الداخلي “Batelco Talks” مؤخرًا وذلك في مقر الشــركة الرئيســي الواقع في منطقة الهملة باســتضافة المدير 

التنفيذي لشركة المؤيد للتكنولوجيا، حيث كانت أبرز محاور الجلسة تختص بموضوع ُمجريات وحيثيات التحول الرقمي.

وقدم تلك الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة المؤيد للتكنولوجيا عبدهللا 
المؤيــد، حيث ركز علــى أهم التطورات في مجال التحول الرقمي وأبرز 
مستجداته التي من شأنها التأثير بشكل هائل على دول الخليج العربي 
خــالل األعــوام المقبلــة. وخــالل هــذه الجلســة، ناقــش عبــدهللا عمليــة 
التحــول إلــى واجهة برمجة التطبيقات )APIs( والتي تشــّكل المســتقبل 
بإمكانــات واعــدة  المملكــة  القطــاع، مؤكــًدا علــى تمتــع  لهــذا  المرتقــب 
مثــل التشــريعات التنظيميــة المحّدثة التي ســتدعم المتطلبــات الحالية 

لألسواق وممارسات األعمال. 
كمــا رّكــز على أهمية التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات التي ستســهم 

في تسريع وتيرة التحول الرقمي. 
وتعّد سلسلة جلسات برنامج “Batelco Talks” مبادرات تعليمية مصغرة 
تستضيفها الشركة بصورة شهرية، ويتم تقديمها من قبل نخبة من قادة 
القطاعــات المختلفــة. وُعقــدت هذه الجلســة في المقر الرئيســي لشــركة 
بتلكــو الواقــع فــي الهملــة، وحضرتهــا مجموعة من منتســبي ومســؤولي 
الموظفيــن  أيًضــا اهتمــام  العاليــة  المشــاركة  الشــركة.  وتعكــس نســب 
بالفعاليــات واألنشــطة التعليميــة الهادفــة، التي تســهم في رفع مســتوى 
معارفهــم وتوســيع مداركهــم فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــال 

والتحــول الرقمــي. وتعمــل هذه المبــادرات التعليمية الرائــدة على تأكيد 
التزام بتلكو في االستثمار في تنمية وتطوير كوادرها، فضالَ عن تعزيز 
دور بتلكــو فــي دعم نمو االقتصاد وإبراز مملكــة البحرين كمركز إقليمي 

محوري للتكنولوجيا.

اســتكماال لعــروض الشــركة الصيفيــة واصلــت شــركة مونتريــال للســيارات عروضهــا بقــوة والتــي القــت اقبــاال كبيــرا علــى جميــع 
معارضهــا مزامنــة مــع العــودة الى المــدارس الذي يتيح لجميع عمالئها اســتالم مبالغ نقدية اضافية تصل الــى 3000 دينار مع كل 
ســيارة باالضافة الى االســعار التنافســية واالقســاط المرنة على مجموعة كبيرة من كافة فئات الســيارات الجديدة والمســتعملة 

التي تناسب مختلف االذواق واالحجام من سيارات الدفع رباعي والسيارات العائلية واالقتصادية والسيارات الفخمة.

ويهــدف العــرض الــى توفيــر مبلــغ نقــدي اضافــي مــع كل ســيارة 
الــى جانــب القســط المميــز للســيارة لســداد المصاريــف المدرســية 
والجامعيــة خاصة بعد انتهــاء عيد االضحى المبارك وقرب انتهاء 

العطلة الصيفية. 
وفــي اطار ســعي شــركة مونتريال الــى نجاح ذلك العــرض اقامت 
الشــركة عــروض االســتبدال المميــزة لكافة انواع الســيارات وذلك 
عــن طريــق اعطــاء العمــالء اســعار تثميــن تنافســية علــى جميــع 
سيارتهم المستعملة حتى تتم عملية االستبدال في وقت قياسي 
مــن  للســيارات  مونتريــال  شــركة  وتعــد  ومرونــة.  ســهولة  وبــكل 
افضــل الشــركات التــي تقدم الحلــول التمويلية لشــراء كافة انواع 
الســيارات عــن طريــق مختلف شــركات التمويــل المتاحــة والبنوك 
المعتمدة باالضافة الى الموافقة الفورية المرنة التي تقدمها شركة 
مونتريال للسيارات وبدون دفعه اولى وبدون اشتراطات اضافية 
األمر الذي يتيح للعمالئها امتالك سيارتهم الجديدة او المستعملة 
بأقســاط مرنة وميســرة. ويمكن لجميع عمالء الشــركة االســتفادة 
مــن العــرض المميــز فــي جميــع فــروع الشــركة االربعــة حيــث يقــع 

الفرع الرئيسي بمنطقة مدينة حمد وفرع السيارة الفخمة بمنطقة 
الســيف وفــرع بمحافظــة المحــرق وفــرع بمنطقــة ســترة والفــرع 

الخامس بمنطقة الرفاع.

مبادرات تعليمية مصغرة تستضيفها الشركة بصورة شهرية أســعار تنافســية وأقســاط مرنــة علــى جميع الســيارات

“بتلكو” ترفع وعي الموظفين بالتحول الرقمي “مونتريال”: إقبال كبير تزامنا مع العودة للمدارس
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إن أكثر ما يميز نماذج ساعات أكواريسر 
 35 قطــر  ذات  الجديــدة   )Aquaracer(
مــم هو اللــون األزرق، فهو يضفي ظالال 
عميقة وساحرة تثير مشاعر تلك األيام 
الســعيدة التي تقضينها مسترخيًة على 
األزرق  الســاعة  ولمينــاء  يخــت.  متــن 
أمــا  العاكســة،  الشــمس  أشــعة  تأثيــر 
نمــط موجة الرمــال المحفــورة فتذكرنا 
الشــواطئ  علــى  اللطيفــة  باألمــواج 
نمــاذج  وتتوفــر  الرمليــة.  االســتوائية 
الفوالذ المقاوم للصدأ مع قرص الساعة 
المقــاوم  الفــوالذ  ســوار  علــى  األزرق 

للصدأ أو المطاطي يكسوه الظل األزرق 
ذاتــه. ويحاكــي النمــط المتقاطــع علــى 
الســوار نســيج الحبال الشــراعية، وهي 
بالمالحــة  الســاعة  عالقــة  تبــرز  لفتــة 
فهــو  المطاطــي  الحــزام  أمــا  البحريــة. 
متيــن  ألنــه  المائيــة  للرياضــات  مثالــي 
ومريــح وخفيــف الــوزن ومقــاوم للماء. 
ويحتــوي الطراز الثالث فــي المجموعة 
علــى ميناء أنيــق أبيض لؤلــؤي، وحزام 
نافــذة  وتوجــد  أيضــًا،  أزرق  مطاطــي 
الســاعة  مؤشــر  عنــد  التاريــخ  لعــرض 

الثالثة في النماذج الثالثة.

تاغ هوير تطرح ساعات أكواريسر الجديدة

اســتضاف بنك االســكان وبالتعاون مع مصانع التــاج إلعادة تدوير 
المعــادن والبالســتيك نــدوة تثقيفيــة توعويــة بخصــوص ))إعــادة 
التدوير(( وذلك بهدف تعزيز كفاءة استغالل الموارد والقضاء على 
المخاطــر الصحيــة والبيئــة المتنامية وتعريف وتوعيــة الموظفين 

بفوائد إعادة التدوير ومدى تأثيرها في الحفاظ على البيئة.
وقامــت اآلنســة زهــراء رضــي، مــن مصانــع التــاج إلعــادة تدويــر 
المعادن والبالســتيك، بتقديم الندوة التثقيفية التوعوية للتعريف 
بالطرق الصحيحة إلعادة التدوير وكيفية االستفادة من المخلفات 

وأهميتها االقتصادية والبيئية. 
هذا والجدير بالذكر، فإن البنك قام بتطبيق مشروع إعادة التدوير 
وذلــك بإضافــة حاويــات مقســمة ألصنــاف متعــددة مــن المخلفات 
فــي جميــع فروعه، من أجل اســتخدام موظفي البنك وتشــجيعهم 
علــى أســاليب جديــدة للتنميــة وأنمــاط معيشــية صديقــة للبيئــة 
بهــدف تقليــل كميــات المخلفــات والحــد مــن تأثيرها عليهــم. ومن 
هــذا المنطلــق فقــد عبر رئيــس الموارد البشــرية والشــئون اإلدارية 
واالتصــاالت المؤسســية ببنــك اإلســكان، الســيد عدنــان فتــح هللا 
جناحــي: “أن البنــك يحــرص علــى توعيــة وتعريــف موظفيــه على 

أفضــل الممارســات المتعلقــة بالمســئولية االجتماعيــة بمــا يشــمل 
األمــور المتعلقــة بالحفاظ علــى البيئة وكيفية التصدي لمشــكالتها 
ونشــر التوعيــة البيئيــة واســتحداث انمــاط معيشــية جديــدة لدى 

الموظفين”.

رعت مجموعة غرناطة العقارية حفل تكريم 
الطلبة المتفوقين لمدينة حمد، والذي نظمته 
جمعيــة مدينــة حمــد الخيريــة االجتماعيــة 
وذلــك فــي مدرســة غــازي القصيبــي مســاء 
24/08/2019 وقــد شــارك  الموافــق  الســبت 
فــي االحتفــال جمهور كبير من أولياء األمور 
وعدد من الشخصيات الرسمية واالجتماعية 

في مدينة حمد.
وقــد ألقى كلمة الحفل رئيس أمناء الجمعية 
أحمــد طاهــر الــذي عبر فــي كلمته عــن الدور 
االجتماعــي والتربوي الذي تنتهجه الجمعية 
معتبــًرا االحتفــال جــزًءا مــن رؤيــة الجمعية 
في تشــجيع الطالب والطالبــات من المرحلة 
االبتدائيــة حتى الجامعيــة لمواصلة تفوقهم 
مســتوى  علــى  إيجاًبــا  ســينعكس  والــذي 

مجتمعنا البحريني. 
كما شــكر مجموعة غرناطــة العقارية لدعمها 

الخيريــة  والفعاليــات  لألنشــطة  المســتمر 
للجمعية. 

مــن جانبــه، قــال مديــر التســويق والعالقات 
العامــة أحمــد حبيــب إن رعايــة هــذا الحفــل 
ورؤيــة أبنائنــا الطلبــة وهم يحققــون النجاح 

والتفــوق يشــعرنا بالفخــر واالعتــزاز، مرســالً 
لجميــع  الخالصــة  تهنئــة مجموعــة غرناطــة 
أولياء األمور بنجاح أبنائهم وبناتهم، مشيًدا 
بجهــود الجمعيــة فــي خدمــة الوطــن وأبنــاء 

الوطن.

ــه ــي ــف ــوظ ــم ــة ل ــ ــوي ــ ــوع ــ ــة ت ــي ــف ــي ــق ــث جمهــور كبير مــن أوليــاء األمور شــارك فــي االحتفالنـــــــدوة ت

“غرناطة” ترعى تكريم طالب مدينة حمدبنك اإلسكان يطبق “إعادة التدوير”
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يوم غني بالتعارف وكذلك بمزيد من االنفتاح.

تشعر باالرتباك وتخاف على موقع أو عالقة.

ال تنفعل وال تكثر من الصراخ غير المجدي.

تشهد اليوم مضاربات مالية ودعم من قبل 
الزمالء.

خصمك قوّي وقد ينوي السيطرة عليك أو على 
مكانك.

راقب ضغطك هذا اليوم، فإذا تبّين أنه عاٍل 
اتصل بطبيبك.

تحّقق حلمًا وتذهب إلى موعد شّيق وتقوم 
بنشاطات.

تخوض بعض المجاالت الفكرية وتهتم 
بالتفاصيل.

أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العالج 
السريع.

تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال 
الرسالة.

تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثيرًا كبيرًا في الوضع 
الصحي.

قد تجد نفسك أمام مفّكرة حافلة بالمواعيد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

28 اغسطس

 2007

البرلمان التركي 
ينتخب عبد هللا 
غل رئيًسا وذلك 

بالجولة الثالثة من 
التصويت وبعد اعتراض 

قادة الجيش والعلمانيين وبعض 
أفراد الحكومة 

يحمل الجزء الـ 25 من 
سلسلة أفالم الجاسوس 

الشهير جيمس بوند 
عنوان “نو تايم تو داي” 

)ال وقت للموت(، على ما 
أعلن فريق إنتاج العمل 

عبر “تويتر”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

خالد الشــيخ “أقرب من الروح” واثق فيه ثقــة كبيرة في الفن

عجالن: الشرقاوي ملهمي األول واألخير

حلــت الشــاعرة البحرينيــة الكبيــرة فتحية عجالن مؤخرا ضيفة فــي برنامج “الليلة” 
الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت من تقديم اإلعالمية إيمان النجم وإخراج 
طــالل البرجــس تحــدث فيــه عــن األغانــي القريبة إلــى قلبهــا وحبها الشــديد لزوجها 
الشــاعر الكبير علي الشــرقاوي إلى جوانب أخرى منها أن بناتها الثالث يكتبن الشعر 

وأن أحفادها كلهم من األوالد وكأن هللا عوضها بهم بعدما رزقها هللا بالبنات.

ومــن مفاجــآت الحلقة المداخلــة الرائعة 
عبــدهللا  الكبيــر  الكويتــي  الفنــان  مــن 
الهــواء  علــى  دخــل  والــذي  الرويشــد 
مباشــرة ويــرد على ســؤال إيمــان النجم 
عــن ســبب عــدم التقائــه بهــا مــن قبــل، 
حيــث قــال “كفايــة علــي أســمع صوتهــا” 
صوتــك”،  عــدم  “ال  عليــه  عجــالن  لتــرد 
ويســتكمل كالمه قائــال “ فتحية بروحها 
وبناتهــا  موضــوع  وزوجهــا  موضــوع 
موضــوع”، وأضــاف موجهــا كالمــه إلــى 
إيمــان النجــم “مــا تعرفي شــكثر فرحتي 
أني أشــوفها طالعة على شاشة تلفزيون 
الكويــت وبالذات معاكي انتي يا إيمان”، 
واضــاف: ““أحبچ أحبــچ.. وانتي بالقلب 
وجــاءت  طفــل”  دمعــة  مثــل  والــروح 
مداخلــة الرويشــد بعد تصريــح العجالن 
بأنها رغم األعمال الكبيرة الناجحة التي 
تعاونــت فيهــا مــع أبــو خالــد إال أنهــا لــم 
تلتــق بــه وجها لوجه مــن قبل وان همزة 
الوصــل بينهمــا كان الملحــن الكبير خالد 

الشيخ.

وتحــدث الرويشــد: “أشــكر خالد الشــيخ 
انــه عرفني علــى فتحية العجــالن، فهذا 
شــرف عظيــم بالنســبة لي وانــه أعطاني 
ألحــان تغنــت بهــا الدنيــا كلهــا”، وهنــا لــم 
دموعهــا  حبــس  مــن  العجــالن  تتمالــك 
ليغني لها الرويشد في االتصال أغنيتهما 
الشــهيرة “تصور”. وعقب األغنية كشــف 
الرويشــد فــي تصريــح حصــري إليمــان 
النجم أن فتحية ستشــاركه بصوتها في 
ألبومه المقبل بمعنى أنها ســتلقي الشــعر 

بصوتها قبل األغنية.
وطمأنــت عجــالن الجمهــور علــى صحة 
زوجهــا الشــاعر الكبيــر علــي الشــرقاوي 
ولــم تتمالك نفســها وهــي تتحدث بحب 
وعشق عن زوجها فبكت وأبكت الجميع، 
وأكــدت أن الشــرقاوي هــو ملهمها األول 
المصــور  بالتقريــر  وفرحــت  واألخيــر، 
الــذي تم عرضــه خالل الحلقة عنها وعن 
يرزقهــا  لــم  أن هللا  إلــى  الفتــة  زوجهــا، 
ولــدا وإنمــا رزقهمــا بثــالث بنــات كلهــن 
تبــدأ أســماؤهن بحــرف آل “ف”، مشــيرة 
إلــى أن زوجهــا هــو مــن اختار 
أنهــا  إلــى  ملمحــة  أســماءهن، 
تعتبــر زوجهــا علي الشــرقاوي 
الولــد الذي لــم تنجبه، كاشــفة 
أنهــا انعزلت فتــرة من أجل أن 
يظهر زوجهــا واهتمت بالبيت 
والبنــات مــن مرحلــة الروضــة 
إلــى المرحلة المتوســطة لكنها 
لــم تتوقــف عــن كتابة الشــعر، 
فــي  وهــي  تكتــب  فكانــت 
أي  وفــي  والمطبــخ  الســيارة 
تتوقــف  لــم  ودمعتهــا  مــكان، 
لحظــة كلمــا تحدثــت المذيعة 
عــن زوجهــا أو عرضــت صورة 
العالقــة  قــوة  يمثــل  بمــا  لــه، 
اإلنسانية بينهما بحسب موقع 

األنباء الكويتية.
وتــطــرقــت عـــجـــالن فـــي حـــوارهـــا إلــى 
الثالث  بناتها  أن  منها  أخـــرى  جــوانــب 
من  كلهم  أحــفــادهــا  وأن  الشعر  يكتبن 
بعدما  بــهــم  عــوضــهــا  هللا  ــأن  وكـ األوالد 
ــبــنــات، كــمــا كــشــفــت عن  رزقـــهـــا هللا بــال
العالقة القوية التي تربطها هي وزوجها 
الــذي  الشيخ  خالد  البحريني  بالملحن 
لهما،  الـــروح”  “أقــرب من  انــه  قالت عنه 
حيث  بيتهما،  فــي  عليه  تعرفت  وأنــهــا 

كان  الــشــرقــاوي  علي  بيت  إن  قــالــت 
الشيخ،  ومنهم  الفنانين  كل  يجمع 

الفتة إلى أنها تثق فيه ثقة كبيرة 
الفنانين  يختار  من  هو  وانــه 

الذين يتغنون بأشعارها.
وتـــطـــرق الـــحـــديـــث مع 

ــرة فــتــحــيــة  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
الفنانة  إلى  عجالن 

ــرة ســـعـــاد  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــبــــدهللا، حــيــث  عــ
قالت “أحب هذه 
كثيرا  اإلنــســانــة 
منها  وأســـتـــحـــي 

ــا أحــبــهــا،  مـــن كــثــر مـ
تحدثني  وعــنــدمــا 
عـــــــن مـــــوضـــــوع 
ــل لـــهـــا  ــســ ــ ــل ــســ مــ
ــي  تـــــــــرغـــــــــب فــ
قــيــامــي بــكــتــابــة 

“أصيح”  أقعد  الغنائية  مقدمته  كلمات 
ما  مثل  التليفون،  على  وهــي  أنــا  أبكي 
مقدمة  فــي  الــمــثــال  سبيل  على  حــدث 
مسلسل “أمنا رويحة الجنة” التي غنتها 
ــوال”. كــمــا كشفت  ــ الــمــطــربــة الــكــبــيــرة نـ
“السوشيال  ب  عالقتها  عــن  الــعــجــالن 
علمها  مـــن  هـــن  ــهــا  ــات ــن ب وان  مـــيـــديـــا” 
ــالـــت إنــهــا  ــتــعــامــل مــعــهــا، وقـ ال
خاص  بشكل  نشيطة 
عــلــى “الــفــيــســبــوك” 

و”تويتر”.

أعلنــت شــركة غوغــل عــن التســمية 
المقــررة لإلصــدار القــادم مــن نظــام 
ينطلــق  والــذي  األندوريــد،  تشــغيل 
حــرف  دون   Android 10بعنــوان
Q الــذي عــرف بــه هــذا اإلصــدار في 

الفترة الماضية.
قريبــًا   ”Android Q“ ينطلــق 
للمســتخدمين بعنــوان أكثر وضوحًا 
An� بال يضــم أي حــروف ليعــرف 

“غوغــل”  كشــفت  وقــد   ،droid 10
اليــوم عــن العنــوان الجديــد لنظــام 

التشغيل على مدونة الشركة.
إلــى  بالتغييــر  “غوغــل”  وتهــدف 
دعــم المســتخدمين بميــزة الوصول 
إلنهــاء  التشــغيل؛  لنظــام  الســريع 
الجدل القائم حول داللة التســميات 
والتــي  التشــغيل  لنظــام  الســابقة 

أشارت غالبًا إلى نوع من الحلوى.
وتســببت التســمية التي انطلقت بها 
اإلصــدارات الســابقة بارتبــاك الكثير 
من المســتخدمين، بشــكل خاص مع 

اختالف اللغات.

تغيير كبير في االندرويد
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2009
هدم قصر تحوف التاريخي الذي بني في العهد العثماني في مدينة بانياس وسط اعتراضات.

 
 2014

اختتام الدورة الثانية من األلعاب األولمبية الصيفية للشباب في نانجينغ بالصين.

 1996
 طالق ولي عهد المملكة المتحدة األمير تشارلز من زوجته ديانا سبينسر.

 1910
 مولد تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية.

 
 1916

 ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية األولى.

18

أوضحت الفنانة الســورية ميادة الحناوي سبب إلغاء حفلها في 
مهرجانات حراجل التي كانت مقررة في لبنان مســاء األحد 25 
أغسطس، بعدما فاجأ منظمو الحفل الجمهور بخبر إلغائه 

قبل يومين من موعده.
ونفت كل ما تردد في وســائل اإلعالم عن تدهور صحتها بعد 

ســقوطها على مسرح مهرجان مدينة صفاقس التونسية في 
8 أغسطس حيث أكملت الحفل وهي جالسة على كرسي.

تعــاون جديــد يجمــع لفنــان ماجد المهنــدس، مع الشــاعر 
اإلماراتــي أنــور المشــيري بأغنيــة تحمل عنوان “َســّجيت 
مع نفســي” تصــدى لتلحينها الفنان عصــام كمال، وقام 
بعملية التوزيع الموســيقي المايسترو سيروس، ومكس 
وماســتر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق 

حســن مدير أعمال المهنــدس.  تم طرح العمــل عبر قناة 
المهندس على موقع “يوتيوب”، مع مونتاج خاص أعد خصيصًا 

للفيديو الذي سيحمل األغنية، الى جانب جميع اإلذاعات الخليجية والعربية.

أعلــن المنتــج اللبناني صــادق صبــاح أن الممثلــة اللبنانية 
نادين نســيب نجيــم ســتجتمع بالممثل الســوري قصي 
خولي في عمــٍل درامي ضخم لخوض الســباق الرمضاني 
المقبــل وذلك في تغريدة كتبها عبر حســابه الخاص على 
“تويتر”، وجاء فيها: “ يعقــد فريق عمل صّباح اخوان حاليًا 

جلسات مكثفة الستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. 
وســتجمع الشــركة مّرة جديــدة النجمــة نادين نســيب نجيم 

والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر.

نادين وقصيتعاون جديدإلغاء حفلة

 متابعة محرر مسافات



Angel Has Fallen شاهدت لكم: فيلم األكشن الجديد

واجهت نجمة بوليوود، الممثلة الهندية سانوم كابور، ردود فعل  «
سلبية من متابعيها على مواقع التواصل االجتماعي، بسبب ما 

صرحت به في مقابلة تلفزيونية على إحدى الشاشات الهندية. 
وتحدثت كابور عن الصراع الهندي – الباكستاني، وإدانتها لهذه 

الخالفات، التي ترتد سلبًا على الفنانين الهنود، خصوصا أن أفالم 
بوليوود ممنوعة من العرض في باكستان، بسبب الخالف السياسي.

 Angel Has يتبــع فيلم األكشــن الجديــد
ســينمات  فــي  عــرض  والــذي   Fallen
البحريــن عبــر شــركة البحريــن للســينما 
ســينكو وفي فوكس ســينكو قصة مايك 
باننــغ الــذي يقمــه النجــم الكبيــر جيــرارد 
الــذي  األميركــي  الرئيــس  حــارس  بتلــر 
يتصــدى لمحــاوالت عديــدة لالختطــاف 
يقدمــه  الــذي  ترمبــل  أالن  واالغتيــال 

مورغان فريمان.
 يعتبر الفيلم مكمل لألجزاء الســابقة من 
 2013 انطلقــت  التــي   ”Fallen“ سلســلة 
بفيلم “ســقوط أولمبس” وفي عام 2016 
فيلم “سقوط لندن” وهو من اخراج ريك 
رومــان ووه الــذي شــارك فــي كتابتــه مع 
كل من مارك كيمين ومات كوك، ويشارك 
ببطولــة الفيلــم عــدد من النجــوم أبرزهم 
مورجــان فريمــان وبيبيــه بيرابــو وجــادا 

بينكت سميث وسابير ازوالي.
علــى  باننــغ  األميركــي  الرئيــس  حــارس 
الميدانــي  العمــل  مــن  التقاعــد  مشــارف 
والتقاعــد، لكــن وســط ذلــك يطلــب ويــد 

جينينغز الذي يقدمه داني هيوستن الذي 
يديــر شــركة أمنيــة خاصــة مــن صديقــه 
سياســته  بــأن  الرئيــس  يبلــغ  أن  باننــغ 
التدخــالت  عــن  باالبتعــاد  الخارجيــة 
العسكرية تسبب إفالسًا للشركة.  يخرج 
الحــارس مــع رئيســه ترمبــل فــي رحلــة 
صيــد، وفجأة تظهــر خفافيش في األفق 
يتبيــن بعد ثواٍن أنها طائرات مســيرة بال 
طيار تطلــق قذائف على الرئيس وفريق 

حراســته وتبيدهــم عــن بكــرة أبيهــم وال 
ينجو سوى باننغ ورئيسه. 

آي”  بــي  “ف  ال  مكتــب  يتدخــل  وهنــا 
بقيــادة العميلــة هيليــن تومبســون التــي 
بينكيــت  جــادا  النجمــة  بدورهــا  تقــوم 
محاولــة  بتدبيــر  باننــغ  ويتهــم  ســميث، 
اغتيــال الرئيــس بعــد العثــور علــى أدلــة 
تورطــه مزروعــة فــي مســرح الجريمــة، 
واآلن عليــه الهــرب مــن قبضة الســلطات 

فــي  نفســه  ويبــّرئ  األزمــة  يحــل  حتــى 
قصة مشــوقة لعشــاق االكشــن بعيدا عن 
Angel has Fall�  الواقعيــة.  حقــق فيلــم

en إيــرادات وصلــت إلى 8 ماليين دوالر 
في يومين.

األربعاء
28 أغسطس 2019 
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دراسة تكشف “سرا مثيرا” عن التفاؤل
غالبا ما نطلب من اآلخرين النظر إلى النصف المآلن من الكوب إذا 
ما واجهوا تحديات تدفعهم إلى اليأس من الحياة، دون أن نعرف 

أن هذا الطلب له تأثير إيجابي على المدى الطويل على حياتهم.
فقد كشفت دراسة حديثة أن التفاؤل، أو النظر إلى النصف المملوء 
مــن الــكــوب، قــد يــدفــع صــاحــب إلــى حــيــاة أطـــول، تصل فــي بعض 
األحيان إلى 85 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، 

أمس الثالثاء.
التفاؤل  دراســة  فيها  ترتبط  التي  ــى  األول المرة  هي  ليست  وهــذه 
بالمنافع الصحية، إذ وجدت دراسات سابقة أن المتفائلين يتعرضون 

بشكل أقل من غيرهم ألمراض القلب والوفاة المبكرة.
لكن الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة بوسطن في 
الواليات المتحدة، تميل إلى أن التفاؤل يمكن أن يلعب أيضا دورا 

في إطالة حياة أصحابه.
وقالت لوينا لي، المؤلفة الرئيسة للدراسة في كلية الطب بجامعة 
بوسطن، إن نتائج الدراسة تشير إلى احتمال مثير يتعلق بقدرتنا 
على تعزيز الصحة من خالل ممارسات نفسية واجتماعية إيجابية، 

مثل التفاؤل.
وحــلــل الــقــائــمــون عــلــى الـــدراســـة بــيــانــات مــن مــشــروعــيــن بحثيين 
طويلين سابقين، أحدهما شمل مجموعة من الممرضات واآلخر ركز 
 2004 بالعام  مــرورا   1986 العام  منذ  وذلــك  الرجال،  على عدد من 
الدراسة  امــرأة شملتهم   70 نحو  الفريق  2014. وقسم  إلى  وصوال 
إلى 4 مجموعات متساوية في العدد، بناء على نتائجهم للتفاؤل، ثم 

قارنوا عمر أكثرهم تفاؤال مع األقل تفاؤال، مع مراعاة عوامل مثل 
الجنس والعرق والتعليم والظروف الصحية والنفسية.

وأظهرت النتائج أن أكثر المجموعات تفاؤال من النساء كان عمرهن 
أطول بنسبة 15 بالمئة، في حين وجدت أن 11 بالمئة من الرجال 

األكثر إيجابية كان لديهم عمر أطول.
وأشارت األبحاث إلى أن األشخاص األكثر تفاؤال قد يتبعون أسلوب 
التي  العوامل  الحسبان  في  التحليل  أخذ  لذلك  صحة،  أكثر  حياة 
والتدخين  الغذائي  والنظام  الرياضية  التمارين  مستويات  تشمل 
وتناول المشروبات الكحولية. ووجدت نتائج الدراسة في صفوف 
مقارنة  بالمئة   9 بنسبة  أطــول  كــان  تفاؤال  األكثر  عمر  أن  النساء، 
بغيرهن، في حين كانت أعمار الرجال األكثر تفاؤال أطول بنسبة 10 

بالمئة، مقارنة بغيرهم من المجموعة نفسها.

والـــفـــضـــاء  ــيــــران  ــــطــ ال إدارة  أعـــلـــنـــت 
“ســويــوز”  مركبة  أن  )نــاســا(  األميركية 
التي تحمل على متنها “روبوت” روسيا 
بمحطة  ــتــحــمــت  ال بـــشـــريـــة،  بــمــالمــح 

الفضاء الدولية.
التلفزيونية  الــقــنــاة  عــبــر  معلق  وقـــال 
ــتــحــام  ــّم تــأكــيــد االل ــ ــنــاســا “تـ ــتــابــعــة ل ال
واإلرساء”، وذلك بعد أن كانت محاولة 

أولى لاللتحام باءت بالفشل، السبت.
ــذي يــحــمــل اســـم  ــ ــ ــوت ال ــ ــروبـ ــ ــذا الـ ــ وهــ
مالمح  ويكتسي  بــالــروســيــة،  “فــيــدور” 
بشرية، ويوازي طوله طول إنسان بالغ، 
هو أول آلة من هذا النوع ترسلها روسيا 

إلى الفضاء.
ــوت عــلــى مــتــن مــركــبــة  ــ ــروب ــ ــلـــق ال وأطـ
الخميس،  أقلعت،  إس14-”  إم  “سويوز 
ــاء الـــروســـيـــة فــي  ــفـــضـ ــدة الـ ــاعــ ــن قــ مــ

بايكونور في كازاخستان.
في  “فــيــدور”  يبقى  أن  المفترض  ومــن 
السابع  حتى  الــدولــيــة  الــفــضــاء  محطة 
من سبتمبر، ليتدرب على مساعدة رواد 

الفضاء في مهامهم.

نجاح مهمة مركبة الروبوت 
“فيدور” في الفضاء أصدرت مدينة الملك فهد الطبية تحذيرا لمستخدمي السجائر اإللكترونية، مشيرة إلى 

أنهم يواجهون مخاطر صحية. نشرت صفحة المدينة على “تويتر” رسما توضيحيا عبر 
السجائر  أن  إلى  ولفتت  اإللكترونية.  السجائر  مخاطر  يوضح  “تويتر”  بموقع  حسابها 
من  بــداًل  بخار،  هيئة  على  النيكوتين  باستنشاق  يسمح  جهاز  عن  عبارة  اإللكترونية 
والمنكهات  النيكوتين  على  المحتوي  السائل  بتسخين  تقوم  أنها  إلى  مشيرة  الدخان، 
وإفــراز  الــدم،  ضغط  رفع  في  يتسبب  “النيكوتين  وتابعت  األخــرى.  الكيميائية  والمواد 
هرمون األدرينالين، كما يزيد معدل ضربات القلب واحتمالية اإلصابة بنوبة قلبية، عندما 

يتم استنشاقه”.
وقالت إن السجائر اإللكترونية تمثل خطورة كبيرة على الحوامل واألجنة، وتؤدي إلى 
الدماغ عند األجنة، ويمكن أن تؤدي  النيكوتين، حيث تعرقل تطور وبناء  إدمان مادة 

لإلصابة بمرض رئوي نادر ُيسمى التهاب القصيبات المسدودة.

نشر القصر الملكي التايلندي 
صورا جريئة للواء سنينات 
ونــغــفــاجــيــرابــاكــدي، زوجــة 
الـــ  ذات  الـــجـــديـــدة،  الــمــلــك 
الــصــور  34 عـــامـــا. وتــظــهــر 
ونغفاجيراباكدي  سنينات 
وهــي تــرتــدي أزيـــاء قتالية 
وتــحــلــق بــطــائــرة وتــصــوب 
سالحا فــي مــيــدان إلطــالق 
ــار. ومــنــح الــمــلــك مــاهــا  ــنـ الـ

فاجيرالونغكورن، قرينته الثانية لقب “تشاو 
خون فرا”، أو القرين الملكي النبيل، في 28 
يوليو، الذي يوافق عيد ميالده الـ 66، لتكون 
أول امرأة تحصل على هذه المرتبة منذ ما 
فاجيرالونغكورن  أن  يذكر  قــرن.  من  يقرب 

توج ملكا في شهر مايو الماضي في احتفال 
والــده  وفــاة  بعد عامين من  أيــام،   3 استمر 

الملك بوميبول أدولياديج.
وقبل أيام من التتويج، أعلن الملك أنه تزوج 
مــن الــجــنــرال ســوثــيــدا فــاجــيــرونــجــكــورن نا 

أيوديا )زوجته األولى(، وأعلنها ملكة.

بعد دراسة استمرت 13 عاما، وجد العلماء أن تلوث الهواء قادر على تحويل بعض الناس إلى 
مجرمين ومرتكبي أعمال عنف.

كلما  أنه  المتحدة،  الواليات  في  شخص  مليون   86 بيانات  تضمنت  التي  الدراسة  وكشفت 
كان الهواء أكثر تلوثا، يتم ارتكاب جرائم أشد عنفا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
ويعتقد الباحثون أن الجزيئات المحمولة بالهواء والغازات الضارة يمكن أن تؤثر على األداء 
السليم للدماغ، ما يجعل الناس أكثر عرضة للتصرف بعنف. وتوصل العلماء إلى أنه بالنسبة 
تلوث  بازدياد  ترتبط  عالقة  هناك  تكن  لم  السرقة،  مثل  العنيفة  غير  الجرائم  نسبة  الرتفاع 

الهواء، بينما ظهرت هذه العالقة عندما تعلق األمر بالجرائم العنيفة.

مدينة الملك فهد الطبية تحذر من السجائر اإللكترونية

صور جريئة لزوجة ملك تايلند الجديدة

عالقة قوية بين تلوث الهواء وارتكاب الجرائم العنيفة

امرأة تنظر إلى باقات في سوق للزهور 
في هونغ كونغ.  )أ ف ب(

دول مجموعة  رؤســاء  لها  يستعد  كان  التي  العائلية”  “الصورة  تــزال  ال 
السبع الصناعية الكبرى وزوجاتهم، في ختام أعمال قمتهم في منتجع 

بيارتز الفرنسي المطل على المحيط األطلسي تلقي رواجا هائال.
ويعود السبب في االنتشار الواسع لكواليس هذه الصورة إلى اللحظات، 
التي سجلها عدسات وكاالت األنباء العالمية، وتظهر فيها سيدة أميركا 
األولى، ميالنيا ترامب وهي تقَبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 

في ختام قمة مجموعة السبع.
حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واسعا  انتشارا  حققت  ومثلما 
فيها  تظهر  التي  الــصــورة  بــإبــراز  الغربية  الصحف  اهتمت  فقد  العالم، 
ميالنيا وهي تقبل ترودو بـ “سعادة وحرارة” بينما يمسك زوجها دونالد 

ترامب بيدها اليسرى.
الرئيس  البنة  عامين  قبل  التقطت  صــورة  ذكــرى  الواقعة  هــذه  وتعيد 
انتباه وسائل اإلعالم  أثار  إيفانكا ترامب وهي تنظر إلى ترودو بشكل 

ومواقع التواصل االجتماعي.

ميالنيا وترودو.. “صورة” 
تشعل مواقع التواصل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

في  القاهرة  جنوب  حــوادث  نيابة  تجري 
مصر، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل 
خطر  مجرم  يــد  على  ذبحا  شرطة  أمين 
ــعــاص،  ــل حـــرم مــســجــد عــمــرو بـــن ال داخــ

اآلثري التاريخي.
ووفـــقـــا لــمــا نــشــرتــه صــحــيــفــة “الـــشـــروق” 
جثة  بتشريح  الــنــيــابــة  ــرت  أمـ الــمــصــريــة، 
الــمــجــنــي عــلــيــه وكــلــفــت مــصــلــحــة الــطــب 
الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الوفاة 
واألداة المستخدمة في الجريمة للوقوف 
عقب  بــالــدفــن  والتصريح  أسبابها،  على 

ذلك.
التحقيق  لبدء  المتهم  النيابة  واستدعت 
بمعرفة  ضبطه  عقب  الــواقــعــة،  فــي  معه 
كنيسة  بجوار  المتمركزة  التأمين  قــوات 

مارجرجس.
الكشف  تقرير  على  النيابة  اطالع  وعقب 
الــطــبــي عــلــى الــمــتــهــم، عــقــب ادعـــائـــه أنــه 
مختل واتضح سالمة قواه العقلية، حيث 
أكدت النيابة أنه ال يعاني من أية أمراض 

نفسية أو عقلية.
على  أيــام  أربعة  المتهم،  وتــم حبس  هــذا 

ذمة التحقيق.

تايلور  الشابة،  األمريكية  المطربة  تربعت 
ســويــفــت، عــلــى قــائــمــة مجلة “فــوربــس”، 
الموسيقى  النساء أجرا في مجال  ألعلى 

لسنة 2019.
وبحسب المجلة األمريكية، فإن “سويفت” 
أرباحا  عاما، حققت   29 العمر  من  البالغة 
قبل الضريبة بلغت نحو 185 مليون دوالر 

على مدار العام الماضي.
وحــقــقــت تــايــلــور ســويــفــت مــعــظــم تلك 
Reputa- الغنائية  جولتها  مــن  ــاح  “األربـ
 266 ربــحــهــا  إجــمــالــي  بــلــغ  ــتــي  وال  ،”tion
“صفقة  إتمامها  إلى  إضافة  دوالر،  مليون 
“يونيفرسال  شركة  مع  أرقــام”  تسعة  من 
لنجاح  وكــذلــك  للتسجيالت،  ريبابليك” 
أصبح  الـــذي   ،”Lover“ الــجــديــد،  ألبومها 
للعام  المتحدة  الواليات  في  مبيعا  األكثر 

2019 بعد أيام فقط من طرحه.

ذبح شرطي مصري 
داخل مسجد

أعلى النساء أجرا في 
مجال الموسيقى عدد  من حيث  العالم  في  األولــى  المرتبة  تحتل  اليابان  أن  سابقا  فترة طويلة  يعتقد خالل  كان 

المعمرين، ولكن نتائج الدراسة األخيرة التي أجراها فريق من خبراء جامعة بنسلفانيا دحض هذا 
االعتقاد. وضع خبراء جامعة بنسلفانيا تصنيفا جديدا للبلدان التي فيها أعلى متوسط عمر لإلنسان 
في العالم، وبنتيجة دراستهم احتلت سويسرا المرتبة األولى في التصنيف الجديد )79.03 سنة( 
تليها أستراليا والنرويج والسويد وهولندا وبريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة والدنمارك وفنلندا 

وبلجيكا واليابان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، حسب الترتيب في التصنيف.
التصنيف الخاص بمتوسط عمر الرجال يشمل الدول ذاتها، حيث تحتل أستراليا المرتبة األولى 
)74.1 سنة( فيما تحتل اليابان المرتبة ما قبل األخيرة بمؤشر 68.52 سنة، وهذا يختلف كثيرا عن 

نتائج دراسات أخرى تفيد بأن متوسط عمر الرجال في اليابان هو 80 سنة.

نساء سويسرا األطول عمرا

عارضة األزياء الجنوب إفريقية كانديس سوانبويل عشية افتتاح 
مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو. )أ ف ب( الشيء المثير هو أن البرتغال تحتل المرتبة األخيرة في التصنيفين

 )النساء 69.19 سنة، والرجال 64.77 سنة(.

السنة الحادية عشرة - العدد 3968 

األربعاء
28 أغسطس 2019 
27 ذو الحجة 1440

اللواء سنينات ونغفاجيراباكدي

الدراسة اعتمدت على بيانات منذ العام 1986 إلى 2014
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