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سوزا يختار 23 العبا لـ “األحمر”انتعاش الترجمة في البحرين7 قتلى في إطالق نار بتكساسالكويت ثامن أغنى دولةالترشح لـ “قضاة المستقبل” حتى الخميس
أكد األمين العام للمجلس األعلى  «

للقضاء القاضي علي الكعبي أن 
الخميس المقبل سيكون آخر 
يوم لتقديم الترشح لمشروعي 

التعيين في النيابة العامة 
وتعيين القضاة ضمن مشروع 

قضاة المستقبل.

ثبتت وكالة مارك الماليزية  «
التصنيف السيادي 

للكويت عند AAA مع 
نظرة مستقبلية مستقرة.  

وأشارت الوكالة في تقرير إلى 
أن الكويت هي ثامن أغنى 

دول العالم.

لقي 7 أشخاص مصرعهم  «
وأصيب 21 آخرون في حادث 

إطالق النار بوالية تكساس 
األميركية، حسب ما أعلنت عنه 
الشرطة أمس األحد، الفتة إلى 
أن المشتبه بإطالقه النار رجل 
أبيض في منتصف الثالثينيات.

قال الشاعر والكاتب والمترجم  «
عبدالحميد القائد إن حركة الترجمة 

في البحرين بدأت تنتعش نسبًيا 
منذ فترة بسيطة، لكن هناك 

مترجمون محترفون ومبدعون 
يعدون على األصابع والسبب ربما 

يعود إلى غياب الحافز والدعم.

أعلن المدرب البرتغالي للمنتخب  «
الوطني األول لكرة القدم، هيليو 

سوزا، عن قائمة تضم 23 العبا 
لخوض مباراتي العراق وكمبوديا، 

ضمن التصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.
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تنامي ظاهرة الصيد الجائر ومطالب بتغليظ العقوبات

بحارة 
يصطادون 

أسماكا بحجم 
صغير جدا 
مما يضر 

بالبيئة البحرية 
)أرشيفية(

شــكا عــدد مــن الصياديــن البحرينييــن لـــ “البــاد” تنامــي ظاهــرة الصيد 
البحري الجائر، بمناطق )شــتيه( و)لثامة( وبحر )الســتة(، موضحين بأن 
اإلجــراءات التــي تتخذها الجهات المختصة بحاجــة لمزيد من الرقابة، 

موضحين بأن “البيئة البحرية بهذه المناطق تتجه نحو الدمار”.
“نشــاهد  إن  الدخيــل  للصياديــن محمــد  قالــي  رئيــس جمعيــة  وقــال 
باســتمرار باإلضافــة إلــى تلقينــا الكثيــر مــن الشــكاوى مــن الصياديــن 
البحرينييــن، اســتخدام العديــد مــن الصيادين اآلســيويين حتــى يومنا 
هــذا وســائل غيــر مشــروعة منهــا “الخيــه” و”القفيــه” و”الغــزل النايلون” 
لمسافات تمتد الى أكثر من 4 كيلومترات عن “البانوش” الواحد، مهددة 

)05(بذلك البيئة البحرية والسمكية ألن تكون أنقاضا بمقدمتها”.

)08(

استيراد 24 ألف 
سيارة في 7 أشهر

قالــت وزارة الخارجيــة األميركيــة، أمــس، إن 
علــى حــزب هللا وقــف “أعمالــه العدائيــة التي 

تهدد استقرار لبنان وأمنه”.
اليــوم  حصــل  “مــا  أن  الخارجيــة  واعتبــرت 
فــي لبنــان مثــال علــى دور إيــران فــي دعــم 
الميليشــيات”، مشــيرة إلى الهجوم الذي نفذه 
حــزب هللا بصواريــخ علــى قاعــدة إســرائيلية 
في منطقة حدودية. وأعلنت إســرائيل أمس، 
أنهــا قصفــت مناطــق فــي جنــوب لبنــان بعــد 
باتجــاه  للدبابــات  مضــادة  صواريــخ  إطــاق 
أراضيهــا، فيمــا أعلــن حــزب هللا، األحــد، عــن 
تدميــر آليــة عســكرية إســرائيلية فــي منطقــة 

أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان.
الى ذلك دعت وزارة خارجية مملكة البحرين 
جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية 
اللبنانيــة إلــى ضــرورة المغــادرة فــوًرا؛ نظــًرا 
لمــا تمــر بــه الجمهوريــة اللبنانيــة مــن أحــداث 
وتطــورات أمنيــة توجــب علــى الجميــع أخــذ 

سبل الحيطة والحذر.

المنامة - بنا

للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد 
األعلــى للبيئة محمد بن دينة باألمر 
الصــادر عن رئيس الــوزراء صاحب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان آل خليفــة لوزيــر األشــغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
الرمــال  ســحب  بوقــف  العمرانــي، 
فــي  تجــري  التــي  العمليــات  ومنــع 
شــمال  فــي  البحريــة  المناطــق 
حفاظــا  جــرادة،  وقطعــة  المحــرق 
والفطريــة،  البحريــة  البيئــة  علــى 
وضمــان عــدم تضررهــا والتي تأتي 
في إطار ما يوليه سموه من حرص 
وعمــل دؤوب فــي ســبيل الحفــاظ 
البحريــن  مملكــة  فــي  البيئــة  علــى 
وضمان استدامة عناصرها ألجيالنا 
القادمة، وكذلك حرص ســموه على 
التنوع الحيوي في البيئة البحرية. 

وأضاف: بناء على توجيهات سموه 
خــال  مــن  جــاءت  التــي  الكريمــة 
دراســة الجوانب البيئيــة المترافقة 
مــع عمليــات ســحب الرمــال لضمان 
البحريــة  البيئــة  علــى  المحافظــة 
وضمــان مقدراتها لألجيال القادمة؛ 
بدراســة  ســيقوم  المجلــس  فــإن 
التأثيــرات البيئيــة لســحب الرمــال 
ورفــع تقريره لســمو رئيــس الوزراء 

التخاذ ما يراه مناسبا. 
تابــع: كما ال يفــوت المجلس األعلى 
بجزيــل  ليتقــدم  الفرصــة  للبيئــة 
الشــكر والتقديــر للمواطنيــن الكرام 
حســهم  علــى  خصوصــا  والبحــارة 
البيئــي ومتابعتهم الحثيثة للقضايا 
المتعلقــة بالبيئة البحريــة، وهذا إن 
دل فإنمــا يــدل علــى حجــم الوعــي 

البيئي للمواطن.

“األعلى للبيئة” يدرس التأثيرات 
البيئية لسحب الرمال

الكويت - مباشر

بلغــت تحويات العمالــة الفلبينية المقيمة 
مــن  األول  النصــف  خــال  البحريــن  فــي 
الجــاري نحو 152.6 مليــون دوالر، مقارنة 
ب، 90.4 مليــون دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا 
مــن 2018، أي بنســبة زيــادة وصلــت إلــى 

.% 68.87
ويوجــد فــي البحريــن نحــو 58 ألــف مقيم 
فلبينــي )رقــم غيــر رســمي(، يعملــون فــي 
العديــد مــن القطاعــات كالتعليــم والطــب 
والهندســة والمطاعم والخدمات والمنازل 

وغيرها.
الخامــس  الترتيــب  البحريــن  واحتلــت 
خليجيــا من حيــث حجم حــواالت العمالة 
الفلبينيــة، فيمــا وصــل مجمــوع األمــوال 
التي حولها هؤالء لبادهم من جميع دول 
الخليج العربي في النصف األول من العام 
مليــار دوالر، مقارنــة   2.95 نحــو  الجــاري 
ب3.24 مليــار دوالر فــي الفتــرة المناظــرة 

من 2018، متراجعة بنسبة 9.1 %.

152.6 مليون دوالر 
تحويالت الفلبينيين 
بالبحرين في 6 أشهر 11235 زيــارة مــيــدانــيــة رصـــدت 56 مــخــالــفــة فـــقـــط

99.5 % االلتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

مدينة عيسى - وزارة العمل

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان أن نســبة التزام المنشــآت بالقرار الوزاري رقم )3( لســنة 2013، بشــأن حظر 
العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي األماكن المكشوفة، في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا في يوليو 
وأغســطس 2019، بلغت 99.5 %، حيث عكســت هذه النســبة مدى التزام المنشــآت بالقرار الذي يحمل في مضمونه أبعادًا إنســانية 

واقتصادية، إلى جانب حماية العمال من أضرار العمل في األوقات المناخية الصعبة من فصل الصيف.

جــاء ذلــك بمناســبة انتهــاء فتــرة العمــل 
بقــرار حظــر العمــل وقــت الظهيــرة لهــذا 
العــام، بنهايــة أغســطس الماضــي، والذي 
 11235 بـــ  الــوزارة  قيــام مفتشــي  شــهد 
تنفيــذ  علــى  لإلشــراف  ميدانيــة  زيــارة 
القــرار، وتــم من خالها رصــد 56 مخالفة 
فقــط، فيما بلغ عــدد العمال الذين وقعت 
بشأنهم المخالفات 148 عاماً فقط. وتم 
إحالــة جميع تلــك المخالفات إلــى النيابة 
العامــة للبــت فيهــا قضائيــًا، وفقــًا للمــادة 
القطــاع  فــي  العمــل  قانــون  مــن   )192(
األهلــي الصــادر بالقانــون رقم )36( لســنة 

.2012
نــوه  المناســبة،  بهــذه  لــه  وفــي تصريــح 
الــدول  ســفارات  بتعــاون  حميــدان 

وإرشــاد  توعيــة  فــي  للعمالــة  المصــدرة 
البحريــن  مملكــة  فــي  بادهــا  عمــال 
بمضمــون القرار ومشــاركتها في مختلف 

لنشــر  الــوزارة  تنظمهــا  التــي  الفعاليــات 
ثقافــة الســامة والصحــة المهنية خاصة 

المتعلقة بأمراض الصيف.

وزير العمل أشاد بالتزام الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار

معهــد  موظفــي  مــن  عــدد  ناشــد 
البحريــن للتدريــب إنهــاء إجــراءات 
الوظيفــي  الهيــكل  علــى  تســكينهم 
بعــد   2011 منــذ  عالقــا  بقــي  التــي 
مــن  البحريــن  معهــد  نقــل موظفــي 
تحــت مظلــة وزارة العمــل والتنميــة 
التربيــة  وزارة  إلــى  االجتماعيــة 

والتعليم.
عبــر  الموظفــون مطالباتهــم  وجــدد 
المعهــد  أوضــاع  بتعديــل  “البــاد” 
وإدماجهــم ضمن أنظمة الخدمة من 
خال إنهاء إجراءات تسكينهم على 
للمعهــد  الجديــد  التنظيمــي  الهيــكل 
لهــم  انتظــاره؛ ليتســنى  الــذي طــال 
االســتفادة مــن تعديل وضــع المعهد 
بمــا يتفــق مع أحكام قانــون الخدمة 
والئحتــه التنفيذية باعتبــاره الجهة 

المسؤولة عن موظفي الدولة.

الموظفيــن  مســؤولية  إن  وقالــوا 
ومصيرهــم تتقاذفــه وزارة التربيــة 
والتعليــم وديــوان الخدمــة المدنيــة 
فيمــا أن األوضــاع التــي يعانــي منها 
عجلــت  المعهــد  فــي  الموظفــون 
بتقاعــد الكثيــر منهــم ضمــن التقاعد 
المبكر؛ نظرا لبقاء الحال على ما هو 

عليه منذ قرابة العقد.
اســتيائهم  عــن  الموظفــون  وعبــر 
المســؤولين  تجاهــل  الســتمرار 
موظــف   200 مــن  أكثــر  لحقــوق 
ضمــن الطاقــم األكاديمــي واإلداري، 
مؤكديــن أن ديــوان الخدمة المدنية 
5 مــرات  اســتلم منهــم وألكثــر مــن 
شــهاداتهم األكاديمية والمســتندات 
التي تبيــن خبراتهم ومؤهاتهم، إال 
انــه لم يحرك ســاكنا بشــأن حقوقهم 

وتسكينهم.

تسكين موظفي “البحرين 
للتدريب” مكانك سر منذ 9 أعوام

أميركا تحمل إيران ما يحدث في لبنان
البــحــريــن تــدعــو الـمـواطـنـيــن لـمـغــادرة بـيــروت فــورًا

 عواصم ـ وكاالت

آثار القصف اإلسرائيلي على بلدات حدودية لبنانية

)09( )03(

)12-07(

)06(

إبراهيم النهام

ليلى مال اهلل
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بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلى  تهنئة  برقية  خليفة،  آل 
ــن فــــو تــــرونــــغ رئــيــس  ــويـ ــجـ نـ
االشتراكية،  فيتنام  جمهورية 
بمناسبة ذكرى استقال باده.

البرقية  فــي  جــالــتــه  ــرب  وأعــ
وتمنياته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عــن 
ــمــنــاســبــة  لــفــخــامــتــه بـــهـــذه ال

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس فيتنام 

بذكرى االستقالل
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Û  قــد يكــون الحديــث ُمعاًدا لكنه ضروري، ربما يصبح التكرار محــل نظر إذا لم تكن القضية
علــى المحــك، لذلك يشــدد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
حفظــه هللا ورعــاه فــي كل محفــل وكل اجتمــاع علــى ضــرورة تماســك جبهتنــا الداخليــة، 
ودعــم أساســيات الوحــدة الوطنية، وتوطيد أواصر المحبة واالســتقرار بيــن أبناء الوطن 

الواحد.
Û  المناســبات الدينيــة والمناســك العقائديــة ربمــا تكون قــد لعبت دوًرا في وضع شــعبنا على

أكثــر مــن منصة اختبار، وربما كانت الممارســات المؤمنة بتماســك أمتنــا، وتعاضد لحمتنا، 
وتكاتــف بنــي جلدتنــا مــا يجعلنــا مؤهليــن باســتمرار؛ لكــي نكــون قادرين علــى العيش مع 

بعضنا البعض وليس مجرد التعايش والسالم.
Û  التنــوع العرقــي يثــري األوطــان والتعدديــة الفكريــة وتلــك المنغمســة في أصــول متباينة

وعقائــد مختلفــة هــي التي جعلت من فسيفســاء الجغرافيا لوحة جميلة يســاهم فيها كل 
نــوع بمــا تيســر مــن حضــارة توارثهــا أو اكتســبها، وهــي النهضــة حين تســتتر فــي معطف 

الخجل المعطاء، وهي سالسة القول عندما يصبح علم الكالم مدخاًل لعلم الكتابة.
Û  بعيــًدا عــن أصوليــات أرى أنه البد منها، وعن استكشــافات تفرض قوانين اللحظة ســالمة

مقصدهــا كل حيــن، فــإن مملكة البحرين التي تربى شــعبها ونشــأ وترعــرع في كنف وطن 
يحتــرم اآلخــر، فكان التعليم صنوانه وصولجانه وعموده الفقري، وكانت التجارة وجهته، 
والصيرفــة مهنتــه، وريــادة األعمــال أملــه فــي جيــل جديــد يســتطيع أن يجــري عمليــات 
التــي توارثــت فيهــا األجيــال حضــارات اآلبــاء  اإلحــالل واالســتبدال بالسالســة نفســها 

واألجداد، ومهارات األولين النبغاء.
Û  إن حديــث األب الرئيــس لممثلــي المآتم الحســينية ينــمُّ عن عمق بصيرة، وعــن إيمان بأن

قوتنــا فــي وحدتنــا، وبقاءنــا فــي تماســكنا، ونهضتنــا فــي التفافنا حــول كلمة ســواء مهما 
باعدت بيننا األقدار، والتمسنا لها األعذار.

Û  لقد نجحت البحرين في إرساء قواعد التعايش الجميل بين إنسان هذه األرض، وتفوقت
على العديد من األمم التي تتشــدق بقوميات زالت، وآثار اندثرت، لكننا ولألســف الشــديد 
لم نصل إلى ما ال يقل أهمية عن وفاء اإلنســان ألخيه اإلنســان، أال وهو التعايش الســلمي 
ي رحى فــي منظومة اقتصاد  بيــن المؤسســات الوطنيــة، حكوميــة وخاصــة، الطرفان شــقَّ
متنــوع، والطرفــان جانبــان مصير في سلســلة تنموية ال يمكن فصلها عــن بعضها أو تمييز 

إحداها عن اآلخرى، أو إقصاء طرف منهما واإلبقاء على طرف وحيد من دون منازع.
Û  إن الطيــر ال يســتطيع التحليــق إال بجناحيــن، والتعليــم كطير محلق بوعــي األمة ال يمكنه

اإلقــالع بســالم إال لــو كانــت العدالــة الفائقــة والعنايــة المركــزة موزعــة بالتســاوي علــى 
القطاعيــن العــام والخــاص، الدولــة هــي المســئولة عن القطاعيــن والحكومة هــي المنظمة 

للوائح والنظم واآلليات التي يعمل في ضوئها كل قطاع.
Û  رغــم ذلــك نــرى المخــاض، وقــد أصبح عســيًرا، حيث البعض يــرى أن القطــاع الخاص البد

وأن يكــون مســئواًل عــن نفســه، وأن القطــاع العــام البــد أن يســتمر هكــذا مدلاًل مــن الدولة 
والحكومة؛ ألنه ينتمي إليها وحده.

Û  النظــرة الشــمولية التــي أدت إلــى تراجــع العديــد مــن اقتصــادات المنطقــة والعالــم هــي
التــي دفعــت بتلــك الحالــة من التــردي القتصــادات واعدة، وإلــى تلك الحالة مــن اإلحباط 
لمؤسســات بذلــت الغالي والنفيس في ســبيل النهوض بمكنونات أمتهــا، وهي التي أخرت 
العديد من القرارات، والعديد من األحكام والممارسات، فتأخر معها كل شيء وأي شيء.

Û  نحن نؤمن بأن قيادتنا المؤمنة والواعية باألدوار الطليعية، بل والمصيرية للقطاع الخاص
فــي بالدنــا، هــي التــي أدت إلــى قيــام قطاع مصرفي ال يشــق لــه غبار، وهــي التي وضعت 
مؤسساتنا التعليمية عبر التاريخ على منصات السبق الملحمي، والتواجد المستنير عندما 

كانت المنطقة تعاني، بل وبلدان أخرى كثيرة من العالم.
Û  إننــا ال نطلــب المســتحيل عندما نتمنى على الدولة، مســاواة مازالت فــي اإلمكان، وعدالة

ناجزة بين الطرفين، وسرعة في التلبية لمصلحة جميع األطراف.

 الوحدة الوطنية

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

99.5 % التزام المنشآت بحظر العمل وقت الظهيرة
حميدان: تعاون إيجابي للسفارات والنقابات في تعزيز ثقافة حماية وسالمة العمال

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان أن نسبة التزام المنشآت بالقرار 
الوزاري رقم )3( لســنة 2013، بشــأن حظر العمل تحت أشــعة الشــمس المباشــرة وفي 
األماكن المكشــوفة، في فترة الظهيرة من الســاعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا في 
شــهري يوليو وأغســطس 2019، بلغت 99.5 %، حيث عكســت هذه النسبة مدى التزام 
المنشــآت بالقــرار الــذي يحمــل فــي مضمونــه أبعــادًا إنســانية واقتصادية، إلــى جانب 

حماية العمال من أضرار العمل في األوقات المناخية الصعبة من فصل الصيف.

جاء ذلك بمناســبة انتهاء فترة العمل بقرار 
العــام،  لهــذا  الظهيــرة  وقــت  العمــل  حظــر 
بنهاية أغسطس الماضي، والذي شهد قيام 
مفتشــي الــوزارة بـــ 11235 زيــارة ميدانيــة 
لإلشراف على تنفيذ القرار، وتم من خاللها 
رصــد )56( مخالفــة فقــط، فيمــا بلــغ عــدد 
العمــال الذيــن وقعــت بشــأنهم المخالفــات 
)148( عامــالً فقــط. وقــد تــم إحالــة جميــع 
تلــك المخالفــات إلــى النيابــة العامــة للبــت 
فيهــا قضائيًا، وفقًا للمــادة )192( من قانون 
العمــل فــي القطاع األهلي الصــادر بالقانون 
رقم )36( لسنة 2012، والتي تنص على أنه 

“يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الباب 
)15( والقــرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس 
مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر، وبالغرامــة 
التــي ال تقــل عــن 500 دينــار وال تزيــد عــن 

1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أشــاد  المناســبة،  بهــذه  لــه  تصريــح  وفــي 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  بالتــزام  حميــدان 
خــالل  بالقــرار  والشــركات  المؤسســات 
مؤكــدًا  الســابقة،  واألعــوام  العــام  هــذا 
حــرص الحكومــة علــى دعــم ومســاندة كل 
اإلجــراءات التــي تعــزز حمايــة العمــال فــي 
مختلــف مواقــع اإلنتــاج وتأمين ســالمتهم 

مــن األمراض واإلصابات المهنية، خصوصا 
في فترة الصيف.

كمــا نــوه حميــدان بتعــاون ســفارات الدول 
المصــدرة للعمالة في توعية وإرشــاد عمال 
بالدها في مملكــة البحرين بمضمون القرار 
ومشــاركتها فــي مختلــف الفعاليــات التــي 
تنظمهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 

المهنيــة  والصحــة  الســالمة  ثقافــة  لنشــر 
خاصــة المتعلقــة بأمــراض الصيــف، معربــًا 
بذلتهــا  التــي  للجهــود  تقديــره  عــن  كذلــك 
المنظمــات النقابيــة والمهنية لبيان إيجابية 
تطبيــق القــرار وااللتــزام بــه وأهميتــه فــي 
العمــال  ســالمة  ضمــان  علــى  المحافظــة 

بالدرجة األولى.

وزير العمل أشاد بالتزام الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار

مدينة عيسى - وزارة العمل

“بحرنا نظيف” جزء من الخطط االستراتيجية
بن دينة: نشر الوعي والثقافة بين المجتمع من أولويات “األعلى للبيئة”

أكــد الرئيــس التنفيــذي للمجلس األعلــى للبيئة محمد بن دينــه أن الحملة الوطنية 
)بحرنــا نظيــف(، التــي انطلقت بتوجيهــات من رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو 
الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة وبالتعاون مع مؤسســات المجتمع المدني تأتي 
ضمن المحافظة على البيئة ونشر الوعي والثقافة بين المجتمع في مملكة البحرين 
وهــي مــن االولويات والخطط االســتراتيجية التي يتبناها المجلس األعلى للبيئة 
لتنظيف الشواطئ وحماية البيئة والكائنات البحرية وصحة اإلنسان من مخاطر 

إلقاء النفايات في المناطق الساحلية. 

 وقال: “إن الحملة تأتي من خالل المبادرات 
والبرامج واألنشــطة التي يقوم بها المجلس 
األعلــى للبيئــة، ومنها حمــالت التنظيف في 
ســواحل وجــزر مملكــة البحريــن”، مؤكدا أن 
حملــة )بحرنــا نظيــف(، التــي ينظمهــا فريــق 
البحريــن للغــوص التطوعــي هــي جــزء مــن 
هــذه الخطــط االســتراتيجية التــي يســعى 
المجلــس األعلــى للبيئــة لتنفيذهــا بالتعــاون 

مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
الحملــة  فــي  مشــاركته  خــالل  ذلــك  جــاء   
الوطنيــة للموقــع الرابــع فــي )مرفــأ المحــرق 
لســفن الصيادين(، وهو آخر موقع بمحافظة 
المحافظــات  إلــى  االنتقــال  قبــل  المحــرق 
األخــرى لمواصلــة الحملــة، بهــدف الحفــاظ 
علــى البيئــة البحريــة، التــي ينظمهــا فريــق 
وبالتعــاون  التطوعــي  للغــوص  البحريــن 

مــع المجلــس األعلــى للبيئــة وإدارة الرقابــة 
البحريــة بشــؤون الزراعة والثــروة البحرية، 
وشــركة  للبيئــة  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة 
التــاج،  وشــركة  البحريــن،  مطــار  خدمــات 

االحمــر  الهــالل  وجمعيــة  إيبــان،  وشــركة 
البحريني ومركز دلما مارين للغوص ودايف 
فيجيــن، ومركــز ريكو للغــوص ومركز البحر 
ومنصــة  الحيــاة،  ونبــض  للغــوص  العميــق 

تجليات السعادة.
 وتقــدم بــن دينــه بشــكر خــاص إلــى فريــق 
والمتطوعيــن  التطوعــي  للغــوص  البحريــن 
من مختلف الجهات، التي كانت لهم البصمة 

األولى في نجاح الحملة الوطنية.
 مــن جانبــه، أعــرب رئيــس فريــق البحريــن 
للغــوص التطوعــي خالد الســعيد عن شــكره 
للبيئــة وجميــع  األعلــى  للمجلــس  وتقديــره 
إلطــالق  دعمهــم  علــى  المتعاونــة  الجهــات 
هــذه المبــادرة التــي تنمــي روح المســؤولية 
الوطنية وتعزز الشعور بأهمية الحفاظ على 

هذا المحيط الذي يحتوي الجميع.

محمد بن دينه

المنامة - بنا

المجلس األعلى للقضاء

أكد األمين العام للمجلس األعلى للقضاء 
أنــه  الكعبــي  أحمــد  بــن  علــي  القاضــي 
تبقــى أقــل مــن أســبوع لتقديــم الترشــح 
لمشــروعي التعييــن فــي النيابــة العامــة 
القضــاة ضمــن مشــروع قضــاة  وتعييــن 
األمانــة  ستســتقبل  حيــث  المســتقبل، 
العامــة للمجلــس األعلــى للقضــاء طلبات 
المترشحين حتى يوم الخميس المقبل.   
وقــال القاضــي علــي الكعبــي إن أعــدادا 
فــي  العامــة  لألمانــة  توافــدت  كبيــرة 
األســبوع األول لتقديــم طلبــات الترشــح 
للمشــروعين وال يــزال المجــال مفتوحــا 
للراغبين لتقديم أوراق الترشــح واعتماد 

الطلبات.
للمجلــس  العامــة  األمانــة  أن  وأضــاف 
مبــدأ  علــى  تحــرص  للقضــاء  األعلــى 
فــي  والنظــر  التقديــم  فــي  الشــفافية 
التظلمــات المقدمة من قبل المترشــحين 

لــكل مــن لــم يتــم قبولهــم لعدم اســتيفاء 
الشــروط المطلوبــة وذلــك خــالل ثالثــة 

أيام من رفض طلب المتقدم. 
يذكــر أن األمانــة العامــة للمجلس األعلى 
للقضاء قد استقبلت طلبات المترشحين 
األحــد  يــوم  المســتقبل  قضــاة  لمشــروع 
الموافق 25 أغســطس الجاري، في مبنى 
األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للقضاء 
العمــل  أيــام  خــالل   - األرضــي  الــدور   -
الرســمية من الســاعة الثامنة صباحا إلى 

الثانية عشرة ظهرا.

تقديم الترشح لـ “قضاة 
المستقبل” حتى الخميس

مــنــصــة لــريــادة األعــمــال وإبــراز المشاريــع الـحـيــويــة

سمو الشيخ خليفة بن علي يرعى “المنتدى االستثماري 2019”

تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة وبشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين”، تنظم المحافظة الجنوبية خال 
شــهر ســبتمبر الجــاري “المنتــدى االســتثماري بالمحافظــة الجنوبية” وذلــك للعام الثاني على التوالــي بعد النجاح المميز الــذي حققه المنتدى العام الماضي؛ تشــجيعا 

لرواد األعمال الشباب البحرينيين.

وأكــد القائــم بأعمــال مديــر إدارة 
المــوارد البشــرية والماليــة رئيس 
االســتثمارية  التنميــة  قســم 
محمــد  الجنوبيــة  بالمحافظــة 
ســمو  توجيهــات  أن  الرميحــي 
الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ 
بإقامــة المنتدى تهدف إلى تنمية 
االســتثماري  المحلــي  القطــاع 
الشــباب  األعمــال  رواد  إلبــراز 
الريــادة  وتشــجيع  البحرينييــن 
المحلية المبتكــرة، ليكونوا جزًءا 
من مبادرات المحافظة الجنوبية 
أفــراد  تمكيــن  نحــو  المجتمعيــة 
الريــادة  منصــات  إلــى  المجتمــع 

واإلبــداع، إضافة إلــى تعزيز دور 
رواد األعمــال الشــباب وأصحاب 
المشــاريع المحليــة فــي منظومة 
األعمــال المميــزة التــي تعــزز مــن 
دور المحافظة لتكون مركزا مهما 
لألعمــال والمشــروعات التنمويــة 
والحضارية المستدامة. وأوضح 
علــى  تحــرص  المحافظــة  بــأن 
إبــراز منصــة ريــادة األعمــال فــي 
المحافظــة الجنوبيــة عبــر إقامــة 
المصاحــب  والمعــرض  المنتــدى 
الــذي ســيبرز المشــاريع الحيويــة 
فــي المنطقة، وذلك بحضور عدد 
مــن أصحــاب المشــاريع الرياديــة 

المبتكرة ودعوة المبتدئين لرسم 
مشــاريعهم القادمــة، إضافــة إلــى 
توفيــر مهارات التدريــب والدعم 
والتوجيــه مــن قبــل “تمكيــن” بما 
يســاعدهم على تحويل أفكارهم 
إلى مشــاريع واقعية في مختلف 

مناطق المحافظة.
تجــدر اإلشــارة بالذكــر عــن فتــح 
عبــر  للمنتــدى  التســجيل  بــاب 
pr@south- اإللكترونــي  البريــد 

طريــق  عــن  أو   ،  ern.gov.bh
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
Southern-  باالنســتغرام وتويتر

.gov_bh

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ الجنوبية

حميدان يتسلم نسخة من كتاب “خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”

سمو رئيس الوزراء حقق إنجازات تنموية رائدة

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان أن  رئيــس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
من الشــخصيات الملهمة في تاريخ 
اســتطاعت  التــي  البحريــن  مملكــة 
أن تحقــق إنجــازات تنمويــة رائــدة 
وتبوأت مــن خاللها البحرين مواقع 
مختلــف  فــي  والصــدارة  الريــادة 
المجاالت على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، مشــيرا إلــى أهمية توثيق 
تلــك اإلنجــازات التــي خطها ســموه 
بــكل عزيمة وإصرار؛ من أجل رفعة 
ومكانــة البــالد، فضال عمــا يتمتع به 
مــن حــس إنســاني جعلــه قريبــا من 

قلوب المواطنين.   

جــاء ذلك خــالل اســتقبال حميدان 
الخميــس،  بالــوزارة  مكتبــه  فــي 
عيســى  عــادل  الصحافــي  الكاتــب 

المــرزوق، الــذي أهــداه نســخة مــن 
مجــد  ســلمان..  بــن  “خليفــة  كتابــه 
جانبــا  يرصــد  والــذي  الوطــن”، 

بالعطــاء  الحافلــة  المســيرة  مــن 
لصحــاب  الحضاريــة  واإلنجــازات 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان آل خليفــة، رئيــس مجلــس 
الثوابــت  لتعزيــز  الموقــر؛  الــوزراء 
ترتكــز  التــي  األصيلــة  البحرينيــة 
علــى حمــل األمانــة وبنــاء األوطان 

وتحقيق رفاهية المجتمعات. 
نــوه حميــدان  الســياق،  هــذا  وفــي 
بالجهود التــي بذلها الكاتب لتوثيق 
رئيــس  ســمو  ســيرة  مــن  جانــب 
يشــكل  والــذي  الــوزراء،  مجلــس 
قيمة إضافيــة ليطلع الجيل الحالي 
واألجيــال الالحقــة علــى المنجزات 
الحضاريــة التــي حققهــا ســموه في 
ظل مختلف التحديات التي رافقت 
بناء وتأســيس الدولــة الحديثة في 

مملكة البحرين.
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حميدان يتسلم إهداء المرزوق
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مــع  بالتعــاون  المحــرق  محافظــة  نظمــت 
بــوزارة  المدنــي  للدفــاع  العامــة  االدارة 
المحــرق  دار  مــع  وبالتنســيق  الداخليــة 
لرعايــة الوالدين محاضــرة توعوية بعنوان 
“الســامة العامــة لربــات البيــوت”، فــي مقر 
الــدار فــي البســيتين. وتضمنــت المحاضرة 
اشــتراطات  عــن  تفصيلــي  شــرح  تقديــم 
األضــرار  مــن  الوقايــة  وكيفيــة  الســامة 
التــي قد تحدث بســبب تســرب الغاز وذلك 
لرفــع الوعــي لدى ربات البيــوت مع ضرورة 

الحــرص علــى تثقيــف العامــات بالمنــازل، 
مــن اجــل ضمــان آليــة الســامة فــي المنزل 
وكيفيــة التعامــل مــع الحــوادث فــي حــال 
استحســان  المحاضــرة  وقوعها.ونالــت 
منتسبات الدار حيث كان لها األثر اإليجابي 
فــي االســتفادة والتوعيــة. وتقدمــت إدارة 
علــى  المحــرق  لمحافــظ  بالشــكر  الــدار 
االهتمام بتنظيم الفعاليات التي من شــأنها 
الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع وترســيخ 

قواعد الشراكة المجتمعية.

الدفاع المدني يوعي “ربات البيوت”

إنجاز 20 % من تطوير حديقة المحرق الكبرى بالمرحلة الثانية
ــن والــمــقــيــمــيــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــة ل ــدم ــق ــم ــاء بــالــخــدمــات ال ــ ــق ــ ــال: االرت ــ ــغ ــ وكـــيـــل األش

قــام وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات فــي 
والتخطيــط  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
بزيــارة تفقدية إلى حديقــة المحرق الكبرى 
المرحلــة  أعمــال  ســير  علــى  خالهــا  اطلــع 

الثانية من تطوير الحديقة المائية.
وأكــد وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات” أن 
مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، يتم 
تنفيــذه بتوجيه مــن رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفة ومتابعة من وزير األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلف 
لبلديــة  البلــدي  المجلــس  مــع  وبالتنســيق 
المحــرق، والتــي مــن المؤمــل االنتهــاء منها 

خال النصف األول من العام 2020”.
إنشــاء حديقــة  إعــادة  “مشــروع  إن  وقــال 
المحــرق الكبــرى يعتبــر مــن أهــم المشــاريع 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  تتطلــع  التــي 

البلديــات لتنفيذهــا لما للمشــروع من أهمية 
وذلك لموقع الحديقة اإلستراتيجي بالقرب 
ومســاحتها،  الدولــي  البحريــن  مطــار  مــن 
وبمســاحة  هكتــارات   9 عــن  تزيــد  والتــي 
مســطحات خضــراء تصل إلــى 34 ألف متر 
مربع”، مشــيرا إلى أن المشــروع يأتي ضمن 
بالخدمــات  االرتقــاء  فــي  الــوزارة  أهــداف 

المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن مــن خال 
خلــق بدائل وخيارات متعددة أمام مرتادي 

الحدائق والمتنزهات”.
ولفــت إلى أن المرحلة الثانية تشــتمل على 
أعمــال تهيئــة الموقــع وإنشــاء شــبكة الري، 
واإلضــاءة،  الكهربائيــة  األعمــال  وتنفيــذ 
ومبنــى اإلدارة، ومبانــي الخدمــات عــاوة 

مظللــة  وجلســات  ممشــى  إنشــاء  علــى 
محيطة بالممشى مع تركيب ألعاب متنوعة 
لألطفــال، كمــا ســيتم توفيــر ألعــاب خاصــة 
إضافــة  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  بفئــة 
إلى أعمال التشــجير والتجميل، مشيرا إلى 
أن عــدد مواقــف الســيارات تصــل إلــى 500 
موقــف. وتابــع كمــا أن “المشــروع يتضمــن 

الموقــع  )مســاحة  مواقــع   6 عــدد  اســتثمار 
الواحــد تبلــغ نحــو 480 متــرا مربعــا( ضمــن 
حديقــة المحــرق الكبــرى وذلك في أنشــطة 
مطاعم ومقاٍه”. كما كشف خال الجولة عن 
انتهــاء المرحلة األولــى من تطوير الحديقة 
المائيــة، والتــي تشــمل إعــادة بنــاء الســور، 
مشــيرا إلــى أن 20 % مــن أعمــال المرحلــة 

الثانية قد تم االنتهاء منها”.
المنطقــة  تجهيــز  روعــي  “كذلــك  وتابــع 
الخضــراء المفتوحة المتعددة االســتخدام، 
بأنــواع  الحديقــة  تزويــد  جانــب  إلــى 
متخلفــة مــن األشــجار واألغطيــة النباتيــة 
والشــجيرات، إضافــة إلــى توفيــر عــدد مــن 

مواقف للسيارات والمباني الخدمية”.
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“الشورى” يشارك في منتدى عن التنمية المستدامة
الفرص تكافؤ  تعزيز  في  الصناعي  واالبتكار  التحتية  البنية  دور  بحث 

يشــارك وفــد مــن مجلــس الشــورى يضــم 
عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
أحمد سالم العريض، وعضو لجنة المرافق 
علــي،  محمــد  بالمجلــس  والبيئــة  العامــة 
العالمــي  البرلمانــي  المنتــدى  أعمــال  فــي 
المســتدامة،  التنميــة  الثالــث عــن أهــداف 
الــذي ســيقام فــي جزيــرة بالــي بجمهورية 
 3 مــن  الفتــرة  فــي  الصديقــة،  إندونيســيا 
عنــوان  تحــت  الجــاري،  ســبتمبر   5 الــى 
“مكافحة عدم المســاواة مــن خال الدمج 

االجتماعي والمالي”.
سيشــهد  المنتــدى  أن  العريــض،  وأوضــح 
مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات المتعلقــة 
المســتدامة، مــن خــال  التنميــة  بأهــداف 

الوقــوف على عدد من األهــداف المرتبطة 
بعنــوان المنتــدى، مشــيرا إلــى أن جلســات 
البنيــة  دور  لبحــث  ســتخصص  المنتــدى 
فــي تعزيــز  الصناعــي  التحتيــة واالبتــكار 
تكافــؤ الفرص، وأهميتهــا في القضاء على 

عدم المساواة وخلق مجتمعات شاملة.
وقال العريض إن جلسات المنتدى ستشهد 
نقاشــا حول ضمان حصــول مناطق الريف 
علــى إمــدادات الميــاه النظيفــة والصــرف 
الصحي والنظافة، ذلك إلى جانب مناقشة 

ســبل تعزيز الشراكة للوصول إلى التمويل 
الشامل.

من جانبه، أكد محمد علي أهمية المشاركة 
فــي أعمــال المنتــدى، خصوصا أنــه يبحث 
موضوعات تمثل أولوية مشتركة لمختلف 
الــدول والمجتمعــات، وتتزامــن مع ســعيها 

المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفــت إلــى أن مشــاركة مجلــس الشــورى 
فــي هذا المنتدى تأتي حرصا من المجلس 
علــى إبراز المنجزات والتقدم الذي حققته 
مملكــة البحرين في تنفيــذ أهداف التنمية 
الجهــود  بيــان  جانــب  إلــى  المســتدامة، 
التــي تبذلهــا الســلطة التشــريعية لمواءمة 
التشــريعات مــع برامــج وخطــط الحكومة 
الموقــرة الهادفــة لتعزيــز التنميــة الشــاملة 

والمستدامة بمملكة البحرين.

جاكرتا -بنا

محمد عليأحمد العريض

أصداء زيارة تاريخية عبدالنبي الشعلة

Û  الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا لمملكــة البحرين في
الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  الماضــي  األســبوع 
وموفقــة  ناجحــة  كانــت  مــودي  نارينــدرا  الصديقــة 
بــكل المقاييــس والمعاييــر، بحيــث ظلــت أصداؤهــا 
تتــردد فــي مختلف أوســاط ودوائر اتخــاذ القرار في 
دلهــي العاصمــة. فقــد أدت هــذه الزيــارة إلــى توثيــق 
عــرى الصداقــة بيــن البلديــن وجســدت عمــق ومتانة 
العاقــات والصــات التاريخيــة التــي تربــط بينهمــا، 
كما عكســت إدراك الدولتيــن وحرصهما على ضرورة 
توثيــق هــذه الروابــط وتعزيزها لمواجهــة التحديات 

والمستجدات.
Û  وكان ثمــة تطابــق تــام فــي المواقف ووجهــات النظر

بشــأن جملــة مــن القضايــا كان أبرزهــا إدانــة اإلرهاب 
والتطــرف بجميــع أشــكالهما ومظاهرهمــا، مــا يفرض 
لمكافحتهمــا  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  ضــرورة 
والتصــدي لهمــا وتبــادل المعلومــات واالســتخبارات 

في هذا المجال.
Û  وقــد تــم االتفــاق بيــن قيادتــي البلديــن علــى تطويــر

االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  التعــاون  وتعزيــز 
آفــاق  إلــى  الثقافــي وامتــد  واالســتثمارية والتبــادل 
التعــاون فــي مجاالت الدفاع واألمــن وحماية ممرات 
الخارجــي  الفضــاء  واستكشــاف  والنفــط  التجــارة 
واألمن الســبراني بما في ذلك منع اســتخدام الفضاء 
اإللكتروني لنشر اإلرهاب والتطرف واإلضرار بالوفاق 
االجتماعــي، إلى جانــب التعاون في الميادين العلمية 

وشؤون الطاقة والتكنولوجيا والتعليم العالي.
Û  ،هــذه النتيجــة تعني أن زيارة رئيس الــوزراء الهندي

وزراء  رئيــس  بهــا  يقــوم  رســمية  زيــارة  أول  وهــي 
هنــدي للبحريــن، أحدثت قفــزة نوعية فــي العاقات 
بيــن البلديــن بل إنها هيأت األرضيــة ووفرت المرتكز 
النطــاق عاقــات الهنــد بالدول العربية فــي المنطقة 
مــن نمطهــا التقليــدي إلــى مســار التعــاون والشــراكة 
اإلســتراتيجية، وهو هدف أو مطلــب لطالما ارتفعت 

هــذه  علــى  الحريصيــن  جميــع  وأصــوات  أصواتنــا 
العاقات منادية بتحقيقه.

Û  وفــي كل األحــوال فقــد خرجــت البحريــن مــن هــذه
الزيــارة بحصيلــة وافــرة مــن المكتســبات التــي مــن 
وخصائصهــا  االســتراتيجية  مكانتهــا  بــروز  أهمهــا 
اإلنســانية والحضاريــة، وأصبــح أمامهــا اآلن فرصــة 
ومســؤولية أخذ زمام المبــادرة وقيادة عملية انتقال 
إلــى مســتوى  الهنديــة برمتهــا  الخليجيــة  العاقــات 
“الشــراكة اإلســتراتيجية”، عندهــا ســترتفع وترتقــي 

مكانة البحرين القيادية في المنطقة.
Û  وقد اكتســبت زيــارة رئيس الــوزراء الهندي للبحرين

أبعــاًدا تاريخيــة وإنســانية وحضارية متميــزة عندما 
التقــى فــي قصــر القضيبيــة بعــدد مــن أوالد وأحفــاد 
أقدم جالية هندية في المنطقة، الذين نزح أجدادهم 
وآباؤهــم التجــار الهنــود قبــل أكثــر مــن مئتــي عــام 
لاســتقرار واإلقامــة فيهــا كوطــن ثاٍن لهم يمارســون 
حريــة  بــكل  االعتياديــة  وحياتهــم  تجارتهــم  فيــه 
وأمــان، كما التقى الســيد مــودي بأكثر من 15 ألًفا من 
المواطنيــن الهنود المقيمين فــي البحرين، اكتظ بهم 
األســتاد الرياضــي مــن الذيــن يعملــون فــي البحريــن 
فــي مختلــف األعمــال والوظائــف ومختلــف المواقــع 
والمراكــز وينحــدرون مــن مختلف األديــان واألعراق 
والطوائــف بالهنــد، والذيــن أضافــوا بوجودهــم فــي 
البحريــن مزيــًدا مــن الرونــق والبهــاء إلــى نســيجها 
االجتماعــي، وعــززوا مــن قيــم التعايــش والتســامح 
وقبــول اآلخــر التــي يتميــز بهــا المجتمــع البحرينــي، 
وســاهموا وال يزالون بكل إخاص في بناء وتشــييد 

صروحها العمرانية واالقتصادية.
Û  أمــا زيــارة مــودي لمعبــد شــريناتجي الهندوســي فقد

علــى  عــام  مئتــي  بمــرور  االحتفــال  مــع  تصادفــت 
تأسيســه بوســط مدينــة المنامــة العاصمــة، ليصبــح 
أول وأقــدم معبد هندوســي يقام في منطقة الخليج 
المعالــم  مــن  َمعلًمــا  بذلــك  وليقــف  بأســرها،  العربــي 

الشــاهدة علــى ريــادة البحرين وأســبقيتها وتمســكها 
والتزامهــا بقيــم حريــة التعبــد والمعتقــد والتســامح 
والتعايــش والتعدديــة وقبــول اآلخــر، وليعكس بكل 

وضوح جمال وتنوع النسيج االجتماعي.
Û  لقد لمس وشاهد رئيس وزراء الهند بأم عينيه، ومن

خالــه شــاهد العالــم بأســره أن البحريــن قــد وفــرت 
وال تــزال توفــر الضمانــات الكفيلــة بتهيئــة األجــواء 
بحقوقهــم  التمتــع  للجميــع  تتيــح  التــي  والظــروف 
الدينية وممارســة طقوسهم وشعائرهم بحرية تامة، 
وإقامــة المرافــق والمنابــر التــي تمكنهم من ممارســة 
هــذه الحقــوق بــكل حرية وأمــان من مســاجد ومآتم 
والهنــدوس  لليهــود  ومعابــد  للمســيحيين  وكنائــس 
وغيرهــم، كمــا تصادفــت زيــارة الســيد مــودي لهــذا 
تجديــده  مشــروع  بتدشــين  االحتفــال  مــع  المعبــد 

وتطويره وتوسعته.
Û  وفــي إطــار عاقة الهند بدول المنطقــة فإن للبحرين

األســبقية في إرســاء الروابــط التاريخيــة والتواصل 
الحضــاري عندمــا أصبحت دلمون حلقــة الوصل بين 
حضــارة وادي اإلندس وحضــارة ما بين النهرين قبل 
أكثــر مــن 5 آالف ســنة، واســتقبلت الهند تجــار اللؤلؤ 
البحرينييــن عندمــا كان اســتخراج اللؤلــؤ وتجارتــه 
تمثــل عصــب الحيــاة والتجارة في الــدول الخليجية 

قبل أكثر من قرن.
Û  اجتذبــت التــي  المناطــق  أول  كانــت  والبحريــن 

واســتضافت رجــال أعمــال وأســر وبيوتــات تجاريــة 
هنديــة نزحــت قبــل أكثــر مــن قرنيــن إلــى البحريــن 
واســتقرت بها وجعلتها رأس الجســر ومركز ومنطلق 
تجــارة الهنــد فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت، وقبــل 
نيلها االســتقال استفادت واســتقطبت البحرين قبل 
غيرهــا مــن دول المنطقــة الكفاءات اإلداريــة الهندية 
فــي قطاعــات عــدة منهــا الجمــارك والشــؤون الماليــة 
والخدمــات الصحيــة وغيرهــا، وبعــد الثــورة النفطية 
الكفــاءات  مــن  االســتفادة  إلــى  التعــاون  هــذا  تمــدد 

والمهــارات والخبــرات واأليــدي العاملــة الهنديــة فــي 
المجاالت كافة.

Û  وكمــا هــو واضــح فإن البحريــن تجمعهــا بالهند أعمق
الوشائج الحضارية واإلنسانية، والصات التاريخية، 
واألهداف والمصالح المشتركة، وااللتزام بقيم السلم 
والتســامح والتعايش، والحرص على مبادئ االنتماء 
والوحــدة الوطنية، وهي بذلك مرشــحة ومهيأة، كما 
ذكرنــا، ألخــذ زمــام القيادة والمبــادرة لتكون المحطة 
والمرتكــز التــي تتبلــور فيهــا وتنطلــق منهــا الجهــود 
والبرامــج واألفــكار والمشــاريع الهادفــة إلــى تحقيق 
بيــن  اإلســتراتيجية  والشــراكة  والتعــاون  التكامــل 
الهنــد والــدول العربيــة فــي الخليــج العربــي، وهــذا 
األمــر يتطلــب الشــروع فــي متابعــة وتفعيــل مــا ورد 
التواصــل  وتكثيــف  للزيــارة،  الختامــي  البيــان  فــي 
وتبــادل الزيارات بيــن كبار المســؤولين والمختصين 
فــي البلديــن، وتحفيز ودعم اللجنــة العليا البحرينية 
اجتماعاتهــا،  انتظــام  وضمــان  المشــتركة  الهنديــة 
والتنســيق مع لجنــة الحوار اإلســتراتيجي الخليجي 
الهندي التي تتخذ من الرياض مقًرا لها وتتولى أمانة 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية تمثيل الدول 
الخليجية األعضاء فيها، وتوحيد الجهود والشــروع 
في تنفيذ مشــاريع مشــتركة في مجاالت الدراســات 
واألبحاث والتطوير، والصناعات المشتركة خصوصا 
والطاقــة  والغــاز،  والنفــط  العســكرية،  الصناعــات 
والــري  والزراعــة  المعلومــات،  وتقنيــة  المتجــددة، 
مــن  وغيرهــا  الفضــاء  وعلــوم  التصحــر،  ومحاربــة 
المجــاالت الحيويــة، واالســتفادة مــن تجــارب الهنــد 
ومــن حجــم ســوقها االســتهاكية، إذ يتجــاوز عــدد 
سكانها 1.3 مليار نسمة ُتَكون الطبقة الوسطى منهم 
أكثــر من ســكان دول المجموعــة األوروبية مجتمعة. 
وبمثــل هــذه المبــادرات والمشــاريع تتحقق الشــراكة 
اإلســتراتيجية بيــن دول الخليــج العربية وجمهورية 

الهند الصديقة.

محرر الشؤون المحلية



في تلك اللحظة، حين يكون اإلنسان أحوج ما يكون ألن يرسل هللا سبحانه وتعالى له من ينقذ حياته، تكون المشاعر 
واألحاســيس واألمنيــات واآلمــال ممزوجــة باآلالم والرجاء والرحمــة والعرفان.. إذن، كيف يكون شــعورك حينما تنقذ 
حيــاة ذلــك اإلنســان؟ إنهــا حكايــات مــن الواقــع تتحول إلى ذكريــات، وتلــك اللحظات “بيــن الحياة والمــوت” في حياة 
المســعفين، مــا هــي إال ســجل كتبــت فيــه أصعــب اللحظات حيًنــا وأجمل اللحظــات حيًنا آخــر وأكثرها حزًنــا في بعض 

األحيان.. والمسعفون حين يعيدون شريط تلك الذكريات، تأتي الحكايات.

سقط مغشًيا عليه!

يتذكــر الكابتــن محمــد عاشــور، وهــو 
“مــدرب مدربين”، وهــو عضو في عدة 
جمعيــات منهــا “جمعية الهــال األحمر 
البحرينــي وجمعية الصحة والســامة 
وفريــق  األميركيــة  القلــب  وجمعيــة 
نبضــة حيــاة اإلســعافي، وحائــز علــى 
دورات داخلية وخارجية، ومثل مملكة 
المحافــل  مــن  العديــد  فــي  البحريــن 
داخــل وخــارج البحرين، وهــو متقاعد 
العامــة  “اإلدارة  الداخليــة  وزارة  مــن 
للدفاع المدني”، وفي سيرته مع العمل 
التطوعــي الكثيــر مــن المواقــف التــي 
أســهم فيهــا بإســعاف الكثيرين ســواء 
الحــوادث  أو  الطريــق  حــوادث  فــي 
المنزليــة، بــل حتــى فــي المناســبات أو 
الفعاليــات الدينيــة، ويتذكــر ذات يــوم 
حينمــا ســقط أحــد األشــخاص مغشــًيا 
عليــه فــي قريــة كــرزكان، ولــم يتمكــن 
أحــد مــن الحاضرين من إســعافه ومن 
حسن الحظ أنه كان متواجًدا في تلك 
اللحظــة، حيــث بــادر إلى إســعافه إلى 
حيــن وصــول ســيارة اإلســعاف ونقلــه 
إلى المستشــفى، وهــذه الحادثة كانت 
بداية العاقة الطيبة مع ذلك اإلنسان، 
وهي من الحاالت التي ال ينساها أبًدا.
المــدارس،  “حتــى  عاشــور:  ويضيــف 
قــد  المحاضــرات،  تقديــم  وأثنــاء 
المحاضــرة  أثنــاء  حــاالت  تحــدث 
بيــن الطــاب تتطلــب إســعاًفا ســريًعا، 
فأتوجــه إلســعاف الحالــة، وهــذه كلهــا 
بتقديــم  تســعدني  التــي  األمــور  مــن 
المســاعدة لجميــع شــرائح المجتمــع”، 
نشــر  توجهــات  حســب  أنــه  ويؤكــد 
الثقافة اإلســعافية والسامة المنزلية، 
بدأت في إنتاج بعض األفام بمجهود 
شــخصي، ومنها المقاطع القصيرة عن 
الســامة المنزلية واإلســعافات األولية 
والغــرق وعمليــة الضغطــات الصدرية؛ 
لتحقيق الفائدة لعامة الناس ونشــرتها 
فــي حســابي علــى االنســتغرام، ونحن 
نواصــل تدريــب مختلــف الفئــات؛ ألنه 
مــن المهــم بالنســبة لنــا أن يكــون لدينا 
يمتلكــون  أشــخاص  المجتمــع  فــي 

مهارات اإلسعاف.

عشرون دقيقة في السيارة

عندمــا انتهــى المســعف أحمــد العالــي 
مــن نوبــة عملــه وكان فــي طريقــه إلى 
وصولــه  حــال  اتصــااًل  تلقــى  المنــزل، 
منزله من أحد أصدقائه يخبره بوجود 
رجــل فــي العقــد الخامــس مــن عمــره 
وهــو فــي حالة إغماء بالقــرب من بنك 
البحريــن الوطنــي فــي عالــي، فتوجــه 
إلــى المكان من فوره مصطحًبا حقيبة 
اإلســعافات األوليــة واألجهزة الخاصة 
باإلســعاف، وحــال وصوله اكتشــف أن 
قلــب المصــاب قــد توقــف عــن العمــل، 
فسارع بإخراجه من سيارته التي بقي 
فيهــا مدة عشــرين دقيقــة تقريًبا دون 
أن يشــعر به أحد، وقام بعمل اإلنعاش 
القلبــي الرئــوي حتــى وصــول ســيارة 
اإلســعاف، ومــع المحــاوالت إلســعافه، 
إال أن قضاء هللا وقدره كان محتوًما.

ويصــف العالــي أن المؤلــم فــي األمــر 
بعــد المتابعــة مــع الطــب الشــرعي أن 
المصاب تعرض لنوبة ســكر حادة أدت 

إلى إصابته بالسكتة القلبية.

كنت آمل أال يموت!

عبــدهللا  علــي حســن  المســعف  يعــود 
أول  مــع   2017 العــام  إلــى  بذاكرتــه 
بهــا ألحــد  يقــوم  قلبــي  إنعــاش  حالــة 
اليــوم  ذلــك  فــي  وكان  األشــخاص، 
مدينــة  إلــى  البســيتين  مــن  متوجًهــا 
حمــد، وعلــى شــارع الشــيخ خليفة بن 
ســلمان، رأى ازدحاًمــا فأوقف ســيارته 

على جانب الشارع ليرى شخًصا ملقًى 
علــى األرض والنــاس تطلــب االتصــال 
باإلسعاف والبعض يسأل عمن صدمه، 
وفــي تلــك اللحظــة ســألت إن كان من 
رخصــة  لديــه  مــن  المتجمهريــن  بيــن 
بــدأت  وعندمــا  لمســاعدتي،  إســعاف 
العمــل اكتشــفت عــدم وجــود نبض أو 

تنفس لدى المصاب.
يقول “علي” مســتعيًدا شريط ذكريات 
الحادثة: “بدأت عملية اإلنعاش القلبي 
الرئــوي عن طريق الضغطات الصدرية 
عشــرين  إلــى   17 بيــن  تتــراوح  لمــدة 
دقيقة وكنت آمل أال يموت أي مصاب 
بين يدي وأن أســاهم في إنقاذ حياته، 
وســألني  للشــرطة  دوريــة  ووصلــت 
أحدهــم هــل أنــت مســعف، فقلــت لــه 
نعم.. فســاعدني بإحضــار جهاز إيقاف 
الرجفــان البطيني لديهــم في الدورية، 
الشــخص  وصعقــت  فاســتخدمته 
مرتيــن دون فائــدة أو اســتجابة، إلــى 
أن وصلت ســيارة اإلسعاف واستمرت 
عمليــة إنعــاش المصــاب، ومــا هــي إال 
وأنــا  بالــرداء  غطــوه  حتــى  لحظــات 
واقــف أراقــب الموقــف بأســى، فهــذه 
أول حالــة أباشــرها، وهــذا مــا جعلنــي 
أســجل في دورتين لإلسعاف المتقدم 
وأنضــم إلــى دورات متخصصــة، فأنــا 
أؤمن بأن كل من لديه رخصة مســعف 
يمكن أن يكون في يوم من األيام سبًبا 

في إنقاذ روح بني آدم، إال أنه بالنسبة 
ســبحانه  هللا  فمشــيئة  الحالــة،  لتلــك 

وتعالى لم تكتب له عمًرا جديًدا.

إصابة بليغة في الرأس

الــدورات  إحــدى  فــي  تواجــده  أثنــاء 
المحليــة لكــرة القدم، ســارع المســعف 
علــي حســين الجفيــري إلســعاف أحــد 
الاعبين، حيث لم يكن هناك أي طاقم 
الــدورة،  تلــك  فــي  متواجــد  إســعافي 
وحــال وصولــه للمصــاب وجــد إصابــة 
بأحــد  واســتعان  الــرأس،  فــي  بليغــة 
أصدقائــه إلحضــار حقيبة اإلســعافات 
األوليــة مــن ســيارته ليســعف المصاب 
بإيقــاف النزيــف مــن الجــرح العميــق، 
وأخبرنــا  باإلســعاف،  االتصــال  وتــم 
الموظــف وقتها بأن هناك ضغًطا كبيًرا 
على قســم اإلســعاف، وأن الســيارة قد 
تتأخــر، فقــررت وقتهــا نقــل المصــاب 
األطبــاء  وكان  الطــوارئ،  قســم  إلــى 
أخبرتهــم  ألننــي  وصولنــا؛  ينتظــرون 
عــن الحالة بالتفصيل عبر اتصالي بهم 
ونحــن فــي الطريــق، وتــم إدخالــه إلى 
قســم اإلنعاش لعمل الازم واســتقرت 
حالته، وبشهادة الطبيب االختصاصي 
علــى  وحصولــه  هللا  لطــف  لــوال  أنــه 
اإلســعاف الــازم في الوقت المناســب 

لما قدر له النجاة.
يختــم الجفيــري كامــه بالقــول: “لقــد 

تــرك هــذا األمر ثقــة كبيرة في نفســي، 
ومنــذ تلــك اللحظــة وأنــا أشــارك فــي 
المحليــة  والبطــوالت  الفعاليــات 
كمســعف علــى أمــل أن أكون ســبًبا في 

إنقاذ حياة من يحتاج للمساعدة”.

إصابة امرأة في حادث مروري

تتحدث المسعفة ابتسام علي إبراهيم 
الحــاالت  مــن  العديــد  إســعاف  عــن 
طــوال فتــرة عملها التطوعــي في هذا 
المجــال، وذلــك علــى الصعيد األســرى 
والمجتمعــي، لكــن الحالــة التــي تركت 
أثًرا في نفســي – والحديث البتســام - 
هــي إســعاف امرأة في حــادث مروري 
كانــت إصابتهــا بليغة جًدا فــي الوجه، 
ولوجود حقيبة اإلسعاف معي أجريت 
لهــا اإلســعافات األوليــة لحيــن وصول 
سيارة اإلســعاف، أما الحادثة األخرى، 
فقد أســعفت رجًا في حاديث مروري 
على شــارع الجنبية، وفي رأســه جرح 
النــاس  وكان  بغــزارة،  ينــزف  كبيــر 
المتواجــدون يضعــون أوراق المحــارم 
بإســعافه  فقمــت  الــدم،  ويجففــون 
إلــى  رأســه  وربطــت  النزيــف  بإيقــاف 
حيــن وصــول ســيارة اإلســعاف وقــد 
توقف النزيــف؛ ألنه فقد كميات كبيرة 
من الدم ووصل إلى حالة إغماء بسبب 
ذلــك النزيــف، وأتذكــر أيًضــا أنــه علــى 
شــارع البديــع، تعرضــت امــرأة لحادث 
فــكان  بنخلــة،  باصطدامهــا  مــروري 
نصــف جســمها فــي الســيارة والنصــف 
اآلخــر خارجها، ومع أنهــا كانت تصرخ 
من شــدة األلم، إال أنها كانت قلقة جًدا 
لهــا!  ملــًكا  ليســت  الســيارة  أن  لســبب 
أي أنهــا كانــت بيــن ألم اإلصابــة وألمها 
النفســي ممــا حــل بســيارة صاحبتهــا، 
لكننــا قمنــا بتهدئتهــا وبحمــد هللا علــى 
يتعــوض  شــيء  كل  وأن  ســامتها، 

واألهم قيامها بالسامة.

مصابان يصرخان ألًما

مواقف كثيرة صادفت المسعف جمال 
ســالم العزيــز فــي حياتــه، لكنــه يقول: 
أتعلــم  ألن  شــجعني  الــذي  “الموقــف 
نفســي،  وأطــور  األوليــة  اإلســعافات 
هــو أنــه قبل 7 ســنوات انقلبت ســيارة 
لــدي  وكانــت  الجنبيــة،  شــارع  علــى 
حينهــا خلفيــة فــي األســعافات األولية 
مــن متابعتــي للفيديوهــات التعليميــة 
اثنــان مــن  واليوتيــوب، وكان أمامــي 
وكان  األلــم  مــن  المصابيــن يصرخــان 
البد من التصرف السليم لمساعدتهما”.
األول  كان  “جمــال”..  ويواصــل 
مصاًبــا فــي عمــود الفقــري، أمــا الثاني، 
فقــد كانــت يــده تنــزف وعظمــة اليــد 
الشــرطة  أحــد  وافــق  وقــد  خارجهــا، 
علــى أن أســاهم فــي اإلســعاف، لكنني 
كنــت فــي غايــة االرتبــاك، حيــث كان 
كانــت  إلــي..  ينظــرون  المتواجــدون 
فــي ســيارتي  لــدي حقيبــة إســعافات 
أن  المتواجديــن  أحــد  مــن  وطلبــت 
فــي  وبــدأت  المصــاب،  رأس  يثبــت 
إســعاف يــد المصــاب الــذي كان يتألــم 
بشدة، وواصلت إسعاف اإلثنين لحين 

وصول سيارة اإلسعاف”.
أطــور  أن  قــررت  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
والتحقــت  العمــل  وواصلــت  نفســي، 
أقــف  لــم  لكننــي  تدريبيــة،  بــدورات 
عنــد حد هــذا،  بــل واصلــت والتحقت 
أصبحــت  أن  إلــى  متقدمــة  بــدورات 
مدرًبــا دولًيــا وأحــرزت عــدة شــهادات 
فــي التدريب من عدة منظمات دولية، 
إســعاف  فنــي  دورة  دخلــت  وبعدهــا 
طــوارئ لمدة 7 أشــهر وأنا اليوم أدرب 
الناس وأشــارك في إســعاف المصابين 

في الحوادث وغيرها.
تلــك كانت “عينة مــن القصص”.. وفق 
بعــض  حيــاة  إلنقــاذ  المســعفين  هللا 
المصابيــن، ونــزل قضــاء هللا المحتوم 
علــى البعــض اآلخــر، إال أنهــم فــي كل 
الحــاالت، كتبــوا فــي ديــوان حياتهــم 
معانــي  بأجمــل  فيهــا  بــادروا  لحظــة 
ونالــوا  المســاعدة  لتقديــم  اإلنســانية 

ثواب هذا العمل العظيم.
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Û  لألفيــال معــزة خاصــة فــي التــراث التايلنــدي، ولعل أهم هــذه األنواع
هــو الفيــل األبيــض، فيــل جميل وأبيــض ومقدس، وضخم ونــادر، وال 
يقتنيــه إال األثريــاء، لكنــه فــي الواقــع مشــروع إفــاس، وطريــق إلــى 
الجحيــم، ويقــودك للنــوم فــي نهاية المطــاف على الرصيف مفلســا با 
حتى قطعة خبز؛ وذلك لســبب بســيط، أن هذا الفيل الضخم الوســيم 
الفاتن، والساحر األخاذ ليس له فائدة تذكر، فهو غالي الثمن، ومكلف، 
ويحتاج رعاية دائمة واعتناء مثل أي مشروع ضخم عماق يستنزف 
الدولة موازنتها. إن هذا الفيل يهدر نقودك على كل شــيء، ومنها أنه 
يســتهلك علفــا أكثــر مــن بقيــة الفيلــة، إذن هــو عبــارة عن ثقب أســود 
فــي ميزانيتــك. وكان فــي تايلنــد إذا أراد ثــري أن يدمر شــخصا وهبه 
فيــا أبيــض. ومصطلــح )الفيل األبيض( يســتخدم فــي االقتصاد على 
مســتوى الدول أو على مســتوى استثمارات الشركات والمؤسسات أو 
حتى على مستوى األفراد إذا ما كان استثمار أموالهم أو أوقاتهم في 
شــيء غيــر مفيــد، وغيــر مجــٍد، وليــس له مردود مــادي أو معنــوي، أو 
تشغيلهم في المؤسسات في أعمال ضخمة من حيث المجهود، ولكن 
غيــر مهمــة مــن حيــث القيمة. كل مشــروع غير ناجح هــو فيل أبيض. 
كل مشــروع اقتصادي ضخم تكلفة اســتمراره أعلى بكثير من أرباحه 
هو فيل أبيض يجلب هدرا، يحتاج بيعا أو التخلص منه بأسرع وقت؛ 
ألنــه عــبء على الموازنة العامة، خصوصــا وأن كل دولنا تعاني ديونا 
قاتلــة، وعجــزا مخيفــا، وهي ظاهــرة عالميــة، حيث أصبحــت الديون 

مخيفة كما تفعل الصين بإفريقيا اآلن بإغراقها بالديون. 
Û  يقول جون أدامز: هناك طريقتان لقهر واستبداد أمة: األولى هي بحد

الســيف، واأُلخــرى هــي عــن طريق الديــون”. ابتعدوا عن لعنــة الديون 
قدر اإلمكان على مستوى الشخصي والشركات، والدول إال اضطرارا، 
واذا كانــت بمــوازاة إنتاجيــة مرتفعــة يزيــد عــن الفوائــد الفرضيــة أو 
يغطــي، خصوصــا وأننا غيــر محصنين من خيبات األمــل االقتصادية، 
بعــد كل أزمــة عالميــة كمــا حــدث لنــا عالميــا وعربيــا بعــد أزمــة الرهن 
العقــاري بأمريــكا. أقــول: إننــا نعانــي تكاثــر الفيلة البيضــاء في الحب 
والسياسة واالقتصاد، وإن كثيرا من تراكم القروض تتحول إلى فيلة 
بيضاء، خصوصا إذا علمنا أن المؤسسات الدائنة دوليا كصندوق النقد 
الدولــي يلهــث وراء توزيــع أفخــاخ القروض ليحلب مزيــدا من حليب 
الفوائــد الخالــص لصالــح ما يســمى بـــ )الكوربوقراطية(، وهــم هوامير 
الشــركات الكبرى، هؤالء الذين يجيدون القفز بين البرك االقتصادية، 
تاركيــن بيــن كل بركة بلد وبركة بلد جثــة اقتصادية هامدة كما حدث 
القتصادات النمور اآلسيوية في 1987. كما جاء في كتاب )اعترافات 
قاتل اقتصادي، للخبيراالقتصادي الدولي األمريكي جون بيركنز، فهو 
مرعب ومخيف، علما أن الكاتب كان من ضمن الغطاســين مع أســماك 
قرش هذه المؤسسات العماقة، حيث ذكر بأن مديونية العالم الثالث 
وصلــت إلــى 2.5 تريليــون دوالر، وأن خدمــة هــذه الديــون بلغت 375 
مليــار دوالر ســنويا فــي العــام 2004. يقول اإلمام علــي “ع “: )ما جاع 
فقير إال بما ُمتّع به غني(. السؤال: كم من فيل اقتصادي ضخم مكلف 
يســتنزف موازنتنــا العامــة وهــو جــزء مــن العجــز العــام فــي ميزانيــة 
الدولــة، وإلــى اآلن لم نقــم بتصحيحه أو بإغاقه، لنبدأ مشــروعا أكثر 
نفعا؟ كم من مشروع فضحته ُبقع الصدأ بعد أن اقتنعنا أنه من ذهب؟ 
هــل نتعــظ بنظرية النبي يوســف )ع ( من ســبع ســنوات عجاف قادمة 
بعــد عــدم التوفيــر لســنوات العمــر الســمان الماضيــة أيام وفــرة أرباح 
البتــرول؟ اقتصادنــا يحتــاج عمليات جراحية؛ كي نشــفى من خســائر 
فيلــة المشــاريع البيضاء. أغلب الدول ابتليت بمشــاريع فاشــلة وفيلة 
بيضاء أضرب مثاال: فندق “ريوغيونغ” أنشــئ العام 1987، وهو أشــهر 
مشــروع “فيــل أبيض” في كوريا الشــمالية لم يكتمــل إلى اآلن، وليس 
له تمويل، اشــتهر بأنه أعلى مبنى “غير مكتمل” في العالم. أو كجســر 
)روســكي( فــي روســيا كلــف مليــار دوالر، وأنشــئ لجزيــرة لترويجهــا 

سياحيا، ففشل المشروع. 
Û  أقــول: كــم من موظــف با إنتاجية هــم عبارة عن فيلــة بيضاء زرعوا

فــي الــوزارات يســتنزفون الموازنة؟ فواتيــر هيئة الكهربــاء الجنونية 
فيل أبيض. المباني المستأجرة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي فيل 
أبيض. بعض مشــاريع االســتثمار لصناديق التقاعد عندنا فيل أبيض. 
تســتنزف أمــوال النــاس بــا فائــدة. أرقــام البطالــة )المتناقصــة( التــي 
يقــوم بتوزيعهــا وزيــر العمل كل صبــاح عبر الصحافة عبــارة عن فيلة 
بيضاء غير صحيحة. كل مشروع يعرقل المشروع اإلصاحي لجالة 

الملك سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا هو فيل أبيض. 
Û  ومــاذا عــن الفيلــة البيضــاء فــي الحــب؟ أقــول: ولــكل واحد منــا فيله

األبيــض الخــاص بــه الذي يحتــاج التخلص منــه؛ ألنه يســتنزفه ماديا 
وعاطفيــا، ويقــوده لإلفــاس، لكنه يخشــى التخلص منــه؛ ألنه يعتبره 
طفله المدلل، يســد فراغه، ويبعده عن شــبح الوحدة. وكم فيل أبيض 
سياســي اســتنزف المجتمع والبشــر، وقادها فقط لخسارات سياسية، 
ولمحارق ومســالخ كســتالين ومقتدى الصدر والبغدادي، وأبو سياف، 
وبلحاج، وعبدالكريم قاســم، لكننا نخشــى تشريح هذا الفيل بالمبضع 
النقــدي، أو المراجعــة والتفكيــر أو البحــث عــن نظريــات جديــدة فــي 
السياســة بعيــدا عــن كل ذلك. السياســي المحنك هو مــن يمتلك ذكاء 
المسافة بين الخبرة والمقبرة، والخيط الضعيف بين الرقة والمحرقة 
فــي فــن إدارة دبلوماســية عاقــات الحكــم والســلطة والجمهــور؛ ذاك 
الذي يّثمر األغصان بذكائه السياسي للجمهور والوطن، ويبعد األكفان 
كمــا فعــل الســيد محمــد حســن الصــدر بعاقتــه القوية بالملــك فيصل 

الثاني في دعم المملكة العراقية في العام 1948م. 
Û  نحــن كنا مشــبعين ومتخميــن بالفيلة البيضــاء من النظريات البائســة

التــي ورطتنــا سياســيا واقتصاديــا واجتماعيا، لكننا نخشــى الحديث 
عــن إجــراء عمليــات جراحيــة لمثل هــذه النظريات؛ ألننــا نعاني فوبيا 
الجديــد. يقــول المفكــر اإلنجليــزي الكبيــر برترانــد راســل: )لو شــعرت 
بــأن ســفينتك تغــرق، قد يكون هــذا هو الوقت المناســب للتخلص من 
األشــياء غيــر الضروريــة التــي تثقلها(. أقــول: كل واحد منــا يجب أن 
يتخلــص مــن فيلــه األبيــض العالــق بحياتــه أكان حبيبــة أو صديقــا أو 
مســؤوال أو شــريكا فــي شــركة أو مشــروعا ضخما بــا فائــدة. الوكيل 
أو الرئيــس التنفيــذي الــذي ال يقــدم رؤيــة اقتصادية ناجحــة لوزارته، 
ويعتمــد علــى جلــد ظهــور النــاس بالضرائب هــو ينتج مشــاريع عبارة 
عــن فيلــة بيضــاء. بعــض السياســيين الذيــن تحولــوا إلــى عــبء على 
الجمهــور، وبعــض األفــكار المغلقــة اإلســمنتية التي تحولــت إلى فيلة 
بيضــاء عــبء على األديــان، وعلى الناس، وعلــى المدنية والحضارة؟ 
نحــن عندنــا تضخــم فــي كل شــيء، فــي االقتصــاد مــع زيــادة أســعار 
وزادت  الديــن،  علــى  المؤدلجيــن  الطارئيــن  فــي  وتضخــم  جنونيــة، 
أســعارهم مــع أن القيمــة للعملــة النقديــة لثقافتهــم قليلــة، وال يوجــد 
داعم وغطاء لها ال ذهب علمي وال دينار معرفي. قال قائل ذات يوم: 
)ذهبــت للفاتيــكان، فوجدت ســقوفا مطليــة بالذهب، ثم تحــدث البابا 
عن قلق الكنيسة على أطفال الفقراء. تبا لكم، بيعوا السقوف!( ونحن 
تتضخم المســاجد، وتكثر، وغالبية المصلين جوعى أقول: فليتخلص 

كل منا من فيله األبيض في الحب والسياسة واالقتصاد.

الفيل األبيض في 
الحب والسياسة 

واالقتصاد )32( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

لحظات بين “الحياة والموت” في حياة المسعفين
تــغــيــب ال  وذكــــــــريــــــــات  الـــــــواقـــــــع  مــــــن  ــات  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ حـ

علي حسن الجفيري نشر ثقافة اإلسعافات األولية والتدريب بين مختلف فئات المجتمع

سعيد محمد 
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المحرق - شركة مطار البحرين

الجهــة  البحريــن،  مطــار  شــركة  أعلنــت 
مطــار  وتشــغيل  إدارة  عــن  المســؤولة 
أنــه اعتبــاًرا مــن األول  البحريــن الدولــي، 
مــن أكتوبــر 2019 ســيتم تطبيــق قواعــد 
جديــدة لقبول األمتعة في مطــار البحرين 
الدولــي؛ بغية تجنب حدوث أي اختناقات 
أو أعطــال قــد تعــوق حركــة نظــام مناولــة 

األمتعة.
وتشــمل األغراض التي لــن يتم قبولها بعد 
مســطحة  وغيــر  الدائريــة  الحقائــب  اآلن 
الشــكل  منتظمــة  غيــر  والحقائــب  الشــكل 
شــريط  أو  خيــط  أو  بحبــل  المربوطــة 
أو  الطويلــة  األحزمــة  ذات  والحقائــب 
أو  بدثــار  الملفوفــة  والحقائــب  الســائبة 
تتخطــى  التــي  األغــراض  أمــا  بطانيــة. 

أحجامهــا القياســات المعتــادة مثل عربات 
األطفــال والدراجــات الهوائيــة والكراســي 
المتحركــة وحقائب الغولف، فســوف تظل 

مسموحا بها.
وبهــذه المناســبة، صرح الرئيــس التنفيذي 
للعمليــات بمطــار البحريــن الدولــي مايــكل 
هوهينبرجــر “لطالمــا حافظت شــركة مطار 

مينــاء  بتشــغيل  التزامهــا  علــى  البحريــن 
والمرونــة،  بالكفــاءة  يتســم  رائــد  جــوي 
كمــا تتفانــى فــي ضمــان ســير العمــل وفق 
أعلــى معاييــر األمــن والســامة. ومــن هذا 
الجديــدة  القواعــد  هــذه  تأتــي  المنطلــق، 
لتدعــم هــذه األهــداف مــن خــال الحفاظ 
علــى ســامة نظــام مناولــة األمتعــة، كمــا 

ستســاعد موظفي المطار على أداء المهام 
أكثــر  نحــو  علــى  بهــم  المنوطــة  اليوميــة 
ســهولة وفاعلية، وهو ما يثمر في المقابل 
عــن تقديم خدمات أفضــل لجميع مرتادي 

المطار”.
وسيكون لهذه القواعد الجديد دور حيوي 
فــي االرتقــاء بكفــاءة عمــل نظــام مناولــة 
مبنــى  فــي  المســتخدم  المتطــور  األمتعــة 
يتميــز  إذ  بالمطــار،  الجديــد  المســافرين 
هــذا النظــام الجديد بســيور متحركة لنقل 
 8.6 إلــى  طولهــا  إجمالــي  يصــل  األمتعــة 
كيلومتــر، إضافــة إلــى ســعة مناولــة تبلــغ 
ســيتم  كمــا  الســاعة.  فــي  حقيبــة   4800
نقــل األمتعــة مــن مبانــي المســافرين إلــى 
حديثــة  آليــة  ُنظــم  باســتخدام  الطائــرات 
توفــر أعلى مســتوى مــن الحماية ضد فقد 

ممتلكات المسافرين أو تلفها.

بحبــال مربوطــة  أو  مســطحة  غيــر  أشــكال  ذات  حقائــب  رفــض 

قــواعــد جـديــدة لألمتعــة بالمطـار تجنبـا ألي تعطيـل

تفوق البحرين في ميادين الثقافة والتراث واإلرث اإلنساني
الشـــيخ: “جائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة” إنجـــاز حضـــاري يؤكـــد عراقـــة وأصالـــة المحـــرق

أكــد، رجــل األعمــال، ومالــك شــركة “مونتريــال للســيارات” إبراهيــم الشــيخ أن “فــوز مشــروع 
“إحيــاء مدينــة المحــّرق”، بجائــزة “اآلغــا خــان للعمارة” مــن مدينة قــازان الروســّية، والتي تعد 
واحــدة مــن أهــم وأقدم الجوائز المرموقة في مجــال العمارة على الصعيد العالمي، يعد إنجازا 
تاريخيا وحضاريا وثقافيا لمملكة البحرين”، مشيرا إلى أن “الجائزة تأكيد على الروح األصيلة 
لمدينــة المحــرق التاريخية والعريقة والزاخرة بمختلف المعالم الثقافية والتاريخية والمتميزة 

بنسيجها اإلنساني والعمراني األصيل”.

وشــدد الشــيخ على أن “ما تحققــه مدن مملكة 
البحرين من مكتســبات ثقافية وجوائز عالمية 
صاحــب  حضــرة  مــن  الكبيــر  الدعــم  يعكــس 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
عاهل الباد المفدى، حفظه هللا ورعاه، للثقافة 
واإلرث الحضــاري والتاريخــي العريــق لمملكــة 
والمتميــزة  القيمــة  الجهــود  ويؤكــد  البحريــن، 
للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي، األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء 
الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  وتكليــل  الموقــر، 
الملكي، األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء”.
وأشــار إلــى أن “الجائــزة تعد دليــا جديدا على 
مملكــة  تحققهــا  التــي  التاريخيــة  اإلنجــازات 
البحريــن فــي مياديــن الثقافــة والتــراث؛ نظــرا 
لما تتميز به من صروح ومعالم ثقافية وعلمية 

وتاريخيــة وحضاريــة ومن إرث إنســاني يؤكد 
للعالــم علــى عراقــة وأصالــة مملكــة البحريــن 

وشعبها”.
وأشــاد الشــيخ “بجهــود رئيســة هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 
خليفــة ومبادراتهــا الحضاريــة المتواصلة التي 
تســعى لحفــظ التاريخ الوطنــي وتعزيز الهوية 
الوطنية األصيلة وفي االرتقاء بتاريخ وثقافة 
وآثــار مملكــة البحرينعمومــا، ومدينــة المحــرق 

خصوصا”.
واعتبــر أن “جهود الشــيخة مــي بنت محمد آل 
خليفــة كان لهــا األثــر الكبيــر فــي تحقيــق هــذا 
البحريــن،  المتميــز لمملكــة  التاريخــي  اإلنجــاز 
والــذي يعــد مبعــث فخــر واعتــزاز للبحرينيين، 
حيــث تعكــس الجائزة االهتمــام المتواصل من 
أبنــاء البحريــن بالحفــاظ علــى عراقــة األماكــن 
التراثية، وهو ما يعد منجزا إنســانيا وحضاريا 

أســس لــه األجــداد واآلبــاء، ومــن ثــم يحافــظ 
عليه األبناء واألحفاد”.

البحريــن  هيئــة  “جهــود  إلــى  الشــيخ  ولفــت 
للثقافــة واآلثــار فــي تنميــة وتطويــر المواقــع 
األثريــة وإحيــاء القيم والموروثــات البحرينية 
األصيلــة وإثــراء الثقافة ومد جســور التواصل 
مع مختلف الثقافات”، متحدثا في ذات الوقت 
عــن “موقــع طريــق اللؤلؤ المســجل علــى قائمة 
التراث العالمــي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم “اليونيسكو” منذ العام 2012، 

الواقع في قلب مدينة المحرق القديمة”.
وقــال إن “جائــزة “اآلغــا خــان للعمــارة” تعكــس 
الوجــه الحضــاري والتاريخــي العريــق لمدينــة 

بــه  تزخــر  ومــا  والعريقــة  التاريخيــة  المحــرق 
مــن مكونــات حضاريــة وثقافيــة وتراثيــة تعــد 
واألصالــة  اإلنســاني  واإلرث  للتاريــخ  عمقــًا 

والحضارة”.
“مونتريــال  شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل 
للســيارات” شــدد علــى أن “البحريــن بتاريخهــا 

الحضــاري العريق تعتــز بثقافتهــا وتراثها الذي 
واإلســامية  العربيــة  هويتهــا  مــن  تســتمده 

األصيلة”.
وذكــر الشــيخ أن “الجائــزة تثبــت بمــا ال يــدع 
التاريخيــة  المحــرق  مدينــة  أن  للشــك  مجــاال 
والحضارية تعد مركز إشعاع للمعرفة والثقافة 

والتعايش والمحبة والسام”.
الشــيخ، دعــا فــي الوقت ذاتــه، إلى “االســتثمار 
والحضاريــة،  الثقافيــة  الســياحة  مجــال  فــي 
والتي تصب في صالح اقتصاد مملكة البحرين 
وينعكــس إيجابــًا علــى الحركــة التجاريــة فــي 

الباد”.

إبراهيم الشيخ

تنامي ظاهرة الصيد الجائر ومطالب بتغليظ العقوبات
ــون ــوي ــي آس الـــمـــتـــجـــاوزيـــن  مـــن   %  95 ــون:  ــي ــن ــري ــح ب ــادون  ــ ــي ــ ص

( تنامي ظاهرة الصيد البحري الجائر، بمناطق )شتيه( و)لثامة( وبحر )الستة(، موضحين بأن اإلجراءات التي تتخذها الجهات المختصة  شكا عدد من الصيادين البحرينيين لـ )
بحاجة للمزيد من الرقابة، موضحين بأن “البيئة البحرية بهذه المناطق تتجه نحو الدمار”.

وقال رئيس جمعية قالي للصيادين محمد 
الدخيل “إننا نشاهد باستمرار باإلضافة إلى 
تلقينــا الكثيــر مــن الشــكاوى مــن الصياديــن 
البحرينيين، استخدام العديد من الصيادين 
اآلســيويين حتــى يومنــا هــذا وســائل غيــر 
مشــروعة منهــا “الخيــه” و”القفيــه” و”الغــزل 
النايلــون” لمســافات تمتــد الــى أكثــر مــن 4 
كيلومتــرات عــن “البانــوش” الواحــد، مهددة 
بذلــك البيئــة البحريــة والســمكية ألن تكون 

أنقاضا بمقدمتها”.
وقــال “يســتخدمون بطــرق ملتويــه عمليــة 
داخــل  المعــدات  هــذه  منهــا وضــع  الصيــد، 
نقــاط  مــن  مرورهــا  أثنــاء  نفســه  البانــوش 

“لغــزول”  رميهــم  عــن  ناهيــك  التفتيــش، 
غيــر  البحــر،  فــي  ومخلفاتهــا  المتهالكــة، 
أو  هنالــك،  الحيــاة  باســتمرار  مهتميــن 

بالمخزون السمكي البحريني”.
وطالــب الدخيــل مجلــس النــواب بضــرورة 
العقوبــات  تغلــظ  عاجلــة  تشــريعات  ســن 
علــى المخالفيــن وعلــى مــن يتعامــل معهــم 
ويوفرهــم لهم الغطاء الــازم لدخول البحر، 
مؤكــدا بأن “الوضــع الحالي المرتــدِّي للبحار 
البحرينييــن  الصياديــن  مــن  الكثيــر  دفــع 

للخروج عن هذه المهنة التاريخية”.
البحــار حســن ذيــاب مــن  مــن جهتــه، دعــا 
محاربــة  محاســبة  لضــرورة  ســترة،  قريــة 

مافيــات تأجيــر رخص الصيــد، بقوله “أغلب 
اآلســيويين الذين يدخلــون البحر، يدخلون 
تحت مظلة رخصة صيد بحرينية مؤجرة”.
وأوضــح ذيــاب لــ )البــاد( بضرورة اإلســراع 
بتنفيذ مشــروع قانون )النوخذه البحريني(؛ 
ســيؤدي  لــه-  والحديــث  بــه-  التأخيــر  ألن 
للمزيــد من التدمير للبيئة البحرية، وهو أمر 

غير مقبول.
وتابــع “هــذه ثروة وطنيــة، يتوجب الحفاظ 
علــى مــا تبقــى منها لألجيــال القادمــة، ففي 
الســابق كنــا نصطــاد بفتــرة الشــتاء أنواعــا 
والهامــور  كالصافــي  الســمك  مــن  مختلفــة 
والشــعري، بنســبة )15( ثاجة في اليوم. أما 

اآلن، فــا يتجــاوز إجمالــي الصيــد اليومــي 
الربع ثاجة فقط، ناهيك عن انقراض أنواع 
معينــة ومشــهورة مــن األســماك، كالهامــور، 

والصنيفي، والخبر، والقين”.
بــدوره، قــال البحــار صــادق علــي “نحــن من 
نرى تجاوزات البحارة اآلســيويين اليومية، 
الســمك  رحمــة  بــا  يجرفــون  إنهــم  حيــث 
الكبيــر والصغيــر؛ لتحقيــق الربــح ليــس إال، 
الفشــوت  يحيطــون  وهــم  نراهــم  أننــا  كمــا 
مــن كل الجهــات، وينزلــون إليهــا ويقومــون 
نحــو  للذهــاب  الســمك  لدفــع  بتســكيرها؛ 
الغزول التابع لهم، وهو أمر يستحيل للبحار 

البحريني أن يفعله”.

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

االثنين
2 سبتمبر 2019 
3 محرم 1441

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي فرات البسام إن الحرب التي يقودها التحالف العربي باليمن للحفاظ على الهوية والوجود، 
موضحا بأن  ما يحدث بهذه المنطقة اإلستراتيجية من العالم، مؤثرة ومهمة على دول المنطقة، اقتصادًيا، وجيوسياسًيا.

وأوضــح البســام بتصريحــه لــــ )البــاد( بأن 
موقــع اليمــن الجغرافي واللوجســتي حرك 
األطمــاع اإلقليميــة إليران، مضيفــًا “جهود 
التحالــف العربي في قطــع الدابر اإليراني، 
والمحافظة على خطوط الماحة البحرية 
فــي مضيق باب المنــدب، أمر بالغ األهمية؛ 
لتعزيز األمن اإلقليمي، ولتحقيق اســتقرار 
هــذه  مــن  الصــادرة  المســتدامة  الطاقــة 

المنطقة”.
وقــال إن “التضحيــات الكبــرى التي قدمها 
أرض  علــى  والســعودية  اإلمــارات  أبنــاء 

شــكلت  والتــي  الكبــرى  والجهــود  اليمــن، 
بنجاح تشكيل الجيش اليمني الشرعي من 
جديد، وتدريبه، وتجهيزه، ودعم الشرعية 
اليمنيــة المعتــرف بها مــن األمــم المتحدة، 
البلديــن،  لهذيــن  العظيمــة  المآثــر  توجــز 
واللذيــن يعلبــان دورا مهمــا فــي محاربــة 
اإلرهــاب، وفــي محاربــة الفكــر المتطــرف 
والظامي العابر للحدود من إيران”.  وتابع 
البســام “المتغيــرات األخيرة فــي الجنوب، 
أثبتت -بالمقابــل- صابة التحالف العربي، 
وجذوره الراسخة والثابتة قبالة محاوالت 

شــق الصــف، وبعثــرة األوراق، وأن االتفاق 
الموقــف  ثبــات  األمــر، هــو  بهــذا  األســاس 
والرؤيــة اإلســتراتيجية بإعــادة الشــرعية 
لليمن واســتقراره والمحافظة على سامة 
والــذي  الحوثــي،  االحتــال  مــن  أراضيــه، 
أضــر بمصالــح اليمــن، وفتح األبــواب على 

مصارعيها، أمام النفوذ اإليراني”.
وأكــد البســام أنــه “يجــب أال ننســى الــدور 
والــذي  )المســيس(،  لألعــام  الســلبي 
اليمنــي  المشــهد  مــن  يجعــل  أن  يحــاول 
التحالــف  أطــراف  بيــن  دائــر  بأنــه خــاف 

العربــي، وهــو أمر مكشــوف منهــم، يعكس 
إصهــار الــروح العنصريــة المقينــة، الرامية 
لاضــرار بأوطــان العرب، وزجهــا بدوامات 

الصراعات والخافات والتفكك”.

الحقائــق تزييــف  يحــاول  المســيس  اإلعــام   :”^“ لــــ  البســام 

حــرب اليمــن حــرب هـويــة ووجــود

إبراهيم النهام

فرات البسام



ناشــد عــدد مــن موظفــي معهــد البحريــن للتدريــب إنهــاء إجــراءات تســكينهم على 
الهيــكل الوظيفــي التــي بقــي عالقا منــذ 2011 بعد نقــل موظفي معهــد البحرين من 

تحت مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.

وذكــر موظفــو المعهد لـ “البالد” أن العام شــهد 
2013 صــدور المرســوم الملكــي الســامي رقم 
22 لســنة 2013، والــذي ذكــر تفاصيل الهيكلة 
العامــة للمعهــد، والتي تم التنســيق مع ديوان 
الخدمــة المدنيــة لالنتهــاء منهــا للشــروع في 
األنظمــة  وفــق  الموظفيــن  تســكين  عمليــة 

المعمول بها.
وجــدد الموظفــون مطالباتهم بتعديل أوضاع 
المعهــد وإدماجهــم ضمــن أنظمــة الخدمة من 
خــالل إنهاء إجراءات تســكينهم على الهيكل 
التنظيمــي الجديد للمعهد الذي طال انتظاره؛ 

وضــع  تعديــل  مــن  االســتفادة  لهــم  ليتســنى 
المعهــد بمــا يتفــق مــع أحــكام قانــون الخدمة 
والئحته التنفيذية باعتباره الجهة المســؤولة 

عن موظفي الدولة.
وقالــوا إن مســؤولية الموظفيــن ومصيرهــم 
وديــوان  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تتقاذفــه 
الخدمة المدنية فيما أن األوضاع التي يعاني 
منهــا الموظفــون فــي المعهــد عجلــت بتقاعــد 
الكثيــر منهم ضمن التقاعد المبكر؛ نظرا لبقاء 

الحال على ما هو عليه منذ قرابة العقد.
الســتمرار  اســتيائهم  عــن  الموظفــون  وعبــر 

 200 تجاهــل المســؤولين لحقــوق أكثــر مــن 
موظــف ضمــن الطاقــم األكاديمــي واإلداري، 
مؤكديــن أن ديــوان الخدمــة المدنيــة اســتلم 

شــهاداتهم  مــرات   5 مــن  وألكثــر  منهــم 
األكاديمية والمســتندات التــي تبين خبراتهم 
ومؤهالتهــم، إال انــه لــم يحــرك ســاكن بشــأن 

حقوقهم وتسكينهم.
موظفــون  بأنهــم  المعهــد  موظفــو  وأكــد 
حكوميــون ولهم حقوق كبقية الموظفين في 
القطــاع العــام، وأن تقــاذف الجهــات المعنيــة 
العــام  الوضــع  علــى  ســلبا  أثــر  مســؤوليتهم 
للموظف الذي بات ال يشعر باألمن الوظيفي.

وأشــاروا علــى أمثلــة للحقــوق التــي حرمــوا 
منها.

1 - استثناؤهم من الزيادة العامه 15 % التي 
منحت لموظفي الحكومة في العام 2011.

تحســين  عــالوة  صــرف  وإيقــاف  تأخــر   -  2
المعيشــة التي منحــت لكل موظفي الحكومة 
2011، حيــث تــم صرفهــا متأخــرة فــي  فــي 
ســبتمبر  منــذ  مجــددا  إيقافهــا  ليتــم   .2013
إنهــاء  انتظــار  بحجــة  اآلن  حتــى   2018

إجراءات التسكين.

 3 - إلغــاء التأميــن الصحي الــذي كان معموالً 
به سابقًا رغم كونه حقا مكتسبا للموظفين.

4 - تأخــر منــح الترقيــات للموظفيــن الذيــن 
بلغوا نهاية المربوط في درجاتهم.

5 - التعامــل مع الموظفيــن بازدواجيه، حيث 
تطبــق قوانيــن ديــوان الخدمــة بدقــه عندمــا 
فــي  الوظيفيــة،  بواجباتهــم  األمــر  يتعلــق 
المقابــل يتــم تســويف كل مــا يتعلــق بحقــوق 

الموظفين.
المعنييــن  المســؤولين  الموظفيــن  وناشــد 
العقــد  قرابــة  بعــد  مشــكلتهم  لحــل  التدخــل 
مــن تعطــل أمورهــم علــى الرغــم تصريحــات 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  فــي  المســؤولين 
إنهــاء  بقــرب  المدنيــة  الخدمــة  وديــوان 
إجراءات التســكين، إال أن وضع الموظف في 

معهد البحرين ال يزال “مكانك سر”.

معهد البحرين للتدريب

تسكين موظفي “البحرين للتدريب” مكانك سر منذ 9 أعوام
ــل مــشــكــلــتــهــم ــحـ ــن الــمــعــنــيــيــن الـــتـــدخـــل لـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ نـــــاشـــــدوا الـ

06local@albiladpress.com

االثنين
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محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

يعلن قطاع التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، أنه نظرًا النتهاء فترة التســجيل والنقل للطلبة بالمدارس الثانوية للعام الدراســي الجديد 2019/2020، وتعذر عملية 
تســجيل البعض في الفترة المحددة لظروفهم الخاصة، فإنه ســيتم وبشــكل اســتثنائي فتح باب التســجيل للطلبة الدارســين خارج مملكة البحرين وإعادة القيد والتنقالت بين 
المدارس الثانوية )لطلبة المستوى األول فقط(، ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، ولغاية يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، في مبنى خدمات المراجعين بديوان 

الوزارة بمدينة عيسى، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

المعنييــن  الطلبــة  أمــور  أوليــاء  وعلــى 
لتسجيل أبنائهم، توفير الوثائق الثبوتية 
لعمليــة التســجيل، والمتمثلــة في إثبات 

عنوان الســكن )القــراءة للبطاقــة الذكية 
للطالب وولي أمره(، مع مراعاة أال يكون 
الطالــب قــد تجاوز ســن )21( ســنة وقت 

تقديم الطلب.
الخاصــة  الوثائــق  توفيــر  ويشــترط 
بالنســبة للطلبة الدارســين خــارج مملكة 

البحرين، وهي آخر شهادة آلخر مستوى 
دراســي حصل عليها الطالب، وأن تكون 
مصدقــة من المدرســة التي تخــرج منها 
ووزارة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ومــن 
البحريــن  مملكــة  وســفارة  الخارجيــة 
فــي البلــد القادم منــه، ومعادلة الشــهادة 
الصــادرة من إدارة االمتحانات الموضح 
فيها المســتوى الدراســي الــذي يجب أن 
يســجل فيــه الطالــب، والبطاقــة الذكيــة 
منهمــا،  وصــورة  أمــره  وولــي  للطالــب 
وااللتزام بالتوزيع الجغرافي للمجمعات 

السكنية.
الطلبــة  تســجيل  عمليــة  تتطلــب  فيمــا 
مدرســة  مــن  االنتقــال  فــي  الراغبيــن 
ثانوية إلى أخرى اصطحاب آخر شهادة 

آلخر مستوى حصل عليه الطالب. 
فهــي  القيــد،  إعــادة  لعمليــة  وبالنســبة 
تشــترط أال يكــون الطالــب قــد تم فصله 
مــن التعليــم النظامــي فصالً نهائيــًا، وأال 
يكــون قد تجاوز تســعة فصول دراســية 
الوثائــق  أمــا  النظاميــة،  الدراســة  فــي 

المطلوبــة فهي: خطاب ولي أمر الطالب 
موجــه لــإدارة المعنيــة )تعليــم ثانــوي، 
تعليــم فني ومهنــي( إلعادة قيد الطالب، 
وكشف الدرجات الصادر من المدرسة أو 
مــن إدارة االمتحانــات، والبطاقة الذكية 

للطالب ولولي أمره وصورة منهما.
أما بالنســبة لتغيير المســار، أو المحولين 
مــن التعليــم المســتمر، فيشــترط توفيــر 

شهادة المرحلة اإلعدادية للطالب. 
طلبــة  نقــل  لعمليــة  يشــترط  فيمــا 
المســتويين الثانــي والثالــث أن تتم عن 

يعتمــد  وال  المــدارس،  إدارات  طريــق 
الطلــب إال في حال اســتالم رد الموافقة 
مــن اإلدارة التعليميــة، حيث يجب على 
أولئــك الطلبــة توفيــر آخــر شــهادة آلخر 
مســتوى حصــل عليهــا الطالــب، وإثبــات 
عنوان الســكن )القــراءة للبطاقــة الذكية 
للطالــب وولــي أمــره(، والبطاقــة الذكيــة 

للطالب وولي أمره وصورة منهما.
يذكــر أن تســجيل الطلبــة فــي المدارس 
يخضــع لمعيــاري عنــوان الســكن التابــع 

للمدرسة والطاقة االستيعابية لها.

مــن 11 إلى 19 ســبتمبر ويشــمل إعــادة القيــد والتنقــات بيــن الثانوية للمســتوى األول

“التربية” تمدد فترة التسجيل والنقل للدارسين بالخارج

وزارة التربية والتعليم

موسكو - بنا

أكــدت مديــرة معهــد تدريــب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم بدولة االمارات العربية المتحدة الشــقيقة خولة الحوســني أن 
دولة االمارات تجمعها مع مملكة البحرين شراكات عريقة ومتعددة في مجال التعليم، وهناك زيارات متبادلة وتعاون متعدد بهدف 

تعزيز عملية التعليم في البلدين الشقيقين. 

وأشــارت الحوســني فــي تصريــح خــاص 
لوكالــة انبــاء البحريــن )بنــا( علــى هامــش 
قمــة  مــن  الثالثــة  الــدورة  فــي  مشــاركتها 
“أقــدر” العالميــة التــي تقــام فــي العاصمــة 
الروســية موســكو، الــى ان دولــة االمارات 
تهتم بجودة المعلمين ألنها تنعكس إيجابًا 
التــي  والمبــادرات  المشــاريع  علــى جميــع 
التحصيــل  لتطويــر عمليــه  تنفيذهــا  يتــم 
الجهــود  جميــع  ان  موكــدة  الدراســي، 
التعليميــة تتطلــب وجــود معلمين مهيئين 

واكفاء.
وقالــت ان دولــة االمــارات بنــت خططهــا 
أفضــل  علــى  االطــالع  بعــد  التعلميــة 
الممارســات العالميــة فــي مجــال التعليــم، 
وكذلــك االطــالع علــى التجــارب المتميزة 
والطموحــة في هذا المجال، ثم تم تطوير 
الخطــط لتنفيــذ نمــوذج تعليمــي إماراتــي 

متكامل.
أحــد  تعــد  التعليــم  “جــودة  وأضافــت: 
الرؤيــة  فــي  االســتراتيجية  األهــداف 
جميــع  تركــز  لذلــك   ،2021 االماراتيــة 
هــذا  تحقيــق  علــى  التدريبيــة  برامجنــا 
الهــدف، وقــد عرضنــا تجربتنــا فــي اعــداد 
المعلميــن علــى العديــد مــن الــدول، ودائما 
مــا نســعى إلــى التعــاون واالســتفادة مــن 

التجارب األخرى”.

التــي  العمــل  ورشــة  علــى  تعليقهــا  وفــي 
ضمــان  “منظومــة  عنــوان  تحــت  أقيمــت 
جــودة المعلميــن” على هامش القمة، قالت 
مديــر معهــد تدريــب المعلميــن االماراتــي: 
“ركــزت ورشــة العمــل علــى النظــام الــذي 
أداء  جــودة  لضمــان  المعهــد  فــي  نتبعــه 
المعلمين من خالل توفير التدريب الالزم، 
اســتقطاب  آليــة  بتوضيــح  قمــت  حيــث 
المعلمين وتوظيفهــم وتدريبهم وتأهيلهم 
وإعدادهــم لمزاولة مهنة التدريس، وقمت 
أيًضا بتقديم شــرح مبســط حــول البرامج 

التدريبية التي يخضع لها المعلمون”.
وأضافــت: “ان برنامــج تدريــب المعلميــن 
احتياجــات  وفــق  ومخصــص  إلزامــي 
إكمــال  المعلميــن  مــن  المعلميــن، ويطلــب 
100 ســاعة تدريبيــة فــي العــام الدراســي 
الواحد”، مشيرة إلى ان البرامج التدريبية 
للمعلميــن تخضــع للتقييــم، ونقــوم بإعداد 
فريــق مكــون مــن مدربيــن معتمديــن فــي 
مجــاالت متعــددة لتقديــم تدريــب عالــي 
برنامــج  كل  يخضــع  وبالتالــي  الجــودة 

تدريبي لمتابعة منهجية لقياس تأثيره.

خولة الحوسني

مديرة معهد تدريب المعلمين اإلماراتي: تجمعنا مع البحرين 

شراكــات عريقـــة في مجـــال التعليـــم



“نهرا” تطلق موقعها اإللكتروني غًدا
الجالهمــة: تطويــر منظومة تقديــم الخدمــات للمواطنين بجــودة وفعالية

كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة عن أن الهيئة، وهي 
المســؤولة عــن وضع السياســات التطويريــة لنظم الخدمات والرعايــة الصحية بالمملكة، وبمــا يضمن الكفاءة 
العاليــة والســرعة الالزمــة والفاعليــة فــي تقديــم هــذه الخدمــات فــي القطاع الحكومــي والخاص، اســتطاعت 
تحقيــق الكثيــر مــن أهدافها ومبادراتها منذ انطالق عملها في العــام 2016 ولحد آالن، مؤكدة أن هذه األهداف 
والمبــادرات هــي جــزء ال يتجــزأ مــن اإلســتراتيجية الجديــدة للهيئــة ألعــوام 2016 - 2020، مؤكــدة أن الهيئــة 
اســتطاعت أن تنجز المهام واألهداف التي وضعت من أجلها، وهي تنظيم ومســاءلة مرافق الرعاية الصحية؛ 
لضمــان تلبيــة جميع المرافــق للمعايير المطلوبة للترخيص، مع العمل على الحفاظ على حقوق المرضى، وجعل 

سالمة المرضى أولوية.

وأكــدت الجالهمــة فــي تصريحــات 
لـــ “ البالد” أن تنفيــذ الهيئة الوطنية 
لهذه اإلســتراتيجيات والمعايير هو 
تمهيــد الطريق لتنفيذ نظام الضمان 
الصحي القادم، وخلق بيئة مشجعة 
لالســتثمار والمســتثمرين بالبحرين 
المتعلقــة  اإلجــراءات  وتســهيل 
بهــذا الجانــب المهم؛ لتوفيــر أفضل 
المخرجــات الصحيــة للمجتمــع مــن 
وأعلــى  الســالمة،  ضمــان  خــالل 
مســتوى مــن الجــودة كأمــر أســاس 
التــي  الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم 
تلبي المعاييــر المطلوبة للترخيص، 
مؤكــدة أن هــذا العمل قــد قام برفد 
بالعديــد  المحليــة  الصحيــة  البيئــة 
العالميــة  الصحيــة  المشــاريع  مــن 
واســتقطاب المزيد منهــا في الفترة 
المقبلــة لضمان اســتدامة الخدمات 
الصحية واســتقطاب االســتثمارات 
المملكــة  مكانــة  وتعزيــز  الطبيــة 
العالجيــة،  الســياحة  علــى خارطــة 
إلــى  تســعى  البحريــن  أن  مؤكــدا 
تطويــر شــامل لمنظومــة الخدمــات 
الصحيــة بمــا يتســق مــع توجيهــات 
عمــل  وبرنامــج  الرشــيدة  القيــادة 
الحكومة وتجسيد األهداف النابعة 
مــن رؤيتنــا الوطنيــة 2030 وتنفيذ 
المبادرات الوطنية إلزامية لمواصلة 
تحســين جــودة الخدمــات الصحية 
واســتدامتها  للمواطنيــن  المقدمــة 
بجــودة عاليــة وفــق مبــادئ العدالة 

والتنافسية واالستدامة.
جــاء ذلك فــي تصريحــات صحفية 
لـ “الجالهمة” عشــية تدشــين الهيئة 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات 

 3 الثالثــاء  غــد  صبــاح  الصحيــة 
رعايــة  وتحــت  الجــاري،  ســبتمبر 
تحــت رعاية الفريق طبيب الشــيخ 
محمــد بن عبــدهللا آل خليفة رئيس 
الموقــع  للصحــة  األعلــى  المجلــس 
لهــا،  الجديــد  الرســمي  اإللكترونــي 
إلكترونيــا  ملفــا  سيشــكل  والــذي 
النظــم  متطــورا، ومســايرا ألحــدث 
هــذا  فــي  بهــا  المتعامــل  العالميــة 
الجانــب، ويضــم جميــع المعلومــات 
ويقــدم  المملكــة،  فــي  الصحيــة 
لجميــع المتعامليــن مــع الهيئــة مــن 
البحرين ومن خارجها من المهنيين 
علــى  االطــالع  مــن  والمســتثمرين 
بيســر  المطلوبــة  المعلومــات  كافــة 
إنهــاء  مــن  لتمكينهــم  وســهولة؛ 
معامالتهــم اإلداريــة، وذلك في مقر 
بضاحيــة  الثامــن  بالطابــق  الهيئــة 

السيف.
الموقــع  أن  الجالهمــة  وأوضحــت 
الجديــدة يمثــل دليــال طبيــا شــامال 
والمعلومــات  المعامــالت  لجميــع 

فــي  الطبــي  للقطــاع  الصحيــة 
البحريــن، وأنــه يأتــي ضمــن خطــط 
اإلجــراءات  لتحســين  الهيئــة 
وتســهيلها للمســتثمرين والمهنييــن 
الموقــع  ويأتــي  ســواء،  حــد  علــى 
متطلبــات  مــع  متوافقــا  الجديــد 
الطلــب  مقدمــي  ويمكــن  الهيئــة، 
مملكــة  داخــل  ســواء  كانــوا  أينمــا 
عبــر  المملكــة  خــارج  أو  البحريــن 
الموقــع اإللكترونــي والدخــول على 
للتراخيــص  اإللكترونــي  البرنامــج 
إلتمام طلباتهم وإرفاق المســتندات 
إلــى  الحاجــة  دون  مــن  المطلوبــة 
الحضــور الشــخصي للهيئة، مضيفة 
أن الموقــع يوفــر رابطــا مــع الجهات 
الحكوميــة األخرى كموقع ســجالت 
أفــق  وموقــع  التجــارة  وزارة  فــي 

للتخليص الجمركي.
التحــول  مبــادرة  ان  إلــى  وأشــارت 
المبــادرة  مــع  تنســجم  اإللكترونــي 
الوطنيــة فــي التحــول اإللكترونــي؛ 
لتقديــم المعامالت الحكومية ضمن 

األهــداف  وضمــن  الموحــد  اإلطــار 
التي حددها صاحب الســمو الملكي 
ولي العهد خالل الملتقى الحكومي 
من خالل تحســين جودة الخدمات 
األطــر  وتطويــر  الحكوميــة، 
وتســهيل  والتنظيميــة،  التشــريعية 
الحكوميــة،  اإلجــراءات  كافــة 
ومواصلة توفيــر بنية تحتية عالية 

الجودة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة 
إلــى  التحــول  أن  الجالهمــة  مريــم 
تطبيــق  فــي  اإللكترونــي  النظــام 
الخدمات يهدف إلى تطوير منظومة 
تقديم الخدمات للمواطنين بجودة 
وفعاليــة، وتســهيل اإلجراءات على 
الحصــول  وتســهيل  المواطنيــن، 
علــى الخدمــات بمختلــف الوســائل 
وضمــن مبادرة التحــول اإللكتروني 
التــي تتماشــى مــع أهــداف المبادرة 
الوطنيــة فــي التحــول اإللكترونــي 
لتقديــم المعامــالت الحكوميــة مــن 
الخدمــات  جــودة  تحســين  خــالل 
األطــر  وتطويــر  الحكوميــة، 
التشــريعية والتنظيميــة، مؤكدة أن 
الفريــق الــذي قــام بإنشــاء البرنامج 
وتطويــره والعمل به هو فريق وني 
بحرينــي، وأن كافــة مراحل تصميم 
المتميــز  اإلكترونــي  النظــام  هــذا 
تمــت بأيــٍد بحرينيــة تمتلــك الخبرة 
والكفــاءة والتميــز إلقامة مثل هذه 
المشــاريع المتطــورة ومــن دون أي 
تكلفة أو موارد مالية قد تشــكل أي 

إضافة أو عبأ على الهيئة.

رئيس الهيئة الوطنية “نهرا” مريم الجالهمة

ينظــم معهــد جولــدن ترســت للتدريــب واالستشــارات منتــدى أســبوع 
الثــورة  التمكيــن الوظيفــي فــي نســخته الثانيــة، تحــت شــعار “تأثيــر 
الصناعيــة الرابعــة علــى متطلبــات التدريــب والتعليــم المهنــي” برعاية 
كريمــة مــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، وذلــك 
فــي الفتــرة ما بين 29 ســبتمبر الجاري لغايــة 3 أكتوبر المقبل في فندق 

الدبلومات راديسون بلو، المنامة، مملكة البحرين.

ويســلط المنتدى الضــوء هذا العام 
علــى أهــداف رئيســة منهــا تمكيــن 
قدرات القوى العاملة وذلك بالعمل 
ظــل  فــي  الكفايــات  رفــع  بمبــدأ 
متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، 
وذلك عن طريق استعراض مواكبة 
والكفايــات  المهــارات  ومواءمــة 
عالميــا  المطروحــة  المســتقبلية 
التدريــب  صناعــة  علــى  وتأثيرهــا 
إقليميــا ومحليــا فــي خلــق فــرص 

وتعزيــزا  واســتمراريتها  العمــل 
ثقافــة  لنشــر  المبذولــة  للجهــود 
بيــن  المهنــي  والتعليــم  التدريــب 
شــريحة القــوى العاملــة والباحثين 

عن عمل. 
وفي هذا الصدد، صرح المدير العام 
للتدريــب  ترســت  جولــدن  لمعهــد 
واالستشارات أحمد السكران، قائال 
الرشــيدة  القيــادة  اهتمــام  “نثمــن 
بتمكين الثروة البشــرية البحرينية 

من خالل الدعم والمبادرات القيمة 
بتخفيض نســبة الباحثين عن عمل 
وإيجــاد فرص عمــل نوعية، والتي 
أثمــرت عــن نتائج عالية في نســب 
المنشــورة  والتدريــب  التوظيــف 
مؤخــرا بجهــود مشــكورة مــن قبــل 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 

حيــث  تمكيــن،  العمــل  وصنــدوق 
يعتبر شــعار المؤتمر هــذا العام من 
المواضيــع التــي تتصــدر أولويــات 
المهتمين بقطاع التدريب والتعليم 
المهني، حيث ســيتم مناقشــة آلية 
وضع حلول للتحديات التي تواجه 

فــي  والقــادة  األعمــال  أصحــاب 
تمكيــن وتطويــر والمحافظــة على 
الثروة البشــرية في ظــل متغيرات 

الثورة الصناعية 4.0.
مــا  اســتضافة  “ســتتم  وأضــاف 
يقــارب أربعــة عشــر )14( شــخصية 
مــن نخبــة المتحدثيــن والمدربيــن 
وبيــوت الخبرة من مملكة البحرين 
والمملكة العربية الســعودية ودولة 
اإلمارات العربية والمملكة المتحدة 
بخبراتهــم  للمشــاركة  وكنــدا؛ 
قصــص  باســتعراض  وعلمهــم 
نجــاح وخبــرات وطنيــة وخليجية 
وعالميــة؛ وذلــك لدراســة الكيفيــة 
األفضــل لالســتثمار فــي الطاقــات 
لتحقيــق  الشــبابية؛  والمواهــب 
واإلنتاجيــة،  المؤسســية  الكفــاءة 
القطاعيــن  دعــوة  ننــوي  حيــث 

العــام والخــاص محليــا وخليجيــا؛ 
للمشــاركة بترشــيح القــوى العاملة 
حيــث  الفعاليــة،  أهــداف  لتحقيــق 
مــن ورش  إطــالق سلســلة  ســيتم 
العمــل التدريبيــة التنفيذية، والتي 
تمــت هيكلتها وتطويرها بناًء على 
تبيــن  وإقليميــة  محليــة  دراســات 
ضرورة وأهميــة رفع الكفايات عبر 
فــي  المنتظــم  المــوازي  التدريــب 
الصناعيــة  الثــورة  متغيــرات  ظــل 
األفــراد  ادارة  تغطــي  والتــي   ،4.0
فــي القيــادة التحويليــة ومهــارات 
التفكير النقدي والتحليلي المتقدم 
المســتعصية  المشــكالت  فــي حــل 
ومهــارات  المعطلــة  والســلوكيات 
التعامل معها والكوتشــنج في رفع 
واإلنتاجيــة  المؤسســية  الكفــاءة 

وريادة األعمال المؤسسية”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان يرعى أسبوع التمكين الوظيفي 2019
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المنامة- وزارة الخارجية

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع 
الجمهوريــة  فــي  المتواجديــن  المواطنيــن 
اللبنانيــة إلى ضــرورة المغادرة فــوًرا؛ نظًرا 
لمــا تمر به الجمهوريــة اللبنانية من أحداث 
الجميــع  علــى  توجــب  أمنيــة  وتطــورات 
أخــذ ســبل الحيطة والحــذر. وأكدت وزارة 
الخارجيــة ما صدر عنها من بيانات ســابقة 

بعدم السفر نهائًيا إلى الجمهورية اللبنانية، 
وذلك منًعا لتعرض المواطنين ألي مخاطر، 
وحرًصا على ســالمتهم. ولطلب المســاعدة 

يرجى االتصال على األرقام التالية:
المملكــة  لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفارة 
 -  0096265664148 الهاشــمية:  األردنيــة 

00962791554000

البحرين تدعو المواطنين في لبنان للمغادرة فوًرا

بدور المالكي

ال تــزال محاكــم التنفيــذ علــى حالهــا القديم، من تأخــر في تمريــر اإلجراءات، 
وقضاء مصالح الناس، نوجز بمتن مقال اليوم، تسع مالحظات مهمة عن أهم 

مسببات هذا التعطيل، فيما يلي:
Û  صعوبــة وصــول المحاميــن لقاضــي التنفيــذ، وتفويــض الحاجــب ليكــون

للقاضــي  المــوكل ال يســتطيع أن يشــرح  بذلــك، علمــا أن  القــرار  صاحــب 
حيثيات القضية وأهم تفاصيلها، كما هو المحامي.

Û  اعتمــاد توكيــل المحامــي فــي )التنفيــذ( يأخــذ فتــرة طويلــة تصــل لثالثــة
أســابيع، ويخلــف هــذا التأخير أضرارا عديــدة، أهمها تأخير إفراج الســبيل 

عن المتهمين الذين قاموا بسداد ما عليهم.
Û  إدخال التوكيل في )األون الين( ال يعفي المحامي من الذهاب إلى الموظف

المختص في محكمة التنفيذ؛ العتماده، فما الداعي أساســا للتســجيل في 
)األون الين(؟

Û  أخــذ المســتحقات الماليــة )للمنفــذ له( تأخذ فترات طويلة تصل إلى الشــهر
أحيانا.

Û  تحتاج محاكم التنفيذ لزيادة عدد موظفيها، في ظل الضغط الحاصل على
الكادر الحالي، والذي تزايد كثيرا مع خروج آخرين للتقاعد االختياري.

Û  غياب خصوصية الحديث مع الموظفين والمسؤولين، حيث يتسلل صوت
النقاش بسهولة لبقية المراجعين اآلخرين، وبذلك حرج على المراجع وتعدٍّ 

على خصوصيته.
Û  يشــكو عــدد من المحاميــن، صعوبة الوصول لقاضــي التنفيذ، ومنهم من ال

يلتقي به إال بعد الطلب السادس أو السابع.
Û  عدد الكراســي الموجود في ســاحات االســتقبال قليلة جدا، ويضطر لذلك

بعض المراجعين، ومنهم كبار للســن، للوقوف فترات طويلة، منتظرين أن 
يأتيهم الدور.

Û  عدم تسلسل األرقام التي توزع على المراجعين إلنهاء إجراءاتهم، ومنهم
من يأتي متأخرا ويدخل قبل غيره، فلماذا؟

Û  هــذه المالحظــات ننقلها بناء على شــكاوى ومالحظات عــدد من المحامين
والمراجعيــن، والذيــن أكــدوا أن الدخــول إلــى محاكــم التنفيــذ يعنــي هــدر 

اليوم كله هنالك؛ بسبب بيروقراطية بعض اإلجراءات، وتعثرها.

تسع مالحظات 
حول “محاكم 

إبراهيم النهامالتنفيذ”

إصابـات مفصــل الركبــة.. آالم تربــك حيــاة كثيريــن
ــعـــضـــالت ــن تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــقـــويـــة الـ ــ ــاري ــ ــم ــ ــت ــ ــالج الـــطـــبـــيـــعـــي وال ــ ــعـ ــ الـ

تتصــدر مشــاكل وآالم الركبــة معانــاة الكثير مــن البحرينيين، فهي من أكثر الحاالت التي تســتقبلها المستشــفيات 
والمراكز الصحية والعيادات الخاصة بشــكل يومي، وهذه المعاناة، الســيما “إصابات مفصل الركبة”، تربك حياة 

الكثير من المواطنين سواء على صعيد العمل أم على صعيد الحياة االجتماعية.

إهمال تقوية العضالت

ويقــول استشــاري أمــراض وجراحة 
العظام والعمود الفقري يوسف شرف 
مفصــل  إصابــات  أكثــر  إن  الشــرف 
الركبــة يمكــن مالحظتها بشــكل كبير 
بيــن الالعبين ومنها إصابــات الرباط 
الصليبي أو الغضاريف، والســبب في 
ذلــك يعــود إلــى أن معظــم الالعبيــن 
ال يهتمــون بتقويــة العضالت وكذلك 
االســتعداد الكافي للعب فيتعرضون 
لإلصابــات البســيطة لكنها قوية مثل 

إصابــة الرباط الصليبي والغضاريف، 
أمــا كبار الســن فهم يعانــون من هذه 
المشــاكل أيًضــا ال ســيما تــآكل الركبة 
أو  العمــر  تقــدم  بســبب  والخشــونة 
الجلــوس بوضعيــة خاطئــة ولفترات 

طويلة على األرض.
ويشخص استشاري العالج الطبيعي 
والتحريــك  المفاصــل  وإصابــات 
المفصلــي حســين ناصــر آالم مفصــل 
الخاطــئ  الوضــع  نتيجــة  الركبــة 
للمفصــل، إذ أن عظمــة الســاق تكــون 
مائلــة بدورانهــا إلــى الخــارج، وهــذا 

األنســجة  علــى  ضغطــا  يســبب  مــا 
داخــل الركبــة وبالتالــي ظهــور األلم، 
باأللــم  الشــعور  فهــي  األعــراض  أمــا 
فــي المشــي والوقوف، وقد ال يشــعر 
المصــاب بألــم فــي ثنــي الركبــة أثناء 

الصالة مثاًل على األرض.
ويشــير إلــى أن الســبب الرئيــس هــو 
ضعــف العضــالت وبعــض اإلصابــات 
كذلــك  الــوزن  وزيــادة  والحــوادث 
مــن األســباب الرئيســة، إضافــة إلــى 
العيــوب الخلقيــة، والعــالج باألدويــة 
قــد ال ينفــع؛ ألن المشــكلة ميكانيكية 

فــي حالــة وجــود  إال  األســاس،  مــن 
األدويــة  تخفــف  إذ  االلتهابــات، 
بعــض اآلالم لكنهــا ال تنهي المشــكلة، 
فبالعــالج الطبيعــي، خصوًصا العالج 

اليــدوي والتحريك المفصلي لترجيع 
الطبيعــي  لوضعهــا  الســاق  عظمــة 
إضافة إلى تقوية العضالت المحيطة 
المســؤولة  الســيما  الركبــة  بمفصــل 

عــن دوران عظمــة الســاق، هــي مــن 
والناجحــة،  المفيــدة  العالجــات 
باإلضافــة إلــى الالصــق الطبــي الذي 
نســتخدمه لتعديــل وضعيــة مفصــل 
الركبــة والتماريــن العالجيــة، وهنــاك 
حــاالت كثيــرة يعتقــد المصابــون بها 
الركبــة،  خشــونة  عــن  ناتجــة  بأنهــا 
إال  الخشــونة موجــودة  تكــون  وقــد 
أن هناك مشــكلة في دوران المفصل، 
المفصلــي  بالتحريــك  العــالج  وبعــد 
الحالــة  تتحســن  العضــالت  وتقويــة 
عمــر  فــي  هــم  لمــن  بالنســبة  حتــى 
متقــدم، فالعالج الطبيعي يســهم في 
عــودة اإلنســان إلى المشــي والحركة 

ومزاولة حياته بشكل طبيعي.

يوسف الشرفحسين ناصر

 سعيد محمد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

تحت شعار 
“تأثير الثورة 

الصناعية الرابعة 
على متطلبات 

التدريب والتعليم 
المهني”
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خليفة ــاء  ــن ــي م ــر  ــب ع ــة  ــاويـ حـ ألــــف   252 مـــنـــاولـــة 

استيراد 24 ألف سيارة في 7 أشهر

اســتوردت البحريــن 24.1 ألــف ســيارة فــي 
الشهور السبعة األولى من العام الجاري، أي 
مــن بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو، 
بانخفــاض طفيــف عن ذات الفترة من العام 

.2018
أمــس  نشــرت  مالحيــة  بيانــات  وأظهــرت 
والمركبــات  الســيارات  كميــة  تراجــع 
المســتوردة عبــر مينــاء خليفــة بــن ســلمان 

بنسبة 3.2%.
وعلى صعيد البضائع العامة أشارت األرقام 
إلــى أن المينــاء اســتقبلت خــالل هــذا العام 
نحــو 269 ســفينة شــحن محملــة بالبضائــع 
العامــة، إذ بلغــت زنــت الحمــوالت التــي تــم 
مناولتهــا لهــذه البواخــر نحــو 559 ألــف طن 

نولي من مختلف البضائع والسلع.
وشكلت منتجات الحديد األعلى شحنًا عبر 
ميناء خليفة، إذ تمتلك البحرين سلســة من 
مصانــع الحديــد مــن بينهــا مصنــع لكريــات 
المســتخدمة  الحديــدة  وللقواطــع  الحديــد 

فــي التشــييد إلى جانب الســتانلس ســتيل، 
إذ بلغــت إجمالــي كميــة الحديــد التــي تمت 
مناولتهــا عبــر الميناء نحــو 252.6 ألف طن 

نولي.
البتروكيماويــة،  بالمنتجــات  يتعلــق  وفيمــا 
أشــارت األرقام إلى مناولة مــا قدره 101.1 

ألف طن.
وفيمــا يتعلــق بحركــة الحاويــات، فأظهرت 
األرقام، مناولة نحو 243 ألف حاوية خالل 

الجــاري  العــام  مــن  األولــى  شــهور  الســبعة 
2019، إذ بلغــت عــدد الحاويــات المملــوءة 
الفارغــة  والحاويــات  حاويــة   243 نحــو 
األحجــام.  مختلــف  مــن  خاويــة  ألــف   64
وســيطرت الحاويــات بطــول 40 قــدم على 
حركة الشحن عبر الميناء، وذلك بنحو 150 

ألف حاوية.
ويصــل مينــاء خليفــة بن ســلمان بقرابة 15 
خط مالحي من مختلف دول العالم، ليكون 

من أبرز الموانئ في المنطقة، حيث تساعد 
ســهولة اإلجــراءات فــي ســرعة وتخليــص 
المعامالت على تشــجيع اتخــاذ الميناء مقر 
لحركــة إعــادة التصديــر خصوصًا لألســواق 
المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية.

يقــع  ســلمان،  بــن  خليفــة  مينــاء  أن  يذكــر 
علــى مســاحة 110 هكتــارات مــن األراضــي 
المســتصلحة ويتضمن رصيفــًا طوله 1800 
متــر يشــمل محطة للحاويات على مســاحة 
رافعــات  أربــع  تخدمهــا  مربــع  متــر   900
قنطريــة تتمكن من مناولة ســفن الحاويات 
مرافــق  إلــى  باإلضافــة  متــرًا،  بعــرض61 
وســفن  العامــة  البضائــع  وتخزيــن  لمناولــة 
الدحرجــة وســفن الركاب، وقد تم اســتثمار 
تشــييد  فــي  بحرينــي  دينــار  مليــون   136
ميناء خليفة بن سلمان، منها استثمار قدره 
62 مليــون دينــار مــن قبــل شــركة أي بي إم 
تيرمينالــز، إذ تشــغل األخيــرة المينــاء وفق 

عقد امتياز مدته 25 عامًا.

العراق يصّدر 3.6 مليون 
برميل نفط يوميا

ذكــرت وزارة النفط العراقية في بيان 
أن صــادرات البالد مــن الخام ارتفعت 
إلــى 3.603 مليــون برميــل يوميــا في 
أغســطس، مــن 3.566 مليــون برميــل 

في الشهر السابق.
وأضافــت الــوزارة أن صــادرات الخام 
مــن مرافئ البصــرة في جنوب العراق 
يوميــا،  برميــل  مليــون   3.468 بلغــت 
برميــل  مليــون   3.435 مــن  ارتفاعــا 

يوميا في يوليو.
وعلــى صعيــد متصــل، أعلنــت وزارة 
أنهــا  األول  أمــس  األردنيــة  الطاقــة 
بدأت تستورد النفط الخام من العراق 
)كركــوك( بأســعار تســاوي نفــط برنــت 
العالمي، بواقع 10 أالف برميل يوميا.

بغداد - رويترز

“سامسونغ” تستحوذ على 37.4 % من سوق البحرين
مــتــقــدمــة وخــــصــــائــــص  ــزات  ــ ــي ــ ــم ــ ــم ــ ب الــــجــــديــــد   ”10 “نــــــــوت  إطــــــــاق 

كشــف رئيــس قســم مجموعــة المعلومــات والهواتــف النقالــة فــي سامســونغ الخليــج 
لإللكترونيات طارق صباغ أن الحصة الســوقية لشــركة سامســونغ في البحرين تشكل 

37.4 % من إجمالي الحصص السوقية للهواتف الذكية خالل النصف األول.

وأوضح صباغ - للصحافيين على هامش كشــف 
شــركة سامســونغ الخليج لإللكترونيات، الستار، 
عن هاتفها الجديد Galaxy Note10 - أن شركة 
سامسونغ تأتي في المرتبة األولى من الحصص 
السوقية لشركات الهواتف الذكية في البحرين.

الجديــد  هاتفهــا  عــن  النقــاب  الشــركة  وكشــفت 
Galaxy Note10 فــي البحرين. ويجمع اإلصدار 
 Galaxy Note هواتــف  سلســلة  فــي  األحــدث 
القــوي ووســائل  األنيــق واألداء  التصميــم  بيــن 
المســتخدمين  لمســاعدة  اإلنتاجيــة  تعزيــز 
علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن كل لحظــة 
يعيشــونها. وُيســتوحى تصميــم الهاتــف الجديد 
 Galaxy Note مــن أجيــال مســتخدمي هواتــف
الذيــن يتمتعــون بــروح الريادة وينتقلون بشــكل 
ســلس بيــن أعمالهــم وأنشــطة حياتهــم اليوميــة 
لمنحهم مستوى أعلى من المرونة وحرية العمل 
بالطريقة التي يرغبون بها، مما يتيح لهم التعبير 
عــن قدراتهــم وطاقاتهــم اإلبداعيــة ســواًء كانوا 

في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل. 
 وأشــار إلــى أن زيــادة مبيعــات الحجــز المســبق 

على الهاتف الجديد في سوق البحرين شكل 46 
% مقارنة بالفترة نفسها لحجز هاتف سامسونغ 
نــوت 9، )...( كمــا تــم تســليم 70 % مــن طلبــات 

الحجز المسبق.
وعن ميزات الهاتف الجديد، قال صباغ: “يسعدنا 
إطــالق هاتــف Galaxy Note10 عبــر المنطقــة – 
 Galaxy لقــد تــم تصميــم كل عنصــر مــن عناصــر
عــن  يبحثــون  الذيــن  للمســتخدمين   Note10
األفضل وللذين يريدون تحقيق المزيد. فســواًء 
كان المســتخدم ينجــز مشــروعًا كبيــرًا للعمل، أو 
يســتمتع بالتقــاط مقاطع الفيديــو وتحريرها، أو 
يرغــب بممارســة ألعابــه المفضلــة علــى الهاتــف، 
فــإن جهــاز Galaxy Note10 ســوف يســاعدهم 

على القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل. 
ويأتــي جهــاز Galaxy Note10 لتأكيــد التزامنــا 
بتزويد المســتهلكين بجهاز قوي يساعدهم على 
أدوات  خــالل  مــن  الجديــدة  أفكارهــم  تطبيــق 
اإلنتاجية واألداء والتصميم واإلبداع، باإلضافة 
إلــى تقديــم تجربــة متصلــة لهــم عبــر محفظتنــا 

المتكاملة من المنتجات.”

وأوضــح صبــاغ ألول مــرة علــى اإلطــالق، يأتــي 
أحد هواتف سلســلة Galaxy Note في حجمين 
اســتخدام  للمســتهلكين  يمكــن  بحيــث  اثنيــن 
الحجــم الــذي يتناســب مــع متطلباتهــم. ويفتــح 
ال  إمكانــات  الجديــد   Galaxy Note10 هاتــف 
الذيــن يرغبــون  المســتخدمين  أمــام  لهــا  حصــر 
والقــدرات   S Pen قلــم  بمزايــا  باالســتمتاع 
العمليــة المتعــددة في جهاز واحــد أنيق يحتوي 
علــى شاشــة عــرض ســينمائية ال متناهية قياس 
 Note سلســلة  هواتــف  أكثــر  فــي  بوصــة   6.3
 Galaxy نحافــًة حتــى اآلن. بينمــا يتميــز هاتــف
+Note10 بأكبــر شاشــة عــرض على اإلطالق مع 

شاشــة ســينمائية ال متناهيــة قيــاس 6.8 بوصــة 
على جهاز أنيق سهل الحمل واالستخدام.

هاتــف  يتميــز  الجديــد  الهاتــف  ان  الــى  وأشــار 
بشاشــة ســينمائية ال متناهيــة تمتــد مــن حافــة 
الجهــاز إلى الحافة األخرى بــدون حواف لإلطار 
تقريبــًا، فــي حيــن أن الجزء المخصــص للكاميرا 
ومركــز  صغيــر  العــرض  شاشــة  فــي  األماميــة 
للحصــول علــى تصميــم أكثــر توازنــًا. ويســاعد 
تمكيــن  فــي  العــرض  لشاشــة  المميــز  التصميــم 
اســتخدام  تجربــة  عيــش  مــن  المســتخدمين 
بيــن  ســلس  بشــكل  االنتقــال  تتيــح  اســتثنائية 

التفكير والعمل والعرض واإلبداع.

تحويل الكتابة اليدوية إلى نص رقمي
مــع  يأتــي  الجديــد  الهاتــف  أن  صبــاغ  ولفــت 
ميــزة جديــدة في قلــم S Pen المدمــج والمعاد 
تصميمــه، حيــث يمكــن للمســتخدمين تدويــن 
المالحظــات وتحويــل الكتابــة اليدويــة بشــكل 
فــوري إلــى نص رقمي إضافة إلــى تحويلها إلى 
مجموعــة متنوعة من التنســيقات المختلفة بما 
في ذلك برنامج “مايكروسوفت وورد”. ويمكن 
للمســتخدمين اآلن أيضًا تخصيص المالحظات 
لــون  تغييــر  أو  تكبيــر  أو  تقليــص  عــن طريــق 
النــص، إلى جانب تنســيق محاضر االجتماعات 

ومشاركتها وذلك في بضع نقرات فقط. 
اكــد  الخامــس،  الجيــل  بتقنيــة  يتعلــق  وفيمــا 
صباغ ان العمل مع الشركات على تقنية الجيل 

الخامس.
وذكــر ان الشــركة وقعــت اتفاقيــات مــع شــركة 

غوغل وشركة مايكروسوفت.
ويتوفــر Galaxy Note10 فــي األســواق بــدءًا 
متاجــر  جميــع  فــي   2019 أغســطس   30 مــن 
التجزئــة الكبــرى ومتاجر عالمة سامســونغ في 
البحريــن بألــوان جلــو أورا، أســود أورا، وأبيض 
حجــم  باختــالف  األســعار  وســتختلف  أورا، 

الذاكرة.

 عصام صباغ خالل اإلعالن عن الهاتف الجديد

بــدأت الصيــن والواليــات المتحــدة أمس فرض رســوم جمركية إضافية على ســلع 
إحداهمــا األخــرى، وذلك فــي أحدث تصعيد في حرب تجاريــة مريرة رغم الدالئل 

على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

ودخلت الجولــة الجديدة حيز التنفيذ أمس، 
مــع فــرض بكيــن رســوما نســبتها 5 % علــى 
النفــط الخــام األميركــي، وهــي المــرة األولى 
الواليــات  نفــط  اســتهداف  فيهــا  يتــم  التــي 
المتحــدة منــذ بــدأ أكبر اقتصادين فــي العالم 

حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  إدارة  وســتبدأ 
علــى   % 15 نســبتها  رســوم  فــرض  ترامــب 
 125 قيمتهــا  تتجــاوز  صينيــة  واردات 
الذكيــة  التحــدث  أجهــزة  مليــار دوالر، منهــا 

وســماعات البلوتــوث     فضال عن أنــواع كثيرة 
من األحذية.

وردا علــى ذلــك، بــدأت الصيــن فرض رســوم 
الســلع األميركيــة ضمــن قائمــة  بعــض  علــى 

مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دوالر. 
وفرضــت بكيــن رســوما إضافيــة نســبتها  5 
% و10 %، علــى 1717 ســلعة ممــا إجماليــه 
5078 منتجا أميركيا. وستبدأ بكين تحصيل 
الرســوم اإلضافيــة علــى بقيــة الســلع في 15 

سبتمبر.

وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها 
ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة  5 % 
علــى واردات صينيــة بنحــو 550 مليار دوالر 
بعدمــا أعلنــت بكيــن عــن رســومها االنتقامية 

على السلع األميركية.
التــي تبلــغ  ومــن المقــرر أن تســري الرســوم 
الخلويــة  الهواتــف  علــى   %  15 نســبتها 

وأجهــزة الكمبيوتر المحمولــة ولعب األطفال 
والمالبس اعتبارا من 15 ديسمبر.

ويأتــي ذلــك بينمــا تواصــل فــرق تجارية من 
المحادثــات  المتحــدة  والواليــات  الصيــن 

وســتلتقي فــي ســبتمبر، لكــن ترامــب قال إن 
زيادة الرسوم على السلع الصينية لن تتأجل.

وتســعى إدارة ترامــب منــذ عاميــن للضغــط 
علــى الصين كي تحدث تغييرات شــاملة في 
سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيــا إلى الشــركات الصينيــة والمنح 

الصناعية والوصول إلى السوق.
االتهامــات األميركيــة  الصيــن دومــا  وتنفــي 
بأنها تعمد إلى ممارســات تجارية غير عادلة، 
العقابيــة  اإلجــراءات  علــى  بالــرد  وتعهــدت 

األميركية بتدابير مماثلة.
وأدى احتــدام الحــرب التجارية بيــن البلدين 
إلــى تعطيل تجارة ســلع بمئات المليارات من 
الدوالرات، وتســبب في تباطؤ نمو االقتصاد 

العالمي وأضر باألسواق.

بكين - رويترز

جولة رسوم جديدة بين الصين وأميركا
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نيويورك - رويترز

قالــت خمســة مصــادر إن مجلــس إدارة 
أن  إلــى  توصــل  الســعودية  »أرامكــو« 
إدراج شركة النفط العمالقة في بورصة 
مــن  الكثيــر  علــى  ســينطوي  نيويــورك 
المخاطر القانونية لجعله خيارًا واقعيًا. 
كانــت  نيويــورك  إن  المصــادر  وقالــت 
الحكومــة  تفضلهــا  التــي  البورصــة 
الطــرح  خطــط  تعليــق  قبــل  الســعودية 
العــام األولــي فــي العــام الماضــي حتــى 
»أرامكــو« وبعــض  أثــار محامــو  أن  بعــد 
قلــق  بواعــث  الحكومــة  مستشــاري 

قانونية. 
قاعــدة  أكبــر  »نيويــورك«  وتتيــح 
للمســتثمرين فــي العالــم وهــي حيويــة 
يهــدف  الــذي  األولــي  العــام  للطــرح 
الجتذاب ما يصل إلى 100 مليار دوالر، 
وهــو مبلــغ قــد يكــون مــن الصعــب على 

البورصــات األخرى جمعــه. وقال مصدر 
مطلــع علــى خطــة الطــرح العــام األولــى 
مــن  المكــون  المجلــس،  إن  ل»رويتــرز«: 
تنفيذييــن  ومديريــن  بالحكومــة  وزراء 
ب»أرامكو«، خلص في اجتماع عقد هذا 
الشــهر إلى أنه لن يدرس إدراجًا للشركة 
ُتمنــح  لــم  »مــا  المتحــدة  الواليــات  فــي 
أرامكــو حصانــة ســيادية تحميها من أي 

إجراء قانوني«.
وأضــاف المصــدر »هــذا، بالطبــع، صعــب 
إن لــم يكــن مســتحيل التحقيــق«. وإلــى 
بورصــات  تحــرص  »نيويــورك«،  جانــب 
علــى  وطوكيــو  كونــغ  وهونــغ  لنــدن 
لتأميــن  اســتمالة مســؤولين ســعوديين 
صفقــة لتــداول أســهم فــي أرامكــو التي 
مــن المتوقع أن يكون لها إدراج رئيســي 

في الرياض.

“أرامكو”: مخاطر قانونية لإلدراج في “نيويورك”

 علي الفردان

ــة ــ ــي ــ ــم ــ ــرق ــ ــه ال ــ ــت ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ ــم اس ــ ــ ــدع ــ ــ ت

“البحرين الوطني” يوفر أجهزة صراف آلي مبتكرة

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عــن ريادتــه كأول مؤسســة ماليــة فــي المملكــة تســتخدم أجهزة الصــراف اآللي 
المبتكرة SelfServ 80 من شــركة NCR من أجل دعم اســتراتيجيته الرقمية الهادفة لنمو العمالء. وتعتبر مؤسســة 
 Enterprise NDC شركة تكنولوجية عالمية متخصصة في مجال الصناعة المالية، حيث ستوفر أنظمة دعم NCR
لمســاعدة بنــك البحريــن الوطنــي فــي دمــج قناة الخدمــة الذاتية مــع البنية التحتيــة الرقمية وتقديــم تجربة عمالء 

موحدة على مستوى القنوات الملموسة والرقمية. 

التنفيــذي  الرئيــس  إيــان بالكلــو  وقــال 
الوطنــي  البحريــن  بنــك  فــي  للعمليــات 
الرقميــة   NCR تقنيــات  لنــا  “ستســمح 
تعريــف  بإعــادة  المبتكــرة  ومنصاتهــا 
تجربــة أجهــزة الصــراف اآللــي للعمــالء 
مــع تقديــم خدمــات مصرفيــة جديــدة 
من الجيل القادم على مســتوى القنوات 

الملموســة والرقميــة. لقــد كنــا ومــا زلنــا 
األوائــل فــي تبنــي التقنيــات المصرفية 
اســتخدام  وأن  عالميــا،  الرائــدة 
يؤكــد  المبتكــرة   NCR 80 تكنولوجيــا 
ذلك التوجه لدى البنك. لقد تم تحديث 
جميــع أجهزة الصراف اآللــي لدى البنك 
ومــن  الماضيــة،   18 ال  األشــهر  خــالل 

المتوقع أن تنمو شــبكة أجهزة الصراف 
اآللــي الخاصــة بنا بنســبة %30 بحلول 

نهاية العام الجاري”. 
اآللــي  الصــراف  أجهــزة  ستســاعد 
البحريــن  بنــك   NCR 80 سلســلة  مــن 
االســتخدام  دعــم  علــى  الوطنــي 
المتنامي للمعامالت المصرفية الرقمية 

واإللكترونية. وتمتاز األجهزة الجديدة 
بوصــة(   19-( كبيــرة  عــرض  بشاشــة 
للمســتهلكين  وتســمح  باللمــس  تعمــل 
بســحب ضغــط وتكبير الشاشــة إلنجاز 

معامالتهم بسرعة ومرونة. 
من جهته أكد حسام زهدة نائب رئيس 
بنــك  “أن  بالمنطقــة:  المصرفيــة   NCR
البحريــن الوطنــي يتطلــع إلى تحســين 
تجربــة عمالئــه مــن خــالل اســتثماراته 
االســتراتيجية فــي أفضــل اإلمكانيــات 
مــن  المتطــورة  اإللكترونيــة  للمنصــة 
المصرفيــة  اســتراتيجيهم  دعــم  أجــل 

الرقمية”.

المنامة - البحرين الوطني

أمل الحامد من دبي

اشتعال الحرب 
التجارية بين أكبر 
اقتصادين بالعالم
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بلغــت تحويــات العمالــة الفلبينيــة المقيمــة فــي البحريــن خــال النصــف األول من 
الجــاري نحــو 152.6 مليــون دوالر، مقارنة بـ 90.4 مليــون دوالر في الفترة ذاتها من 

2018، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 68.87%.

مقيم  ألــف   58 حوالي  البحرين  في  ويوجد 
فلبيني )رقم غير رسمي(، يعملون في العديد 
والهندسة  والــطــب  كالتعليم  القطاعات  مــن 

والمطاعم والخدمات والمنازل وغيرها.
واحتلت البحرين الترتيب الخامس خليجيا 
الفلبينية،  العمالة  حــواالت  حجم  حيث  من 
الــتــي حولها  األمــــوال  مــجــمــوع  فيما وصـــل 
هؤالء لبالدهم من جميع دول الخليج العربي 
في النصف األول من العام الجاري نحو 2.95 
مليار دوالر، مقارنة ب3.24 مليار دوالر في 
بنسبة  متراجعة   ،2018 من  المناظرة  الفترة 

.9.1%
بيانات  على  اعتمد  لـ”مباشر”،  تقرير  وقــال 
إن توجه حكومات  الفلبيني،  المركزي  البنك 
دول الخليج العربي لتوطين العمالة المحلية، 

الــوافــدة، وفرض  العمالة  أعــداد  تقليص  عبر 
الخارج  إلــى  العمالة  تحويالت  على  رســوم 

ضغطت على أحجام التحويالت.
االئتمانية  للتصنيفات  موديز  وكالة  وكانت 
مجلس  فــي  العمل  ســوق  تأميم  أن  كشفت 
التعاون الخليجي، قد يحافظ على االستقرار 
االجتماعي من خالل توفير مزيد من فرص 
العمالة،  تكاليف  يرفع  ولكنه  للسكان،  العمل 

ويعيق التنوع.
ــــي،  ــــدول ــلــبــنــك ال ــديـــث ل ــز حـ ــوجـ ــســـب مـ وحـ
فــالــتــحــويــالت هـــي شـــريـــان حــيــاة لــلــبــلــدان 
فعالة  ووسيلة  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
للحد من الفقر ألنها توجه مباشرة إلى األسر، 
في  الــرابــع  المركز  تحتل  الفلبين  بــأن  علمًا 
34 مليار  بقيمة  العمال  استقطاب تحويالت 

دوالر خالل 2018.
وكشف مسح سابق ل”مباشر”، تراجع حجم 
دول   5 فــي  الــوافــديــن  العاملين  تــحــويــالت 
من  األول  الربع  خالل  الخارج  إلى  خليجية 
 24.71 إلـــى   9.97% بنسبة  الــجــاري  ــعــام  ال
مليار دوالر، مقارنة ب27.44 مليار دوالر في 

الفترة المماثلة من 2018.

السعودية األولى خليجيًا

أن  إلــى  الفلبيني  الــمــركــزي  بــيــانــات  أشـــارت 
على  استحوذت  السعودية  العربية  المملكة 
 1.08 بقيمة  التحويالت  مــن  األكــبــر  النسبة 
مليار دوالر خالل النصف األول، فيما جاءت 

أقـــل الــتــحــويــالت مــن سلطنة ُعــمــان بــواقــع 
103.89 مليون دوالر.

التحويالت  في  تراجع  األول  النصف  وشهد 
4 دول خليجية على رأسها قطر – رغم  من 
حاجتها للعمالة في مشروعات كأس العالم- 
التحويالت  ارتفعت  فيما   ،25.56% بنسبة 
ــويـــت بنسبة  ــكـ الــبــحــريــن والـ كـــل مـــن  فـــي 
األخــيــرة  تــوجــه  رغـــم  و9.94%،   ،68.87%
لفرض رسوم على تحويالت العمالة الوافدة.

وطــبــقــًا لــبــيــانــات الــمــركــزي الــفــلــبــيــنــي، فــإن 
الخليج  دول  من  الوافدة  العمالة  تحويالت 
تــحــويــالت  إجــمــالــي  مـــن   20.15% شــكــلــت 
العالم  دول  مختلف  مــن  الفلبينية  العملة 
والبالغة 14.64 مليار دوالر في الستة األشهر 

األولى من 2019.
الفلبينية من  العمالة  وبلغت قيمة تحويالت 
دول قارة آسيا 3.06 مليار دوالر، لتمثل بذلك 
الخليجي  دول  مــن  العمالة  تلك  تحويالت 

%96.41 من إجمالي تحويالت القارة.
بتحويالت  المرتبطة  المالية  التدفقات  وتعد 
للتمويل  هامًا  مصدرًا  الخارج  في  العاملين 

الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول 
التحويالت  األكبر من  النصيب  الخليج على 
ــمــيــًا، بــعــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــلــخــارج عــال ل
الوافدة  العمالة  على  العتمادها  األمريكية، 

في أغلب التخصصات.
ـــي أن اآلفــــاق  ــدول وكــشــف تــقــريــر لــلــبــنــك الـ
تبدو  المالية  التحويالت  لنمو  المستقبلية 

المتعلقة  السياسات  تشديد  بسبب  ضعيفة 
بــالــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي الــســعــوديــة فــي عــام 
للعمالة  المعيشة  تكاليف  زادت  إذ   ،2018
والــزيــادة في  الدعم،  الــوافــدة بسبب خفض 
المضافة  القيمة  وتطبيق  المختلفة،  الرسوم 
العربية  واإلمــارات  والبحرين  السعودية  في 

المتحدة.

الكويت - مباشر:

تحويالت الفلبينيين بالبحرين في 6 أشهـر
زادت بــنــســـبــــــــة 68.8 % عـــــــن الــفـــتـــــــرة نــفــســــهـــــــا مـــــــن 2018

“مارك”: الكويت ثامن أغنى دول العالم
AAA ــد  ــ ــنـ ــ عـ الــــــســــــيــــــادي  تـــصـــنـــيـــفـــهـــا  ثــــبــــتــــت 

ثبتت وكالة مارك الماليزية التصنيف الســيادي للكويت عند AAA مع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، معتبرة أن التصنيف يعكس النظام االقتصادي المســتقر في الباد المدعوم 
مــن احتياطيــات نفطيــة كبيــرة، باإلضافــة إلــى قــوة االحتياطيــات الماليــة الداخليــة 

والخارجية. 

وقالت الوكالة في تقرير: مع ذلك، فإن قوة 
الكويت االئتمانية تتأثر باالعتماد الشديد 
والحوكمة  اإلدارة  وبضعف  النفط  على 
نظرتنا  وتــعــتــمــد  الــمــؤســســاتــي،  ــعــمــل  وال
تظل  بــأن  توقعاتنا  على  للبالد  المستقرة 
بفعالية  االستجابة  على  قـــادرة  الكويت 
دون  من  والخارجية  الداخلية  للتطورات 
تآكل في احتياطياتها المالية الكبيرة، فال 
يزال النظام االقتصادي الكويتي مستقرا، 

مدعوما باحتياطيات نفطية كبيرة. 
وأشارت إلى انه نظرا لوصول حصة الفرد 
من الناتج المحلي من حيث تعادل القوة 
دوالر في  ألف   73 من  أكثر  إلى  الشرائية 

أغنى دول  ثامن  الكويت هي  2018، فإن 
العالم، الفتة إلى أن جهودا مستمرة حاليًا 
للتنويع االقتصادي التي تهدف إلى ضمان 
إلى  تهدف  الحكومة  أن  كما  االســتــدامــة، 
وتجاري  مالي  مركز  إلى  الكويت  تحويل 
الهدف  هــذا  لتحقيق  وخصصت  إقليمي، 
مــصــروفــات رأســمــالــيــة تــعــادل 17 % من 
 2019 لميزانية  المحلي  اإلجمالي  الناتج 

 .2020 -
المالية  االحــتــيــاطــيــات  أن  وأوضــحــت 
بفضل  الكويتية  والخارجية  الداخلية 
مبيعاتها النفطية تعد بمنزلة داعم قوي 
امــتــالك  إلـــى  مــشــيــرة  ــبــالد،  ال لتصنيف 

هيئة االستثمار الكويتية ألصول تقدر 
يعتبر  كــمــا  دوالر،  مــلــيــار   592 بــنــحــو 
للبالد  مهما  العام  االحتياطي  صندوق 
كقوة عازلة ضد الصدمات االقتصادية. 
لكنها أشارت إلى أنه في الوقت نفسه، 
فإن فوائض الحساب الجاري مستمرة 

في التراكم في نهاية 2018، حيث بلغ 
الكويت  في  الدولي  االستثمار  صافي 
موضحة  الناتج،  إجمالي  من   %  80.7
النفط  عــلــى  الكبير  الــبــالد  اعــتــمــاد  أن 
يعرض اقتصادها لخطر تقلبات أسعار 

الخام. 

كوااللمبور - مارك

لندن - بيزنس إنسايدر

أكدت صحيفة “بيزنس إنسايدر” االقتصادية 
في تقرير جديد لها أن سوق البناء العالمية 
دوالر  تريليون   12.7 إلــى  قيمتها  ستصل 

بحلول العام 2022. 
اإلنــشــاءات  صناعة  تنمو  أن  المتوقع  ومــن 
الفترة  3.6 % سنوًيا خالل  بمعدل  العالمية 
Glo-“ لشركة  وفًقا   ،2022 حتى   2019  من

balData”، وهي شركة بيانات وتحليالت. 
Global- في  البناء  عمليات  محلل  “ويقول 
تتسارع  أن  “نتوقع  ريتشاردز  دانــي   ”Data
ما   ،2019 العام  خــالل  العالمية  اإلنــشــاءات 
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  االنــتــعــاش  يعكس 
ــواق  األسـ فــي  الــعــامــة  التحسينات  وكــذلــك 

الناشئة مثل في جنوب وجنوب شرق آسيا، 
الهند  في  البناء  استعاد  المثال،  سبيل  على 
زخــمــه فــي الــنــمــو، فــي حــيــن أن االنــتــعــاش 
فــي أســعــار النفط قــد دعــم انتعاش أســواق 
الــشــرق األوســـط وإفريقيا.  اإلنــشــاءات فــي 
الــهــادئ  والمحيط  آســيــا  منطقة  وستستمر 
صناعة  فــي  حصة  أكبر  على  الحصول  فــي 
النمو  وتــيــرة  أن  إال  الــعــالــمــيــة،  ــاءات  ــشـ اإلنـ
في  المتوقع  التباطؤ  إلــى  بالنظر  ستتباطأ 
صناعة البناء والتشييد في الصين يكتسب 
أوروبا  أنحاء  جميع  في  زخًما  البناء  نشاط 
إنتاج  أن يتوسع  المتوقع  الغربية حيث من 

المنطقة بنسبة 2.4 % سنوًيا من 2019.

12.7 تريليون دوالر حجم سوق البناء العالمي

مستويات  ترتفع  أن  العالمية،  “مــوديــز”  وكالة  توقعت 
إصدار الصكوك بواقع 6 %، لتبلغ نحو 130 مليار دوالر 
على  زيــادة سنوية  رابــع  يمثل  ما  الحالي،  العام  خــالل 
في  االئتمان  لشؤون  الرئيس  نائب  وأوضــح  التوالي. 
نشاط  ارتفاع  أن  بوجناغارواال  نيتيش  “موديز”  وكالة 
إصدار الصكوك في السعودية وماليزيا ساعد في دفع 
مستوى اإلصدارات بشكل قوي، وبواقع 87 مليار دوالر 
خالل النصف األول من العام الحالي، مبّيًنا في الوقت 
المالية  االحتياجات  تقليص  في  ساهم  ذلــك  أن  ذاتــه 

للبلدان المصدرة.
العام  من  الثاني  النصف  يسجل  أن  الوكالة  ورّجــحــت 

الحالي مستوى معتداًل من اإلصــدارات بنحو 43 مليار 
دوالر، على الرغم من أن ماليزيا ودول الخليج خصوصا 

السعودية، ستواصل نشاط إصدارها بشكل اعتيادي.
إلى  تنتمي  التي  ــدول  ال أن  “مــوديــز”  وأوضــحــت وكالة 
نطاق أسواق التمويل اإلسالمي، والتي تتمثل بمنطقة 
الخليج وماليزيا، وإندونيسيا، تستمر في تعديل مزيج 
ألحجام  األجــل  طويل  لنمو  دعمها  مع  لديها،  التمويل 
إصدارات الصكوك، مبّينة أن هذا التغير يعكس الرابط 
في  الحكومات  ورغــبــة  اإلســالمــي  بالتمويل  الثقافي 
أن  إلى  الفتة  الشريعة،  مع  المتوافق  التمويل  تشجيع 
ارتفاع الطلب على الصكوك من قبل البنوك اإلسالمية 
المحلية وإصدارات البنوك المركزية في أسواق التمويل 

اإلسالمي، تعتبر عوامل إضافية داعمة لهذا النمو.
داخلين  هناك  أن  إلــى  الوكالة  أشــارت  آخــر،  جانب  من 
جدد إلى نطاق التمويل اإلسالمي، إضافة إلى األدوات 
من  الــتــي  الــخــضــراء،  الصكوك  قبيل  مــن  االستثمارية 
الممكن أن تسهم أيًضا في تحفيز اإلصدارات، متوقعة 
السوق بشكل متزايد،  إلى هذا  إفريقية  أن تتجه دواًل 
خاصة  شرعية  لجنة  بــإطــالق  مصر  قــيــام  إلــى  منوهة 

لإلشراف على إصدارات الصكوك في أبريل الماضي.
مراحله  فــي  الــخــضــراء  الصكوك  ســوق  يعيش  وبينما 
األولى، توقعت الوكالة بأن يحظى هذا السوق باهتمام 
التغير  لمكافحة  العالمية  الجهود  مع  السيما  متصاعد 

المناخي.

“موديز”: 130 مليار دوالر الصكوك المتوقعة عالميا

تستهدف الهند الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دوالر بحلول عام 2024، وحسب القيمة االسمية التي جرى على أساسها 
احتساب الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للهند على مدار خمس سنوات، فإن ناتج عام 2019 - 2020 يبلغ نحو 3.1 تريليون دوالر. 

تريليونات   5 بقيمة  اقتصاد  يعني  ماذا 
أكبر  االقتصاد  حجم  كــان  كلما  دوالر؟ 
المحلي  فالناتج  بــازدهــاره،  التوقع  زاد 
النقدية  القيمة  هو  لالقتصاد  اإلجمالي 
والــخــدمــات  الــســلــع  لجميع  اإلجــمــالــيــة 
المنتجة في االقتصاد خالل عام واحد، 
ــاك الــعــديــد مـــن الـــطـــرق لــحــســاب  ــنـ وهـ
حيث  للبلد،  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 
إضافة  أو  اإلنتاج  إجمالي  يمكنك جمع 
إجمالي الدخل الذي يكسبه األشخاص، 
حققتها  التي  النفقات  إجمالي  جمع  أو 
في  الحكومة«  ذلــك  فــي  »بما  الكيانات 

االقتصاد.
الدولية،  المقارنات  معظم  إلى  بالنسبة 
المحلي اإلجمالي  الناتج  يجري حساب 

إضافة  »أي  اإلنــتــاج  طريقة  خــالل  مــن 
ويتم  خطوة«  كل  في  المضافة  القيمة 
الوصول إلى القيمة النقدية باستخدام 

األسعار الحالية بالدوالر األميركي. 
الــنــاتــج المحلي  ــرى، فـــإن  وبــعــبــارة أخــ
األرقــام  لمعرفة  الوسيلة  هو  اإلجمالي 
ومعرفة الدول التي تحتل المقدمة من 

الناحية االقتصادية. 
وللتعرف على مدى ضخامة هذا الهدف، 
يجب وضع هذه الحقائق في االعتبار: 
ــودي منصب  عــنــدمــا تــولــى نــاريــنــدرا مـ
2014، كــان  الـــــوزراء فــي عـــام  ــاســة  رئ
دوالر،  تريليون   1.85 االقتصاد  حجم 
وفي نهاية فترة السنوات الخمس عام 
2019 نما االقتصاد بمعدل سنوي قدره 

دوالر.  تــريــلــيــونــات   3 إلـــى  ليصل   8%
تــريــلــيــونــات دوالر   5 إلـــى  ولــلــوصــول 
إلى  االقــتــصــاد  يحتاج   ،2024 بحلول 
الحفاظ على نفس معدل النمو الحالي. 
ــودي: »فــي  ــ ــدد، قـــال مـ وفـــي هـــذا الـــصـ
لكن  تمشي،  الهند  كــانــت  ســابــق،  وقــت 
الهند الجديدة سوف تعمل«.  إذا وصل 
دوالر  تريليونات   5 رقم  إلى  االقتصاد 
نفس  على  وحافظ   ،2024 عام  بحلول 
زخم النمو بحلول عام 2030، فإن الهند، 
حسب   6 المرتبة  فــي  حــالــيــًا  المصنفة 
حجم اقتصادها، يمكن أن تصبح ثالث 
المتحدة  الـــواليـــات  بــعــد  اقــتــصــاد  أكــبــر 
ــقـــول الـــخـــبـــراء إن دفــع  والـــصـــيـــن. ويـ
االقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دوالر 

بينها  مــن  عــوامــل  عـــدة  عــلــى  سيعتمد 
معدل النمو الحقيقي والتضخم وحركة 
العمالت. ويقول االقتصاديون إن الهند 
سنويًا   8% بمعدل  النمو  ــى  إل تحتاج 
ــشــأن، قال  ال هــذا  ذلـــك، وفــي  لتحقيق 

بشركة  اإلداري  الشريك  كومرا،  غوتام 
إلى  تحتاج  »الهند  إن  ماكينزي«،  »إنديا 
مــعــدل نــمــو اقــتــصــادي ســنــوي مــركــب 
مساهمة  إلى  نظرت  إذا   ،8.1% بنسبة 
فسيكون  مــعــدلــه،  وتحسين  الــمــوظــف 

تأتي  أن  يــجــب  لــذلــك   ،2% نــحــو  ذلـــك 
وتحتاج  اإلنـــتـــاج،  نــمــو  مــن   6% نسبة 
لالستثمارية  الظروف  تهيئة  إلى  الهند 
الــمــنــافــســة عالميًا  عــلــى  ــادرة  قــ لــتــكــون 

وعلى خدمة األسواق العالمية«.

نيودلهي - وكاالت

الهند تستهدف اقتصادا بحجم 5 تريليونات دوالر

2.9 مليار دوالر 
تحويالتهم من 

الخليج بالنصف األول

نيويورك - موديز

152.6
مـلـيــــــــون دوالر
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تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن بيع فلل سكنية في منطقة الرفاع
فيوز، ووضعها بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم

0/42017/0134/85
1. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 2,127.0 متر مربع، 

السعر األساسي 639,000 دينار بحريني.
2. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 2,707.0 متر مربع، 

السعر األساسي 747,000 دينار بحريني.
3. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 3,045.0 متر مربع، 

السعر األساسي 855,000 دينار بحريني.
4. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 4,416.0 متر مربع، 

السعر األساسي 900,000 دينار بحريني.
5. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 5,295.0 متر مربع، 

السعر األساسي 990,000 دينار بحريني.
6. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 5,586,0 متر مربع، 

السعر األساسي 1,026,000 دينار بحريني.
موعد جلســة المزايدة في يوم األربعاء الموافق 2019/09/18 ، في تمام 

،)9:00am( الساعة التاسعة صباحًا
موقــع المزايــدة فــي قاعة محكمة التنفيــذ الرابعة في مبنــى وزارة العدل 

في المنطقة البلوماسية.
ماحظة هامة:

فعلــى الراغبيــن بالدخــول فــي المزايــدة مراجعة الســيد/ إيهــاب فريد من 
شــركة عقــارات كارلتــون )مكتــب الوســاطة العقــاري المكلــف( بالبيــع على 
نقــال رقــم 4499 - 3650 أو رقــم مكتــب 2827 1729 ، أو مراجعــة إدارة 
التنفيــذ بــوزارة العــدل والشــئون اإلســامية والوقــاف في أوقــات الدوام 
الرســمي وذلــك بموجــب ملــف التنفيــذ رقــم 85 / 0134 / 42017 / 0، أو 
بالحضــور الشــخصي لقاعة المحكمة المذكور أعاه في التاريخ والســاعة 

المحددة أعاه.

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١١١١٣

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خديجة يوسف حسن دادي
االسم التجاري الحالي: فساتين أروسي

االسم التجاري الجديد: فيولتا كاس للتجارة

قيد رقم: ٧٤٤٩٥-١
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السيسي ألمير الكويت: 
أمن الخليج من أمن مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أمس األحد، خالل لقائه أمير الكويت، 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، بقصر 
بيان أن أمن الكويت والخليج من أمن 
مصر، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي 

باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي.
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور 
وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى 

الكويت وصلها السبت الماضي.
وغادر الرئيس السيسي والوفد الرسمي 
المرافق له الكويت نهار أمس، وذلك بعد 

زيارة رسمية  أجرى خاللها مباحثات 
رسمية مع الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح أمير الكويت.

نتنياهو يتوعد لبنان.. والحريري يطلب تدخال دوليا لوقف التصعيد

حزب اهلل يعلن قتل جنود إسرائيليين.. وتل أبيب تنفي

أفــادت وســائل إعــام إســرائيلية، أمــس األحد، بأن رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهو، توعد لبنان بدفع الثمن، وذلك بعد إعــان حزب هللا اللبناني تدمير 
آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، متحدثًا عن وقوع قتلى وجرحى.

بــدوره، طالــب رئيــس مجلس الــوزراء 
تدخــل  الحريــري،  ســعد  اللبنانــي، 
واشــنطن وباريــس والمجتمــع الدولــي 
بمواجهــة تطور األوضــاع على الحدود 

الجنوبية.
وأعلــن حزب هللا أمس عــن تدمير آلية 
عســكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم 
بعــد  للبنــان،  الجنوبيــة  الحــدود  قــرب 
بشــن  إلســرائيل  اتهامــه  علــى  أســبوع 
هجــوم بطائرتين مســيرتين في معقله 
قــرب بيــروت وقتل اثنيــن من عناصره 
في غارة في سوريا، وفق ما نقلت قناة 

المنار التابعة له.
وقــال حــزب هللا فــي بيــان إنــه “عنــد 
الســاعة الرابعــة و15 دقيقــة مــن بعــد 
ظهــر األحد قامت مجموعة الشــهيدين 
حســن زبيب وياســر ضاهر بتدمير آلية 
عســكرية إســرائيلية عنــد طريــق ثكنــة 

أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.
وأطلق حزب هللا اســم عنصريه اللذين 
قتال في الغارة اإلســرائيلية في ســوريا 
قبل أسبوع على المجموعة التي نفذت 

الضربة.
ســقوط  اإلســرائيلي  الجيــش  ونفــى 
قتلى أو جرحى في هجمات بصواريخ 
مضــادة للدبابات أطلقهــا حزب هللا من 

لبنان، أمس.
لكــن الجيــش قــال إن حــزب هللا نفــذ 
الهجوم بينما ردت القوات اإلســرائيلية 

بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر.
الجيــش  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
جوناثــان كونريكــوس للصحافييــن أن 
حــزب  مــع  الحاليــة  القتاليــة  “األعمــال 
القــوات  لكــن  يبــدو،  فيمــا  انتهــت  هللا 

اإلسرائيلية ال تزال في حالة تأهب”.
وبعــد التقارير األوليــة عن إطالق النار، 
اإلســرائيليين  عســكري  متحــدث  دعــا 
الذين يعيشــون على بعد 4 كيلومترات 
مــن الحــدود مــع لبنــان إلــى البقــاء في 

منازلهــم وتجهيز مالجئ اإليواء بدون 
مطالبتهــم بالدخــول إليهــا فــي الوقــت 

الحالي.
أن  أمــس،  اللبنانــي،  الجيــش  وأعلــن 
“درون”  مســيرة  إســرائيلية  طائــرة 
للبــالد،  الجــوي  المجــال  انتهكــت 
وأســقطت مواد حارقة أشعلت النيران 

في منطقة أحراج على الحدود.
أن  بيــان  فــي  الجيــش  أوضــح  كمــا 
“المســيرة اإلســرائيلية خرقت األجواء 
بســطرة،  مزرعــة  فــوق  مــن  اللبنانيــة 
علــى  حارقــة  مــواد  بإلقــاء  وقامــت 
أحــراج الســنديان في المنطقــة، ما أدى 
إلــى نشــوب حريــق”، مضيفــًا أنــه يتابع 
تطــورات هــذا الخــرق مــع قــوات حفظ 
السالم التابعة لألمم المتحدة دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.

وأعلــن الجيــش اللبنانــي فــي بيــان أن 
إســرائيل أطلقــت أكثــر مــن “40 قذيفة 

صاروخية” على جنوب البالد. 
الــوزراء  رئيــس  أعلــن  جانبــه،  مــن 
أن  نتنياهــو،  بنياميــن  اإلســرائيلي 
بشــأن  قــرارا  ســتتخذ  إســرائيل 
اإلجــراءات المســتقبلية علــى الحــدود 

اللبنانية بناء على تطور األحداث.
وقال نتنياهو في تعليق على األحداث 
الجيــش  إن  الشــمال،  فــي  الجاريــة 
باتجــاه  قذيفــة  بـــ100  رد  اإلســرائيلي 
قيــام  إلــى  باإلضافــة  لبنــان،  جنــوب 
أهــداف  بقصــف  الحربيــة  المروحيــات 

أخرى.
ونفــى نتنياهــو وقــوع إصابــات جــراء 
اســتهداف حــزب هللا لآللية العســكرية 
فــي  إصابــات  “ال  قائــال:  اإلســرائيلية، 

نتيجــة  اإلســرائيلي  الجيــش  صفــوف 
األحداث في الشمال”.

وفــي ســياق التصعيــد الجــاري، طلــب 
رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري 

من واشنطن وباريس التدخل. 
هللا  حــزب  خصــم  الحريــري،  وأجــرى 
السياســي األبــرز فــي لبنان، وفــق بيان 
بــكل  هاتفييــن  “اتصاليــن  عنــه،  صــادر 
مــن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك 
الفرنســي  الرئيــس  بومبيــو ومستشــار 
إيمانويــل بــون طالبــا تدخــل الواليــات 
المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في 
مواجهــة تطــور األوضاع علــى الحدود 

الجنوبية”.
فــي  المؤقتــة  المتحــدة  قــوة  ودعــت 
جنوب لبنان )يونيفيل( جميع األطراف 

إلى “ضبط النفس” إثر التصعيد.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ وكاالت

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية على مشارف بلدة كريات شمونة )أ ف ب(

فيلون ـ د ب أالقدس المحتلة ـ أ ف بعواصم ـ وكاالت

مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
معلومــات  لديهــا  واشــنطن  إن  بومبيــو، 
مؤكــدة تفيد بــأن الناقلة اإليرانية أدريان 

داريا اتجهت إلى سوريا.
ذات  معلومــات  “لدينــا  بومبيــو  وأضــاف 
اتجهــت  الناقلــة..  بــأن  تفيــد  مصداقيــة 
إلــى طرطــوس في ســوريا. آمــل أن تغير 
الجســيم  الخطــأ  “مــن  وتابــع:  مســارها”. 
وزيــر  إلــى  مشــيرًا  بظريــف”،  الثقــة 
الخارجية اإليرانــي، محمد جواد ظريف، 
الــذي أكــد لبريطانيــا أن الناقلــة لــن تبحــر 

إلى سوريا.
وأظهــرت بيانــات تعقب حركة الســفن أن 

ناقلــة النفــط اإليرانيــة “أدريــان داريــا”، 
التــي كانت تعرف في الســابق باســم 

“غريــس 1”، تباطــأت، أمس األحد، 
ميــال   50 نحــو  بعــد  علــى 

بحريا )92 كيلومترا( قبالة 
لوكالــة  وفقــا  ســوريا، 

أسوشيتدبرس.
وذكر الوكالة أن ناقلة النفط، التي تتبعها 
الواليــات المتحــدة، تقف قبالة الســواحل 
الســورية. ومــن غير المعــروف حتى اآلن 
وجهة شــحنة الســفينة، وهي 2.1 مليون 
برميــل مــن النفط، التي تبلــغ قيمتها نحو 
130 مليــون دوالر. وكان قــد تــم اإلفــراج 
عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع 
قبالــة جبــل طــارق لالشــتباه فــي خرقهــا 
للعقوبــات األوروبيــة بنقلهــا شــحنة مــن 

النفط اإليراني إلى سوريا.
وفــور اإلفراج عــن الناقلة أمــرت محكمة 
ألســباب  بمصادرتهــا  أميركيــة  اتحاديــة 
مختلفــة، لكــن الســلطات فــي جبــل 

طارق رفضت ذلك.
تحــرك  أي  إن  طهــران  وقالــت 
أميركــي لمصــادرة الســفينة 
مجددا ستكون له “عواقب 

وخيمة”.

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  جــدد 
تعهــده  األحــد  أمــس  نتنياهــو  بنياميــن 
بضــم المســتوطنات في الضفــة الغربية 
قاعدتــه  لدعــم  مســعى  فــي  المحتلــة 
التشــريعية  االنتخابــات  قبــل  اليمينيــة 
ســبتمبر   17 فــي  والمقــررة  المبكــرة 

الجاري.
ويســعى نتنياهــو وحزبــه الليكــود إلــى 
زيادة إقبال الناخبين وانتزاع األصوات 
مــن األحــزاب اليمينيــة األخــرى القريبة 

من الحركة االستيطانية.
احتلــت إســرائيل الضفــة الغربيــة عــام 
ألــف   600 نحــو  يعيــش  حيــث   ،1967

مســتوطنات  فــي  إســرائيلي 
والقــدس  الغربيــة  بالضفــة 
الشرقية. وتعتبر المستوطنات 
غيــر قانونيــة بموجــب القانون 

الدولي وعقبة رئيســية 
أمــام تحقيــق الســالم 

يــرى  أراض محتلــة  علــى  مقامــة  ألنهــا 
دولتهــم  مــن  جــزء  أنهــا  الفلســطينيون 

المستقبلية.
وقــال رئيس الوزراء أمــام جمهوره في 
مســتوطنة “إلكانــا” فــي الضفــة الغربية 
“ســنطبق الســيادة اليهودية على جميع 
المجتمعــات بعون هللا، كجزء من أرض 
إســرائيل التوراتيــة وكجــزء مــن دولــة 
تعهــد  قــد  نتنياهــو  وكان  إســرائيل”. 
بالوعد ذاته قبل االنتخابات التشريعية 
الســابقة في أبريل الماضي. ولم يتمكن 
ائتــالف  تشــكيل  مــن  الــوزراء  رئيــس 
حكومي واختــار الذهاب إلى انتخابات 
مبكــرة. مــن جانبــه، رد أميــن ســر 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
صائــب  الفلســطينية  التحريــر 
تصريحــات  علــى  عريقــات 
نتنياهو بدعوة المجتمع 

الدولي إلى التحرك.

فالتــر  فرانــك  األلمانــي  الرئيــس  طلــب 
شــتاينماير، الصفــح مــن ضحايــا العــدوان 
وذلــك   ،1939 فــي  وقــع  الــذي  األلمانــي 
فيلــون  مدينــة  فــي  أقيمــت  مراســم  فــي 
فيهــا  التــي ســقطت  الصغيــرة،  البولنديــة 
أولى قنابل الحــرب العالمية الثانية. وقال 
شــتاينماير باللغــة األلمانية بحضور نظيره 
“أنحنــي لضحايــا  أندريــه دودا:  البولنــدي 
هجــوم فيلون”. وأضاف: “أنحني للضحايا 
وأطلــب  األلمانــي  للطغيــان  البولندييــن 
الصفــح”. وكانــت بولنــدا عانــت بشــدة من 
وقتــل  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  أهــوال 

عشرة ماليين من مواطنيها.
“األلمــان  إن  شــتاينماير  وقــال 
الذيــن ارتكبــوا جريمــة ضــد  هــم 
اإلنســانية في ألمانيا، ومن يدعي 

رعــب  وأن  انتهــى  األمــر  أن 
القوميين االشــتراكيين الذي 

هيمــن علــى أوروبــا حــدث 

هامشي في التاريخ األلماني يدين نفسه”.
وأضــاف: “لــن ننســى أبــدا. نريــد أن نتذكر 

وسنتذكر”.
وشكر دودا الرئيس األلماني على حضوره 
إلــى فيلــون. وقــال: “إننــي واثــق أن هــذا 
الصداقــة  تاريــخ  فــي  ســيدرج  الحفــل 
رئيســا  وســيزور  األلمانيــة”.  البولنديــة 
فيلــون  متحــف  الحفــل  بعــد  الدولتيــن 
ويلتقيــا ناجيــن مــن العــدوان األلماني في 

.1939
وألمانيــا اليــوم حليفــة لبولنــدا العضــو في 
حلف شــمال األطلسي واالتحاد األوروبي، 
لهــا.  األولــى  االقتصاديــة  والشــريكة 
لكــن فــي نظــر الحكومــة القوميــة 
المحافظــة فــي وارســو، مــا زالــت 
مــن  الموروثــة  المشــاكل  بعــض 
حــل  إلــى  تحتــاج  الماضــي 
تعويضــات  أي  نهائــي، 

الحرب.

رئيس ألمانيا “يطلب الصفح” من البولندييننتنياهو يجدد تعهده بضم مستوطنات الضفةبومبيو يحذر: “أدريان داريا” اتجهت لسوريا
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دمشق ـ آر تي

تكساس ـ رويترز

تداولــت مصادر ســورية أنبــاء عن قرب 
حــل تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام “جبهة 
النصــرة” ســابقا نفســه، وحــل “حكومــة 
اإلنقــاذ” التابعــة لــه، وذلــك بضغــوط من 
تركيــا بنــاء علــى تفاهمــات جديــدة مــع 
صحيفــة  ونقلــت  إدلــب.  حــول  روســيا 
“الوطــن” الســورية عن مصــادر معارضة 
بيــن  تجــري  مفاوضــات  أن  إدلــب  فــي 
الوطنيــة  “الجبهــة  وفصائــل  “النصــرة” 

تنظيــم  بوســاطة  المعارضــة  للتحريــر” 
“النصــرة”  حــل  بهــدف  الشــام”،  “فيلــق 
جديــدة”  لـ”حكومــة  اإلدارات  وتســليم 

تشكل من فصائل “الجبهة الوطنية”.
وذكــرت المصادر أن إعالن وقف إطالق 
النــار األخيــر فــي إدلب، الــذي دخل حيز 
التنفيــذ اعتبــارا مــن يــوم الســبت، جــاء 
إشــارة مــن موســكو لمنــح أنقــرة فرصــة 

من أجل حل “النصرة”.

لقي 7 أشــخاص مصرعهــم وأصيب 
21 آخــرون فــي حــادث إطــالق النار 
بواليــة تكســاس األميركيــة، حســب 
ما أعلنت عنه الشــرطة أمس األحد، 
بإطالقــه  المشــتبه  أن  إلــى  الفتــة 
منتصــف  فــي  أبيــض  رجــل  النــار 
شــرطة  وأفــادت  الثالثينيــات. 
فــي  النــار  مطلــق  بمقتــل  ميدالنــد 
أوديســا، مشــيرة إلــى أنــه ال مســلح 

طليق في الوقت الحالي.

وقــال عمــدة مدينــة ميدالنــد لقنــاة 
فوكــس نيوز إن هنــاك ثالثة عناصر 

من الشرطة بين الجرحى.
محليــة  تلفزيونيــة  قنــاة  وذكــرت 
والشــرطة فــي وقــت ســابق أن نحو 
20 شــخصًا أصيبــوا بالرصــاص فــي 
بعــد  وأوديســا،  ميدالنــد  مدينتــي 
أو  مســلح  عليهــم  النــار  أطلــق  أن 
ربمــا اثنــان كانــا يســتقالن عربتيــن 

منفصلتين.

أنباء عن اتفاق على حل “النصرة” في إدلب

7 قتلى و21 مصابا في إطالق نار بوالية تكساس

الخرطوم ـ أ ف ب أبوظبي ـ وكاالت

تأجــل مــن جديــد اإلعــان عــن تشــكيلة الحكومة الســودانية األولى في مرحلة ما بعد عمر البشــير، فيما تســتمر المباحثات بشــأن 
الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل الباد خال المرحلة االنتقالية نحو حكم مدني.

الــوزراء  المقــرر أن يعلــن رئيــس  وكان مــن 
االقتصــادي  الخبيــر  حمــدوك،  هللا  عبــد 
الســابق في األمــم المتحدة، األربعاء أســماء 
وفــق  حكومتــه  فــي  الرئيســيين  الــوزراء 
خريطــة الطريق المعلنة. لكنه ال يزال يجري 
مباحثات الختيار أعضاء حكومته ما تسبب 
بتعطيــل أول لقــاء بين الحكومــة والمجلس 
يديــر  الــذي  المشــترك  المدنــي  العســكري 
المرحلــة االنتقاليــة والــذي كان مقــررا أمــس 

األحد.
وتســلم رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس 
القســم  وأدى  أغســطس   21 فــي  الســيادي 
األســماء  قائمــة  الثالثــاء  للحكومــة،  رئيســا 
والتغييــر  الحريــة  قــوى  اقترحتهــا  التــي 

ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.
وقــال القيــادي فــي حركــة االحتجــاج أمجد 

قدمــت  والتغييــر  الحريــة  “قــوى  إن  فريــد 
قائمة المرشــحين متأخرة لرئيس الوزراء ما 
أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة”. وأكد 
قيــادي آخــر هــو إبراهيــم األميــن أن التأخير 
“مســؤولية قــوى الحرية والتغيير في شــكل 

كامل” بسبب “خالفات” في حركة االحتجاج 
بخصوص المرشــحين. وأمس األحد، أعلنت 
حركــة االحتجــاج إجــراء “مناقشــات عميقة 
بخصــوص  الســبت  حمــدوك  مــع  وبنــاءة” 

المرشحين للحكومة االنتقالية.

شــدد وزير الدولة اإلماراتي للشــؤون الخارجية أنور قرقاش على 
أهميــة أن تنخرط الحكومــة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس 
االنتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية لتخفيف التوتر بينهما.

وأشــار قرقــاش على حســابه فــي “تويتر” أمس األحــد إلى أنه من 
المهــم أن يقبــل طرفــا النــزاع جنــوب اليمــن المبــادرة الســعودية 
الخاصــة بتخفيــف التوتــر وتفــادي التصعيد وينخرطــا فيها، قائال 
إن الحــوار برعايــة ســعودية هو الســبيل للمضي قدما في تســوية 

النزاع الحالي.
وأعــرب قرقــاش عــن قلــق التحالف العربــي بقيادة الســعودية من 
تحقيــق التنظيمــات اإلرهابيــة بمــا فيهــا “داعــش” و”القاعــدة فــي 
جزيرة العرب” مكاســب من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، 
مؤكــدا أن “اإلمــارات كعضــو في التحالف ستســتمر فــي التصرف 

بصرامة ضد إعادة انتعاش الجماعات اإلرهابية في اليمن”.
ولفــت إلــى أن التحالــف ال يــزال صلبــا وحيويــا الســتعادة الســالم 
فــي اليمــن ووحدتــه، مشــددا على األهميــة القصــوى للتركيز على 
الوحــدة الداخليــة فــي صفــوف التحالــف عبــر مواصلــة الحــوار 

لمواجهة جماعة “أنصار هللا” الحوثية.
وجــاءت هــذه التصريحــات علــى خلفيــة الصــراع العســكري الذي 
اندلــع الشــهر الماضــي بيــن قــوات الحكومــة اليمنية المعتــرف بها 

دوليا، والمجلس االنتقالي الجنوبي. من جانبها، تحاول السعودية 
تخفيف التوتر الحاصل بإطالق حوار بين طرفي النزاع.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

االنتقاليــة المرحلــة  وزراء  بشــأن  المباحثــات  اســتمرار  قرقاش يشدد على أهمية وحدة التحالف لمواجهة اإلرهاب
تأجيل جديد إلعالن تشكيلة الحكومة السودانية اإلمارات تشيد بالمبادرة السعودية للتسوية اليمنية
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بعــد أيــام قليلــة ســتفتح المــدارس أبوابها، وســيبدأ مهرجان االســتعداد للمــدارس مع 
استعداد األسر بشراء وتجهيز مستلزمات أبنائها الطلبة من مالبس وأدوات مدرسية، 
خدماتهــا  بتوفيــر  الخياطــة  ومحــالت  والمكتبــات  المحــالت  اســتعدت  ذلــك  وقبــل 
ومنتجاتها المدرسية لتلبية جميع الرغبات على اختالفها، كما استعدت وزارة التربية 
والتعليــم بتوفيــر مــا يلــزم للهيئــات اإلداريــة والتعليميــة والفنيــة وصيانــة المــدارس 

وتجهيز الُكتب الدراسية وكل ما يلزم للعودة إلى المدارس في البحرين.
والعــودة للمــدارس بعــد عطلة الصيف تعتبر من أجمل فترات الســنة الدراســية، حيث 
يعــود الطلبــة بشــغف واهتمــام لمواصلــة دراســتهم بعد فترة مــن الراحة واالســتجمام 
خــالل فتــرة العطلــة المليئــة بالمــرح والتســلية والســفر، واآلن جــاء وقــت االســتيقاظ 

الُمبكر والذهاب للمدرسة والدراسة والنشاطات وااللتقاء بأصدقاء المدرسة.
وتشــكل العــودة للمــدارس موعــدا تســتعد فيــه األســر للبحــث عــن كل مــا هــو أفضــل 
وبجودة تناســب مراحل أبنائهم الدراســية، حيث لكل مرحلة احتياجاتها الُمميزة عن 
غيرها، ومع بداية كل موســم دراســي تشــتعل المنافســة بين المحالت والمكتبات لبيع 

مســتلزمات المــدارس وتفتــح عروضها وخصوماتهــا، ويزداد الزحام أكثــر كلما اقترب 
موعد أول يوم دراسي.

والكثير من األســر تبحث عن المدرســة التي تناســب ابنها، وليس هناك مدرسة مثالية 
وال مدرسة أفضل من غيرها إال في قربها من البيت أو األسلوب التعليمي الذي تطبقه 
ونوعية الهيئة اإلدارية والتعليمية، وجميعهم مؤهلون ألداء مهنة التعليم. وما تشــعر 
بــه األســر مــن قلق في موســم العــودة إلى المــدارس هو نتــاج تيقنهم بما يتــم توفيره 
من مســتلزمات دراســية تتطلب ميزانية مالية يكون حجمها بحجم عدد ما لديها من 

الطلبة ونوعية ما يتم شراؤه من حقائب وقرطاسية ومالبس.

إن شعور بعض الطلبة بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة في بداية  «
موسم العودة للمدارس ال يعني أنهم يرفضون التعلم، إنما تكون البداية 

ثقيلة بعد أشهر من الراحة والنوم والمرح، فهم بعد أيام ستعود إليهم 
الرغبة للمدرسة والدراسة، فهم يتعلمون من أجل حياة أفضل لهم 

ولبالدهم.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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عــادة مــا تجابــه التقاريــر الدوليــة وهــي كثيرة وتكشــف مــدى توغل الفســاد في 
إيران، وحجم التالعب في مقدرات الشــعب وصرف أمواله على نزوات وأهواء 
أركان نظامــه، أو تلــك التحليــالت التــي تؤكــد وجــود خالفــات عميقــة داخــل 
هــذا النظــام، تجابــه بــردود فعــل عنيفــة ومتطرفــة، وناقمــة علــى تلــك التقاريــر 
والتحليــالت دون أن تحمــل فــي مضمونهــا أدلة أو براهيــن موضوعية أو تفنيدا 

لالتهامات والحقائق التي تحملها.
لكــن الســؤال اآلن هــو كيــف ســيكون رد فعــل هــذا النظــام علــى الشــهادات التي 
تدلي بها عناصر مهمة داخله، من بينهم كبير المستشــارين لقائد الحرس الثوري 
اإليرانــي، غــالم حســين غيب بور، الــذي وجه مؤخرا انتقادات قاســية واتهامات 
بالخيانة لوزير الخارجية جواد ظريف، بســبب زيارته المفاجئة إلى فرنســا التي 
كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع، معتبرا أن هذه الزيارة دليل 

على اليأس وتعد بمثابة هزيمة إليران، قائال: “أتمنى أال يلوي األجانب أيدينا”.
إضافــة إلــى هــذه االتهامات التــي تعكس الهوة بين مؤسســات الحكم في إيران، 
انتقد غالم حجم الفســاد في إيران، مطالبا الحكومة بأن تطهر نفســها باســتمرار، 

ألن وجود عنصر فاسد في مؤسسة يجعله يطغى على كل النظام.
تزامــن ذلــك مع تصريحــات للرئيس روحاني تؤكد التالزم بيــن اإلرهاب والنظام 
اإليرانــي، إذ أعلــن رفضــه إجراء أي لقــاء مع الرئيس ترامب، قبــل رفع العقوبات 
األميركيــة ضــد بــالده، والتي وصفهــا “باإلرهــاب االقتصادي”، متجاهــال اإلرهاب 
متعدد المســتويات الذي يمارســه نظامه ضد الشعب اإليراني بتجويعه وإفقاره، 
وضد دول المنطقة وشعوبها بتدخالته ودعمه العصابات اإلرهابية لنشر الفوضى 

والدمار وتنفيذ أجندة طائفية تحمل الخراب وتسعى لتفتيت هذه الدول.

روحاني وصف العقوبات األميركية التي فرضت رًدا على تصرفات  «
وممارسات نظامه باإلرهاب االقتصادي دون أن يقدم إيضاًحا وتفسيرا 

ألوجه إنفاق المليارات التي جناها نظامه جراء االتفاق النووي المبرم 
قبل عدة سنوات ومصير هذه المليارات في ظل حالة البؤس التي تزداد 

اتساعا في إيران، ما يؤكد أن معاناة الشعب اإليراني ستظل قائمة ما 
بقي هذا النظام الذي حصر مصدر وجوده دوليا فيما يمارسه من إرهاب 

ضد دول المنطقة.

كان االعتقــاد الســائد أّن قانــون المــرور الجديــد ســيكون كفيــال بنهاية 
أكيــدة للحــوادث المروريــة المميتــة أو بالحــد منهــا، لكــن الــذي اتضــح 
أّن هــذه الحــوادث تتضاعــف بصــورة مأســاوية، حيــث نشــهد حوادث 
مفجعة يروح ضحيتها شــباب في عمر الورود، أما المتســببون فيها أو 
أبطالها غالبا فإّنهم أيضا في سن الشباب، وأمام هذه المآسي المتكررة 
يبدو السؤال منطقيا، أليست هناك نهاية لهذه الكوارث التي ال يراد لها 

أن تتوقف؟ فالكثيرون ينتظرون حال لهذه المعضلة المزمنة. 
البعــض يلقــي أصابــع االتهام علــى أّن التراخــي في إنفــاذ القانون ربما 
يكــون ســببا، طبعــا ليــس هناك من ينكــر أن قانون المــرور الجديد كان 
صارمــا وتضمــن عقوبــات مشــددة، أمــا البعــض اآلخــر فإّنــه يــرى أّن 
المعضلــة تكمــن فــي غيــاب الثقافة المروريــة، ما دفع فئة من الســواق 
إلــى عــدم التقيد باألنظمة المرورية، وإال ما التفســير المنطقي لتجاوز 

القانون والسياقة بتهور وتعريض حياة األبرياء للموت المحقق؟ 
الذي يثير الدهشة أّن من يقدمون على العبث بالقانون باتوا على قناعة 
أكيدة بأّنهم سيكونون ضحايا للحوادث، وال يداخلهم أدنى شعور بأّن 
حياتهم أيضا معرضة للخطر. ال أحد بوســعه التقليل من جهود رجال 
المــرور وال الوســائل اإلعالميــة والتثقيفيــة فإنهــا لألمانة منتشــرة في 
كل الطــرق. ربمــا أّن جــزءا مــن المعضلــة كما نتصورهــا يتمثل في قلة 
دوريــات المــرور أو أنهــا لــم تكن مالحظــة كما كان الحال قبل ســنوات 
العتقاد المســؤولين بأّن الكاميرات باتت تشــكل بديال كافيا، ومن هنا 
فإن هناك من يســتغل غيابهم بممارســة تصرفات خارجة عن القانون، 
ومــا نتمنــاه عودة الدوريــات المرورية إلى كل الشــوارع والطرق، ذلك 

أن تواجدهم يفوت الفرصة على المتهورين ويحافظ على األرواح.

ثمة من يؤكد أّن سوء التخطيط لعدد من الشوارع والطرق هو  «
ما يؤدي إلى الحوادث الخطيرة نظرا ألنها لم تزل على وضعها 

منذ إنشائها قبل عقود طويلة، باإلضافة لكثرة المنعطفات ذات 
االتجاهين وتضاعف أعداد المركبات بشكل يومي.

الخيانة والفساد واإلرهاب في إيران

حوادث الطرق.. أين الخلل؟!

المجلس األعلى للمرأة 
ودوره الفعال في التنمية 

المستدامة )1(
  18 عاما على تأســيس المجلس األعلى للمرأة  برئاســة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة العاهــل المفــدى  حفظها هللا منذ صــدور األمر 
الســامي لجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة رقم )44(  في 22 أغســطس 2001، 
ودور المجلــس األعلــى فــي دعــم النســاء في البحرين بشــكل عام  غني عــن التعريف، 
مرئــي لــكل ذي عينيــن فــي المملكة وخارجها، مؤكــد باألرقام  ومدعــوم باإلحصائيات 
التــي ال تقبــل إال كل احتــرام وتبجيــل لعمــل هــذا المجلــس منــذ نشــأته  وتقديــر أثــره 
المثمر في نهضة المرأة في البحرين، وتكفي هنا اإلشــارة إلى إحصائية  واحدة فقط 
ضمن عشرات اإلحصائيات واألرقام التي تبلور مسيرة المجلس األعلى  للمرأة، وهي 
اإلحصائيــة المتعلقــة بارتفــاع الدخــل التقديــري للمرأة بمعدل 91 % علــى مدى  الـ 10 
ســنوات األخيــرة، وهــو رقم مرتفع جدا ومتميز ينــم عن عمل دؤوب وتخطيط دقيق 

 وجهد حقيقي. 
 لكننــي أود التركيــز علــى زاويــة أخــرى مهمة للغايــة أخذ المجلس علــى عاتقه المضي 
للمــرأة  المســتدامة”  “التنميــة  وهــي  إنجازهــا  فــي  بفاعليــة  والمســاهمة  فيهــا  قدمــا 
والمجتمع والبيئة  المحيطة، وســبق أن أشــرنا في  مقاالت ســابقة إلى األهداف الـ 17 
التي وضعتها األمم المتحدة لتحقيق مفهوم التنمية  المستدامة، والتي بالطبع تبنتها 
مملكة البحرين ووضعت اســتراتيجية محددة المدة  لتحقيقها والوفاء بها، ومن هذا 
المنطلــق فــإن ســعي المجلــس األعلــى للمــرأة ضمــن أهدافــه واســتراتيجيته لتحقيق 
 مفهــوم “التنميــة المســتدامة” وأهدافهــا كان واضحــا بشــدة مــن خالل عــدة مبادرات 
مهمــة  متعلقــة بوضــع المــرأة وتنميــة وتطويــر دورهــا “المســتدام” فــي خدمــة الوطن 
واالقتصــاد  الوطنــي، من بيــن هذه المبادرات إطالق المجلس األعلــى للمرأة بالتعاون 

مع صندوق  العمل تمكين، برنامجا مشتركا لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق 
العمــل يســتهدف  الباحثــات عن العمــل، والعامالت، ورائــدات األعمــال، والمتقاعدات .   
ويشــمل البرنامــج  التمويــل والتوجيــه واالحتضــان، إضافــة إلــى التدريــب وتنميــة 
القــدرات، لدعــم حضــور المــرأة  اقتصاديــا فــي جميــع المجــاالت، وإدمــاج احتياجات 
المرأة في مســار العمل التنموي  .  وسيســاهم البرنامج وفقا  لتوقعات المجلس األعلى 
للمرأة نفسه في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص،  كما سيساهم البرنامج 

في خفض نسبة الباحثات عن عمل . 
كمــا ال يفوتنــي أن أنــوه عــن نتائــج “مبــادرة امتياز الشــرف لرائدة األعمــال البحرينية 
 الشــابة” التــي أعلــن عنهــا المجلس األعلى للمرأة فــي دورته الثالثة، بهدف رفع نســب 
مشــاركة رائــدات األعمــال، وتضمــن “اســتدامة” حضورهــن فــي ســوق  العمــل، وتأتي 
ضمــن مبــادرات وخطــط وبرامــج دعــم تقــدم المــرأة البحرينية في مختلــف  مجاالت 
الشــأن االقتصــادي، كمدخل رئيســي لتحقيق االســتقرار األســري،  كما أطلــق المجلس 
األعلــى للمــرأة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”  وجامعة البحرين برنامج “المربية 
والمعلمة الوطنية”، الذي يهدف إلى تطوير العمل في  دور الحضانة ورياض األطفال، 

 وتشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة . 

وجميعها مبادرات تستحق الثناء واإلشادة وكان لها أبرز األثر في ديمومة  «
وتنمية دور  المرأة بشكل مستدام في خدمة االقتصاد الوطني، وفي الواقع 

إن الحديث عن  مبادرات المجلس األعلى للمرأة فيما يتعلق بالتنمية 
المستدامة وأهدافها يشمل العديد من  الجوانب التي سنستكملها في 

المقال القادم.
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عطا الشعراوي

محمد المحفوظ
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د. هالة جمال
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عيب عليكم... 
إنه محمد عواد

أكثر ما كان يؤلم ويوجع القلب قلة عدد الفنانين الذين حضروا تشــييع 
عميــد المســرح البحرينــي الفنــان محمــد عــواد فــي مقبــرة المنامــة يــوم 
الجمعــة الماضــي، فعددهــم كان ال يتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة وكأنهم 
ال يعترفون بالشــخصية الحافلة بالعطاء التي رســمت خطوط المســرح 

البحريني وجعلته يحتفظ بطابعه المستقل األصيل.
والغريــب فــي األمــر أنــه بعــد إعــالن خبر وفــاة الفنــان محمد عــواد يوم 
األحــد 25 أغســطس غصــت وســائل التواصل االجتماعي بصــور الراحل 
وتعليقات جميع الفنانين البحرينيين دون استثناء، كبارا وصغارا، رجاال 
ونساء، فالحزن يومها اتخذ شكال آخر وأصبح مثل الشواطئ المتعرجة 
التــي ال يحدهــا البصــر، واعتقــدت شــخصيا أن المقبــرة ســتكون ممتلئة 
بجموع الفنانين لتوديع الراحل وإلقاء النظرة األخيرة عليه، أو لنقل إن 
صح التعبير “الفزعة وأداء الواجب”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث مع أن 
وقــت تشــييع الجنــازة كان يوم عطلة، فحضــور الفنانين وتالميذ محمد 
عواد كان “مخجال” وتمنيت حينها أن يفتح الراحل عينه ليرى من جاء 

ليحمله على كتفه ويقول له بنبض مختلج بالحزن... وداعا معلمنا.

إن ما حدث في مقبرة المنامة يشكل عالمة مهمة في “الخيبة” التي لها 
كبير األثر في مســيرة الفنان البحريني، لقد كانت معاناة لغوية ونفســية 
كبيــرة، إذ كيــف يغيــب الفنانــون عــن تشــييع معلمهم وصديقهــم ورفيق 
دربهــم، حيــث كان الصــوت اللصيــق بحياتهم، وضع صورته في وســائل 
التواصل االجتماعي واالنفراد باأللم الذاتي مشــهد عادي وليس مقياسا 
للوفــاء لمحمــد عــواد، بل كان مــن الواجب حضور “الدفــان” ورد الجميل 
والتأكيد على أن الفنانين البحرينيين إخوة في المسيرة وزنبقات الحزن 
تعانق قلوبهم عند موت أحدهم، واإلعالميون أيضا لألســف الشــديد لم 

نشاهد أحدا منهم في المقبرة.

عندما جلست بجانب قبر محمد عواد قلت بصوت مهزوم لمدير  «
اإلنتاج أحمد جاسم العكبري.. أين الفنانين، أين الوفاء واإلخالص، 
لقد سقطوا مهزومين إلى يوم القيامة بحزنهم المزيف. نم قرير 
العين أستاذنا محمد عواد ولنا عذابات الذات وهمومها وكل ما 
أريد قوله للفنانين الذين لم يحضروا الجنازة... عيب عليكم.. إنه 

محمد عواد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عبدعلي الغسرةالعودة للمدارس
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قدمــت “كريــدي مكس” رعايتها ودعمها للمنتخب الوطنــي األول لكرة القدم المقبل 
علــى تدشــين مشــاركته فــي التصفيــات المزدوجة المؤهلــة إلــى كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وثمــن 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن 
خليفــة آل خليفــة دعــم ورعايــة كريــدي 
مكــس، مؤكــدا أن هــذا الدعــم ســيحقق 
فــي  المنتخــب  دعــم  لخطــة  النجــاح 

استحقاقاته القادمة.
تعكــس  الرعايــة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
دون أدنــى شــك حــرص المســؤولين في 
كريدي مكس على تطبيق مبدأ الشــراكة 
المجتمعية بين القطاع الخاص وقطاعي 

الشباب والرياضة بالمملكة.
ونوه رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
بمــا تشــكله هــذه الرعايــة في تســخيرها 
بالقطــاع  للنهــوض  إمكاناتهــا؛  لكافــة 
الكــروي عبر الدخول في شــراكة ناجحة 
مع االتحاد دعما للمنتخب الوطني؛ األمر 
الــذي سيســهم فــي تحقيــق رؤيــة ممثــل 

جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في االرتقاء بالرياضة البحرينية.

وأكــد علــي بن خليفــة أن هــذا الدعم من 
قبــل كريــدي مكــس سيســهم فــي توفير 
المنتخــب  دعــم  لخطــة  النجــاح  أســباب 
الوطنــي فــي مشــواره المهــم، بالتعــاون 
مــع االتحاد في تعزيز تحقيق رؤى ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الرامية 
للتطوير والوصول بكرة القدم البحرينية 

إلى أعلى المستويات.
وأعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 

القدم عن خالص شكره وتقديره للرئيس 
التنفيــذي لشــركة كريدي مكس، يوســف 
ميــرزا؛ لتفاعــل الشــركة وتقديمهــا هــذه 

الرعاية.
الرعايــة يعكــس  تقديــم  أن  إلــى  وأشــار 
التعاون اإليجابي من قبل كريدي مكس؛ 
لدعم الحركــة الرياضية في البحرين بما 
ينعكس إيجابا على تطور الرياضة ودعم 

قطاع كرة القدم على وجه الخصوص.
وقــال علــي بــن خليفــة إن شــركة كريدي 
مكــس مــن الجهــات التــي يملــك االتحاد 
مثمــرا  تعاونــا  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
دعــم  فــي  مســتمرة  إيجابيــة  وعالقــات 
أنشــطة االتحــاد، مؤكدا أن دعم الشــركة 
للمنتخب الوطني يعكس الحس الوطني 

الرفيع لدى مسؤولي الشركة.

يوسف ميرزاعلي بن خليفة

الرعاية ســتحقق النجاح لدعم األحمــر بالتصفيات المزدوجة

“كريدي مكس” تدعم منتخبنا الوطني
دورة  الماضــي  الجمعــة  يــوم  اختتمــت 
التحكيــم الخاصــة برياضــات قــوة الرمــي 
الحلبــة،  قتــال   - النفــس  عــن  والدفــاع 
بتقديــم مؤســس رياضات قــوة الرمي في 
مملكــة البحرين ومدرب المنتخب الكابتن 

محمود ياسين.
وشارك ٢٢ حكما في الدورة ممثلين عددا 
مــن األنديــة البحرينية الممارســة لمختلف 
فنون القتال مثل الكيك بوكسنج والمواي 

تاي وقوة الرمي.
وفي نهاية الدورة حصل جميع المشاركين 
على درجة حكم لمســتوى “ج” كقاٍض، مما 
يمكنه بالمشــاركة فــي تحكيم نزاالت قوة 
الرمي كقاضي ويجعله مؤهالً للترقية إلى 
حكم درجة “ب” في المستقبل بعد اجتياز 

المتطلبات.

دورة التحكيم 
14لرياضات الرمي

وجه رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد آل خليفة، االتحاد البحريني للمالكمة لالســتعداد بالشكل 
المثالــي إلقامــة بطولــة البحريــن والكويــت الدوليــة للمالكمــة، والتــي ســتقام تحت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي سينظمها االتحاد يوم 20 سبتمبر الجاري بفندق 

كراون بالزا.

جاء ذلك، خالل االجتماع الذي عقده سموه 
برئيــس االتحــاد البحرينــي للمالكمــة علــي 
كازروني ومنتســبي االتحــاد، بمقر المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية باســتاد البحرين 
الوطنــي بمدينــة عيســى الرياضيــة، والــذي 
البحرينــي  المجلــس  رئيــس  نائــب  حضــره 

لأللعاب القتالية فيصل خالد كانو.
محمــد:  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  وقــال 
القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  “إن 
هــذه  نجــاح  لدعــم  اإلمكانــات  سيســخر 
البطولــة التــي تقــام ألول مــرة علــى أرض 
مملكــة البحرين، والتي ســتعزز الــدور الذي 

علــى  الرياضــة  دعــم  فــي  البحريــن  تلعبــه 
مستوى منطقة دول مجلس التعاون بدول 
الخليــج العربيــة، من خــالل إقامة األحداث 
الرياضيــة، التــي تنعكس إيجابــا على تطور 
إلــى  لتصــل  الخليجيــة  الرياضــة  مســتوى 
مســتوى متقــدم تنافــس مــن خاللــه الــدول 
المتقدمــة فــي مختلــف الرياضــات الســيما 

األلعاب القتالية”.
وأكــد ســموه أن تنظيــم هــذا الحــدث يأتــي 
ترجمــة ألهــداف الرؤيــة التــي أطلقها ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة والداعمة 
لرياضــة المالكمة فــي المنطقة، والتي ترفع 

مــن مســتوى الفــرق والمنتخبــات الوطنيــة؛ 
القاريــة  المشــاركات  خــوض  أجــل  مــن 
والدوليــة والمنافســة علــى إحــراز النتائــج 

اإليجابية.
وقال ســموه: “إن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة قــد أطلــق رؤيتــه لدعــم رياضــة 
المالكمة البحرينية، من خالل توجيه سموه 
قــادر علــى تمثيــل  بتشــكيل فريــق وطنــي 
مملكــة البحريــن بالصــورة المشــرفة وإحراز 
اإلنجازات في مختلف المشــاركات القادمة. 
ســموه  أطلقهــا  التــي  الرؤيــة  لهــذه  وإن 
رياضــة  تعزيــز  علــى  واضحــة  انعكاســات 

المالكمة في المنطقة، لما لها من أهداف في 
احتضــان وتشــجيع الشــباب وتهيئــة المناخ 
المالئــم لهــم لممارســة هــذه اللعبــة بالشــكل 

ويشــجعهم  مســتوياتهم  مــن  يرفــع  الــذي 
علــى إظهــار قدراتهــم وطاقاتهم، بما يســهم 
فــي تكويــن الفــرق الخليجيــة القــادرة علــى 

المنافســة فــي البطــوالت آســيويا ودوليــا”، 
متطلعــا ســموه لالتحــاد البحرينــي للمالكمة 

بالتوفيق والنجاح إلنجاح هذه البطولة.

مجلس األلعاب القتالية

إنجاح رؤية خالد بن حمد للنهوض برياضة المالكمة

بوستر بطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة سلمان بن محمد يتوسط رئيس ومنتسبي اتحاد المالكمة

تنطلق اليوم )اإلثنين( منافســات كأس االتحاد لكرة القدم للموســم الرياضي 
2020-2019، وذلك بإقامة 4 مباريات.

لحســاب المجموعــة األولــى، يلتقــي 
البديــع مــع ســترة عنــد 5.25 مســاء 
على أســتاد مدينــة خليفة الرياضية، 
والرفــاع مــع الحد عند 8 مســاء على 
ذات الملعــب، فيمــا ســيخضع فريــق 

التضامن للراحة اإلجبارية.
المجموعــة  ولحســاب 
الرابعــة، يلعــب النجمــة 
مــع الحالــة على اســتاد 
الشــيخ علي بــن محمد 
آل خليفــة، والبســيتين 
مع البحرين على ملعب 

النجمة، وذلك عند 6.45 
مساء.

الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
 4 بإقامــة  الثالثــاء  غــدا  األولــى 
مباريــات ضمــن المجموعتين الثانية 

والثالثة.
مجموعــات:   4 البطولــة  وتضــم 
األولــى: الرفــاع، الحد، البديع، ســترة 
والتضامــن، الثانيــة: المنامــة، الرفاع 
عيســى  مدينــة  المالكيــة،  الشــرقي، 

وقاللــي، الثالثــة: المحــرق، الشــباب، 
األهلــي، االتحــاد واالتفــاق، الرابعــة: 
النجمة، الحالة، البسيتين والبحرين.
تأهــل  علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
كل  مــن  األول  المركــز  أصحــاب 
نصــف  إلــى  مجموعــة 
المبــاراة  ثــم  النهائــي 

النهائية.
كأس  بطولــة  وتلعــب 
االتحــاد خــالل فتــرات 
التوقــف التــي تشــهدها 
والتــي  المســابقات، 
تتزامن مع أيام “الفيفا”.

األولــى  الجولــة  وتعتبــر 
فرصــة مناســبة لجميــع الفــرق 
للكشــف عــن جاهزيتها، قبــل انطالق 
الموســم الجديد، حيث ســيبدأ الدور 
 13 يــوم  الملــك  لــكأس  التمهيــدي 
الســوبر  كأس  ثــم  الجــاري،  ســبتمبر 
الدرجــة  دوري  ســبتمبر،   14 يــوم 
الثانيــة 17 ســبتمبر ودوري ناصــر بن 

حمد الممتاز 19 سبتمبر.

انطالق كأس االتحاد لكرة القدم

أكد العب نادي البحرين ومنتخبنا الوطني لكرة الطاولة محمد عباس أن انتقاله من نادي ســار لم يكن باألمر الســهل، معربا عن 
سعادته باللعب في صفوف البحرين، والذي يعتبر من األندية المنافسة على مستوى اللعبة.

وأضاف عباس للبالد ســبورت بأنه يمتلك 
استغناءه وبإمكانه اللعب في أي ناد، ومع 
ذلك فإنه واجه صعوبة كبيرة في االنتقال 
بســبب تمســك نادي ســار بخدماته، حيث 
اســتغرقت عمليــة التفــاوض نحــو ثالثــة 
المــدرب  بجهــود  مشــيدا  تقريبــا،  أشــهر 
حمــد بوحجي، والــذي لعب دورا بارزا في 
إتمام عملية االنتقال، إضافة الى عدد من 

الوسطاء اآلخرين.
علــى  الحصــول  أن  عبــاس  وأوضــح 
االستغناء جاء بسبب احترافه في صربيا 
الــى  لمــدة موســم واحــد، قبــل أن يعــود 
البحريــن فــي الموســم التالــي، ويتفــق مع 
ناديه سار إبرام عقد معه كالعب محترف 
خصوصــا وأنــه كان يملك خيــارا بالتوقف 
في الموسم التالي ليكون االستغناء بيده، 

مشيدا بموافقة نادي سار على انتقاله.
وأضــاف عبــاس بأنــه مــن الصعوبة رفض 
لــه  الــذي ســيوفر  نــادي البحريــن  عــرض 
الوظيفــة في إحــدى الجهــات الحكومية، 
ومقــدم  الشــهري،  الراتــب  علــى  عــالوة 
العقــد، موضحــا بأنــه اتفــق مبدئيــا اللعب 
واحــد  لمــدة موســم  البحريــن  نــادي  مــع 
قابــل للتجديد، الفتا النظر إلى أنه يمتلك 

استغناءه.
إلدارة  وتقديــره  شــكره  عبــاس  وجــدد 
وجماهير نادي سار على تفهمهم، كما ثمن 
ثقــة نــادي البحريــن بقدراتــه وإمكاناتــه، 
ظنهــم  حســن  عنــد  يكــون  أن  متمنيــا 
المحليــة  اإلنجــازات  تحقيــق  ومواصلــة 
والخارجية للنــادي، وفي مقدمتها بطولة 

األندية العربية.
محمد عباس أثناء توقيع العقد

الصفقة إتـــمـــام  فـــي  بــوحــجــي  حــمــد  بــــدور  أشــــاد 
عباس: أمتلك االستغناء وعرض البحرين مغٍر

اتحاد السلة

أجرى االتحاد البحريني لكرة السلة تغييرا على جدول مباريات الجولة القادمة )الخامسة( لدوري زين السالوي، إذ سيتم 
تقديــم مباراتــي النويــدرات وســترة وكذلك المنامــة والحالة المقررتان يوم الخميس القادم 5 ســبتمبر لتقامــان قبلها بيوم 
وهو الرابع من سبتمبر، وبنفس التوقيت إذ ستبدأ المباراة األولى عند السادسة مساًء، والمباراة الثانية ستنطلق الساعة 

.7:45

أنــور  المســابقات  لجنــة  رئيــس  وأكــد 
شــرف إن هــذا التغييــر يأتــي فــي إطار 
منتخبنــا  لدعــم  الكاملــة  المســئولية 

الوطنــي األول لكــرة القدم، والذي 
ســيخوض مبــاراة مهمــة أمام 
يــوم  العراقــي  المنتخــب 
فــي  ســبتمبر   5 الخميــس 
افتتــاح مباريات التصفيات 
المشــتركة المؤهلة لنهائيات 

كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 
2023، وبالتالي يرغب اتحاد السلة 

فــي اتاحة الفرصة للجماهير الســالوية 
لحضــور مباراة منتخبنا الكروي ودعمه 

في المباراة االفتتاحية للتصفيات.

وأضــاف شــرف “هــذه التغييــرات تأتي 
بتوجيــه مــن  رئيس االتحــاد البحريني 
بــن  لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى 
يوجــه  الــذي  خليفــة،  آل  علــي 
منتخباتنــا  لدعــم  دائمــا 
الوطنية في جميع األلعاب 
المزيــد  تحقيــق  أجــل  مــن 
الرياضيــة،  االنجــازات  مــن 
فإننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الســالوية  الجماهيــر  ندعــوا 
والالعبيــن واإلدارييــن والفنييــن 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  المنتخــب  لدعــم 
مــن خــالل التواجد في اســتاد البحرين 

الوطني”.

ــرة” ــر الكـ ــم “أحمـ ــة لدعـ ــؤولية الكاملـ ــار المسـ ــي إطـ فـ
تقديم لقاءي افتتاح الجولة ٥ لدوري زين

أحمد مهدي

حسن علي

2 سبتمبر 2019 االثنين
3 محرم 1441

اتحاد الكرة

اتحاد البليارد

يعلن االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس عن تنظيم بطولة االتحاد المفتوحة األولى للبليارد سيدات وذلك 
يوم األحد الموافق ٢٢ سبتمبر الجاري على صالة نادي كيو إن بالرفاع.

االشــتراك  بــاب  أن  االتحــاد  وبيــن 
والتســجيل للبطولة ســيكون مفتوحا 
 19 الموافــق  الخميــس  يــوم  حتــى 
الالعبــات  جميــع  فعلــى  الجــاري، 
الراغبات بالمشاركة تسجيل أسمائهن 
بالتواصــل هاتفًيــا مــع إداري االتحــاد 

نبيل سعيد 39840290.
اللجنــة  رئيــس  أشــارت  جانبهــا،  مــن 
النســائية باالتحــاد البحرينــي للبليارد 
والســنوكر والدارتــس ســامية القطان 
إلــى أن تنظيــم البطولــة يأتــي ضمــن 

رســمها مجلــس  التــي  اإلســتراتيجية 
اإلدارة تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة، الرامية إلى تعزيز 

رياضة المرأة في مملكة البحرين.
وبينــت القطــان أن “االتحاد البحريني 
للبلياردو والسنوكر والدارتس برئاسة 
ســعيد اليمانــي يســعى دائمــا لتنظيــم 
مــن  للســيدات؛  مخصصــة  بطــوالت 

أجــل اســتقطاب واكتشــاف أكبــر عدد 
من المواهب النســائية بهدف تشــكيل 
قاعدة قوية للعبة تســاعد على تغذية 
المراحــل  فــي  الوطنيــة  المنتخبــات 

المقبلة”.
الالمحــدود  الدعــم  القطــان  وثمنــت 
مــن ِقبــل اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة التحــاد البليــارد وبالجهــود 
العــام  لألميــن  الحثيثــة  والمتابعــة 
لمحمــد  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة 

وأعضــاء  رئيــس  ومســاندة  النصــف، 
االتحــاد البحرينــي للبليارد والســنوكر 

والدارتس.

سامية القطان

ــة ــات الوطنيـ ــة المنتخبـ ــب وتغذيـ ــاف المواهـ ــا اكتشـ ــان: هدفنـ القطـ
تنظيم بطولة البليارد المفتوحة األولى للسيدات



اختتم الحكم الدولي عيســى عبدهللا والحكم المســاعد الدولي ســيد فيصل علوي 
مشاركتهما في بطولة اتحاد غرب آسيا األولى للشباب، والتي أقيمت في فلسطين 

في الفترة 22 وحتى 30 أغسطس الماضي.

والحكــم  عبــدهللا  عيســى  الحكــم  وســجل 
مشــاركة  علــوي  فيصــل  ســيد  المســاعد 
للمباريــات  الجــادة  إدارتهمــا  عبــر  ناجحــة 
التي أســندت إليهما، في حين شارك الحكم 
إدارة  فــي  علــوي  فيصــل  ســيد  المســاعد 
جمعــت  التــي  للبطولــة  النهائيــة  المبــاراة 
منتخبــي العــراق واإلمــارات، وذلــك بصفته 

حكما مساعدا ثانيا في المباراة التي أدارها 
الحكم الفلسطيني براء أبو عيشة، والحكم 
المســاعد األول الفلســطيني فاروق عاصي، 

والحكم الرابع العماني خالد الشقصي.
وأســندت للحكمين عددا من التكليفات في 
دور المجموعات، إذ شاركا في إدارة مباراة 
إذ شــارك عيســى  منتخبــي قطــر واألردن، 

عبــدهللا بصفتهــا حكما رابعا، وســيد فيصل 
بصفتــه حكمــا مســاعدا ثانيــا، فــي المبــاراة 

التي أدارها الحكم العراقي يوسف حسن.
وأدار الحكم عيسى عبدهللا مباراة منتخبي 
فلســطين وقطــر ضمــن دور المجموعــات، 
وســاعده ســيد فيصل علــوي بصفته حكما 
الثانــي  المســاعد  والحكــم  أوال  مســاعدا 
مســعود حســن مــن اإلمــارات، فيمــا الحكم 

الرابع يعقوب الحمادي من اإلمارات.
فــي  علــوي  فيصــل  ســيد  الحكــم  وشــارك 
إدارة مبــاراة نصــف النهائــي بيــن منتخبــي 
مســاعدا  حكمــا  بصفتــه  والعــراق  األردن 

ثانيــا، وأدارها اإلماراتي يعقــوب الحمادي، 
مــن  حســن  مســعود  األول  والمســاعد 
اإلمــارات، والحكــم الرابــع بــراء أبــو عيشــة 

من فلسطين.
ويعتبــر الحكم عيســى عبدهللا مــن الحكام 
الشــارة  علــى  حصلــوا  والذيــن  الشــباب، 
الدوليــة فــي )2017(، وســبق لــه المشــاركة 
بمســابقات  عديــدة  مباريــات  إدارة  فــي 
مختلفــة، وكان قــد أدار نهائــي كأس جاللة 
2018- للموســم  الكــؤوس”  “أغلــى  الملــك 
الرفــاع  ناديــي  بيــن  أقيــم  والــذي   ،2019

والحد.

أمــا الحكــم المســاعد ســيد فيصــل علــوي، 
فإنه حاصل على الشــارة الدولية في العام 
)2016(، وهــو مــن الحــكام الذيــن يمتلكون 
خبرة على مســتوى جيد؛ كونه أدار العديد 

المســابقات  صعيــد  علــى  المباريــات  مــن 
نخبــة  قائمــة  ضمــن  أنــه  كمــا  اآلســيوية، 
الحكام المســاعدين بالقارة اآلسيوية للعام 

.)2019(

مشاركة ناجحة للحكمين عبداهلل وعلوي بـ “غرب آسيا”

شــهد  رئيس مجلس أمناء وقف عيســى بن ســلمان التعليمي الخيري ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة مباراة 
المحــرق مــع ســترة فــي دوري زين لكرة الســلة، أمس األحد، ضمــن الجولة الرابعة للدوري، في إطار حرص واهتمام ســموه على 
متابعــة فعاليــات ومســابقات وأنشــطة االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، وهــو ما ُيضفــي مزيًدا من النجــاح التنظيمي لمســابقات 

االتحاد.

مــن جهته، قــدم  رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة خالــص شــكره وتقديــره لســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل 
مبــاراة  بحضــور  تفضلــه  علــى  خليفــة، 
لكــرة  زيــن  دوري  فــي  وســترة  المحــرق 
ســموه  تواجــد  أن  إلــى  مشــيرا  الســلة، 
وحضوره يأتي كدليل واضح على اهتمام 
وفعاليــات  وأنشــطة  الســلة  بكــرة  ســموه 

االتحــاد، وهــو مــا يعد وســاما على صدور 
جميع منتسبي اللعبة في البحرين.

وأضاف ســمو الشــيخ عيســى بن علي أن 
حضــور ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة لمباريــات دوري زيــن 
نحــو  العمــل  نواصــل  يجعلنــا  الســالوي 
تطويــر كــرة الســلة البحرينيــة بمــا يخــدم 
ويلبــي  البحريــن  مملكــة  فــي  الرياضــة 

التطلعات المنشودة.

عيسى بن سلمان يشهد مباراة المحرق وسترة

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل حضوره مباراة المحرق وسترة
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أعلــن المــدرب البرتغالــي للمنتخــب الوطنــي األول لكــرة القــدم، هيليــو ســوزا، 
عــن قائمــة تضــم 23 العبــا لخــوض مباراتــي العــراق وكمبوديا، ضمــن التصفيات 

المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخــب  يلتقــي  أن  المؤمــل  ومــن 
األولــى  الجولــة  فــي  العراقــي  بنظيــره 
للمجموعــة الثالثة يوم الخميس المقبل 
عند 7.30 مســاء على االســتاد الوطني، 
فيمــا يالقــي كمبوديــا فــي كمبوديا يوم 
ظهــرا   2.30 عنــد  الجــاري  ســبتمبر   10
بتوقيت البحرين )6.30 مســاء بتوقيت 
كمبوديــا( فــي الجولــة الثانيــة، علمــا أن 
المجموعــة تضــم أيضــا منتخبــي إيران 

وهونغ كونغ.
المعلنــة كال من:حمــد  القائمــة  وضمــت 
ســيد  جعفــر،  محمــد  ســيد  الدوســري، 
أحمــد  الشــيخ،  جاســم  علــوي،  شــبر 

بوغمار، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب 
المالــود، وليــد الحيــام، محمــد الحردان، 
إســماعيل عبداللطيــف، أحمــد عبــدهللا، 
علي مدن، سيد ضياء سعيد، سيد رضا 
عيســى، ســيد مهــدي باقــر، علــي حــرم، 
كميــل األســود، عبــدهللا الهــزاع، ســامي 
الحســيني، أحمــد نبيــل، محمــد عــادل، 

عيسى جهاد وعبدهللا يوسف.
كال  البرتغالــي  المــدرب  واســتبعد 
مرهــون،  محمــد  الشــروقي،  من:أحمــد 
ســيد هاشــم عيســى الذيــن ســيعودون 
إلــى المنتخــب األولمبــي، باإلضافــة إلى 
هــزاع علــي، محمــد الرميحــي وعيســى 

موسى.
الوطنــي  منتخبنــا  واصــل  ذلــك،  إلــى 
سلسلة تدريباته استعداًدا للقاء العراق، 
إذ خاض مرانه أمس على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
معســكر  فــي  منتخبنــا  العبــو  وانتظــم 

داخلي بعد مران أمس، تأهبا واستعدادا 
صفــوف  ســتكتمل  فيمــا  للمبــاراة، 
المنتخــب غــدا بوصــول المحتــرف فــي 
نــادي ســالفيا بــراغ التشــيكي عبــدهللا 

يوسف.
وفــد  اليــوم  يصــل  أن  المؤمــل  ومــن 

المنتخب العراقي، استعدادا للمباراة.
وكان منتخبنا الوطني قد التقى بنظيره 
نهائــي  فــي  الماضــي  الشــهر  العراقــي 
بطولــة غــرب آســيا، وانتهــت المواجهــة 
آنــذاك بفــوز منتخبنــا بهــدف وحصولــه 

على لقب تاريخي.

ســوزا يختــــار 23 العبــــا لــ “األحمــــــر”

من التدريبات

“الوظيفة الحكومية” تنقــل عبـــاس لطاولـة البحريـن
ــا وشـــــكـــــرا لــــاتــــحــــاد والـــــنـــــادي ــنـ ــقـ ــريـ ــفـ ــر لـ ــيـ ــبـ ــب كـ ــسـ ــكـ الـــــــحـــــــداد: مـ

أكد مدير لعبة كرة الطاولة بنادي البحرين عيسى الحداد أن انتقال الالعب الدولي محمد عباس 
من نادي سار إلى البحرين يشكل مكسبا كبيرا للفريق األول لطاولة “الغزال” لما يمثله الالعب من 

قيمة فنية كبيرة ستشكل إضافة للنادي للمنافسة على مختلف البطوالت المحلية والخارجية.

وأضــاف الحــداد لـ “ البالد ســبورت” أن الالعب 
انتقــل للبحريــن بشــكل دائــم مقابــل الحصــول 
علــى ) الوظيفة( في إحدى الجهات الحكومية، 
وتقديــم مبلــغ مالــي لناديــه ســار، إضافــة إلــى 

مقدم عقد مع الالعب وراتب شهري.
الالعــب  مــع  التفــاوض  عمليــة  بــأن  وأوضــح 

بعــد نهايــة الموســم الماضــي مباشــرة وتكللــت 
بالنجــاح خــالل اليوميــن الماضييــن، وأشــرف 
علــى عملية انتقال الالعب اتحــاد كرة الطاولة 
آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  برئاســة 
خليفــة، مشــيدا بالجهــود التــي بذلتها الشــيخة 
ســبيل  فــي  مشــكورة  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة 

تسهيل انتقال عباس.
كمــا أشــاد الحــداد بدعــم مجلــس إدارة نــادي 
البحريــن، وعلــى رأســهم عبدالرحمــن الخشــرم 
رئيــس مجلــس اإلدارة، إضافة إلى جهود نائب 
الرئيــس عبدالعزيــز اليحيى، وأمين الســر خالد 

فخرو، ومدير النادي أحمد األحمدي.
فــي  ســاهم  الالعــب  انضمــام  بــأن  وأوضــح 
تحقيق دفعة معنوية وفنية كبيرة في صفوف 
الفريــق لمــا يتمتع به محمد عبــاس من قدرات 
فنيــة كبيــرة وإمكانــات بــارزة ســتخدم الفريق 
للمنافســة علــى الصعيــد المحلــي والخارجــي، 

مشــيرا إلــى أن عبــاس قــد بــدأ االنتظــام فــي 
الحصــص التدريبيــة للنــادي، وهــو قــادر علــى 
االنســجام والتأقلــم مــع باقــي عناصــر الفريــق 
الذيــن ســيخوض معهم بطولة األنديــة العربية 
التي ســتقام بالمغرب فــي الفترة من ٢ لغاية ٩ 

سبتمبر الجاري.
البحريــن هــو وصيــف بطولــة  نــادي  يذكــر أن 
الــدوري في الموســم الماضــي، فيما فاز باللقب 
نادي ســار، وسيشــكل غياب عباس عن األخير 
خســارة كبيــرة لســار، ومكســبا للبحريــن الــذي 

الحداد مع محمد عباس بعد توقيع العقدسيكون من أبرز المرشحين لخطف اللقب.

عيسى وفيصل خالل إدارتهما مباراة فلسطين وقطر

سمو الشيخ 
عيسى بن علي 

يثني على 
حضور ومتابعة 

سموه

إعالن قائمة 
المنتخب الوطني 

ألول مباراتين في 
التصفيات المزدوجة

حسن علي

أحمد مهدي

اتحاد الكرة

هيليو سوزا

حقــق فريقــا المحــرق والمنامــة انتصاريــن 
ســترة  فريقــي  حســاب  علــى  عريضيــن 
والنويــدرات علــى التوالي، فــي المباراتين 
األحــد،  أمــس  مســاء  جمعتهمــا  اللتيــن 
علــى صالــة اتحــاد الســلة بأم الحصــم، في 
إطــار منافســات الجولــة الرابعة مــن الدور 

التمهيدي لدوري زين لكرة السلة.
وفــي المبــاراة، خــرج المحــرق بفــوز مئوي 
علــى حســاب بحــارة ســترة بنتيجــة ١١٥ 

مقابل ٧٢.

وهــذا هــو االنتصــار الثالث للمحــرق مقابل 
خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى ٧ نقاط، 
فيمــا تلقــى ســترة الخســارة الثالثــة مقابل 

فوز واحد وأصبح رصيده إلى ٥ نقاط.
واحتاج المحرق لسبع دقائق فقط ليفرض 
ســيطرته على المباراة بعد أن حاول سترة 
النتيجــة  فــارق  وإبقــاء  منافســه  مجــاراة 
دون أن يتســع، حيث حســم المحرق الربع 
الثانــي  الربــع  فــي  فــاز  ثــم   ،١٦/٢٨ األول 
أيضا ٢١/٣٣ موســعا فــارق تقدمه، قبل أن 

يفــوز فــي الربعيــن الثالث والرابــع بـ١٥/٢٩ 
و٢٠/٢٥ على التوالي.

المنامــة  فــرض  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
ســيطرة كاملــة علــى مجريــات لقــاءه أمام 
النويدرات؛ ليخرج منتصرا بنتيجة قوامها 

١١١ مقابل ٦٦.
واســتعاد المنامــة صــدارة الترتيــب العــام 
بعــد متفوقــا علــى منافســه األهلــي بنقــاط 
التسجيل، بعد أن رفع رصيده بالفوز الرابع 
إلــى ٨ نقــاط، فيمــا هــي الخســارة الثانيــة 

للنويــدرات مقابــل فوزين ليصبــح رصيده 
إلى ٦ نقاط.

وخــرج المنامــة فائزا فــي أشــواط المباراة 
 ١٠/٢٦  ،٢٠/٢٦  ،١٤/٢٣ اآلتيــة:  بالنتائــج 

و٢٢/٣٦.
وتقــام اليــوم مبارتــان فــي ختــام الجولــة، 
إذ يلتقــي االتحــاد مــع مدينــة عيســى فــي 
النجمــة  الســاعة ٦ مســاء، وتليهــا مبــاراة 

والرفاع في الساعة ٧:٤٥ مساء.

انتصاران مئويان للمحرق والمنامة
محمد الدرازي

من لقاء المحرق وسترة



أعلــن نــادي موناكــو لكــرة القــدم اســتعارة 
العب خط الوســط تييمويــه باكايوكو من 
تشلســي اإلنكليــزي، فــي وقــت أكــد نــادي 
غلطة ســراي التركي بــدء مفاوضات لضم 
المهاجــم الكولومبــي راداميــل فالــكاو مــن 

النادي الفرنسي.
وأورد النادي الجنوبي المتوج بطال لفرنسا 
الدولــي  أن  بيــان،  فــي   ،2017 العــام  فــي 
الفرنسي باكايوكو انضم الى صفوفه على 
ســبيل اإلعــارة مــن النادي اللندني لموســم 

واحد، مع خيار الشراء النهائي.
ونقــل بيــان النــادي عن باكايوكــو قوله “أنا 
ســعيد جــدا للعــودة الــى موناكــو، النــادي 

الذي احتفظ معه بذكريات رائعة”.
ثالثــة  عامــا،   25 البالــغ  الالعــب  وأمضــى 
مواســم مــع موناكــو توجــت بإحــراز لقــب 
لفريــق  األول  كان  الــذي   2016-2017
 17 منــذ  الفرنســي  الــدوري  فــي  اإلمــارة 
انتقــل  المذكــور،  الموســم  وبنهايــة  عامــا. 
الــى تشلســي فــي صفقــة قــدرت قيمتهــا 
ب45 مليــون يــورو وشــملت توقيعه عقدا 

لخمسة أعوام.

تعــادل مثيــر
انتهــى دربــي شــمال لنــدن بين أرســنال وضيفه توتنهــام، بتعــادل الفريقين 2-2 أمــس األحد على 

ملعب “اإلمارات”، في ختام الجولة الرابعة.

وأحرز هدفي توتنهام كريســتيان إريكســن )10( 
وهــاري كيــن )40 مــن ركلــة جــزاء(، فيمــا ســجل 
إيميريــك  وبييــر   )45+1( الكازيــت  ألكســندر 

أوباميانج )71( هدفي أرسنال.
 7 إلــى  التعــادل  بهــذا  أرســنال  رصيــد  وارتقــى 
نقــاط في المركز الخامــس بفارق األهداف وراء 
كريســتال بــاالس وأمــام إيفرتــون ووســت هــام 
يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط.

وفي مباراة اخرى، أحرز ريتشارليســون هدفين 
وهــز أليكــس أيوبــي الشــباك ألول مــرة  ليفــوز 
إيفرتون 2-3 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز 

في مباراة مثيرة باستاد جوديسون بارك أمس.
لصاحــب  التقــدم  هــدف  ولفرهامبتــون  وأهــدى 
األرض فــي الدقيقة الخامســة بعــد خطأ دفاعي 
باتريســيو  روي  والحــارس  كــودي  كونــور  مــن 
لتتهيــأ الكــرة أمــام ريتشارليســون ليضعهــا فــي 

المرمى.
ورد إيفرتون الهدية بعد ذلك بأربع دقائق بعدما 
أرســل آدامــا تــراوري تمريــرة عرضيــة منخفضة 
أوقفهــا المدافــع شــيموس كولمــان أمــام مرمــاه 

ليدرك مروان سايس التعادل.
وأعــاد أيوبــي التقــدم إليفرتون بعــد ذلك بثالث 

جيلفــي  تمريــرة  ليقابــل  قفــز  بعدمــا  دقائــق 
داخــل مرمــى  إلــى  سيجورســون بضربــة رأس 

باتريسيو.

وبعــد التأهل إلــى أدوار المجموعات في الدوري 
األوروبــي يوم الخميس بتغلبه 3-5 في النتيجة 
اإلجماليــة على تورينو بــدا ولفرهامبتون مرهقا 

فــي الشــوط الثاني إلــى أن أدرك راؤول خيمنيز 
التعادل بضربة رأس.

وحســم ريتشارليســون فوز إيفرتون قبل عشر 

دقائــق مــن النهايــة بعدمــا قفز أعلى مــن ويلي 
للمــرة  التقــدم  األرض  صاحــب  ليمنــح  بولــي 

الثالثة.

وكاالت

نهــايــة الحلـــم
لم يتخل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، تماما عن فكرة العودة مجددا إلى 
برشــلونة اإلســباني، رغــم تعقــد المفاوضــات بين الناديين فــي األيام القليلــة الماضية، 
وتأكيد تقارير صحفية أن الالعب البرازيلي سيبقى مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

تصريحــا  باريزيــان”  “لــو  صحيفــة  ونقلــت 
ألحــد المقربيــن مــن الالعــب البرازيلــي قال 
فيه “إذا فشــلت الصفقة هــذا الصيف، فإنها 
ســتحدث خــالل عــام، نيمــار ســيقدم كل ما 

لديه لخدمة فريقه الحالي”.
وأشــارت إلــى أن نيمــار يســتعد للســفر إلــى 
لمعســكر  لالنضمــام  المتحــدة  الواليــات 
منتخــب البرازيل الذي ســيخوض مباراتين 
وديتيــن ضــد كولومبيــا وبيــرو، ويســاوره 
الشــك في أمرين، هل قامت إدارة برشلونة 
بــكل مــا فــي وســعها لضمه؟ وهــل إدارة بي 
للتوصــل  بالفعــل  تســتعد  كانــت  جــي  إس 

التفاق مع البارسا؟
رفــض  الباريســي  النــادي  أن  إلــى  ولفتــت 
مبــادرة نيمــار بســداد 20 مليــون يــورو مــن 
ماله الخاص لتســهيل انتقاله إلى برشــلونة، 
واعتبرتهــا خطــوة غيــر قانونيــة، ممــا عقــد 

المرحلة األخيرة من المفاوضات.
اختــالف  مــع  أنــه  باريزيــان”  “لــو  وذكــرت 
التوقيت بين فرنســا وأمريكا، فإن نيمار لن 
يكون جاهزا لمواجهة ستراسبورج يوم 14 

سبتمبر بعد 4 أيام فقط من ودية بيرو.
وكذلــك ســيغيب عــن مواجهة ريــال مدريد 
بــدوري أبطــال أوروبــا يــوم 18 مــن الشــهر 
ذاتــه، وربما تكون عودته للفريق الباريســي 
ضد أولمبيك ليون يوم 22 سبتمبر المقبل.

وقالــت إنــه حتى هذا الموعد ســيكون أمام 
طويلــة  فتــرة  والالعــب  الباريســي  النــادي 
وكافيــة الســتعادة الهدوء والتركيــز، بعدما 
عــاش نيمــار جونيــور صيفــا صاخبــا وســط 
اهتمــام إعالمــي شــديد بمفاوضــات انتقاله 
إلى برشــلونة، لكنــه كان حريصا في الوقت 
ذاتــه بعــدم إبداء رغبته في الرحيل بشــكل 

نيمارعلني.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

موناكو يستعيد 
باكايوكو

عبر كارلو أنشــيلوتي المدير الفني لنابولي، عن إحباطه من أداء فريقه أمام يوفنتوس، عقب الهزيمة 4-3، في إطار الجولة الثانية 
من عمر الدوري اإليطالي.

هيجوايــن  وجونزالــو  دانيلــو  توقيــع  حملــت  يوفنتــوس  رباعيــة 
وكريســتيانو رونالــدو وكاليــدو كوليبالــي بالخطأ في مرمــاه، فيما 
دي  وجيوفانــي  لوزانــو  وهيرفينــج  مانــوالس  كوســتاس  أحــرز 

لورينزو، أهداف نابولي.
وقال أنشــيلوتي في تصريحات “لم تكــن المباراة اختباًرا إيجابًيا، 

حيث لعبنا بشكل سيئ لمدة ساعة”.
وأضاف “نجحنا في العودة، لقد شعرت بخيبة أمل ألن األداء ظل 

كما هو، حتى لو انتهت المباراة بالتعادل”.
وتابع “كوليبالي لن يذهب مع منتخب بالده، وبالتالي لديه فرصة 

للتدرب والتركيز على استعادة مستواه”.
ونــوه “المبــاراة تحولــت ألن يوفنتــوس بعــد تقدمــه 0-3، ركز على 
الهجمــات المرتــدة، ونحن تحكمنا في الكرة، لوزانو أعطى الهجوم 

وزًنا أكبر”.
وأوضــح “ســمحنا لليوفــي بــأن يضغــط علينــا، فابيــان رويــز كان 
معــزواًل بمفــرده طــوال الشــوط األول ولــم نجــده، المســاحات في 

الهجمات المرتدة كانت موجودة، لكننا لم نستخدمها”.
وأردف “دفاعنــا ظــل في مكانه، لم نكن قادرين على إيجاد فابيان 
رويــز، لكننــا قمنــا بعمــل أفضــل بعــد الشــوط الثانــي. الدفــاع ليس 
مســألة فرديــة، لقــد اســتقبلنا 7 أهــداف فــي مباراتيــن ألن الفريــق 

بأكمله لم يقوم بالتضحية الكافية”.
وأتم “يوفنتوس لديه شخصية وجودة كبيرة، نعلم أنهم يتقدمون 
فــي لحظــات األزمة مــن الموســم، بإمكاننا منافســتهم لكننا أهدرنا 

فرصة اليوم”.

كارلو أنشيلوتي

اإلحباط يسيطر على انشيلوتي

وكاالت

أعــرب كليمونــت لينجليــت، مدافع برشــلونة، عن اســتيائه مــن التعادل ضد أوساســونا يوم 
السبت، بنتيجة )2-2( ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

نقلتهــا  تصريحــات  خــالل  لينجليــت،  وقــال 
هــذه  مــن  غاضــب  “أنــا  “مــاركا”:  صحيفــة 
النتيجــة، ألننــا كنــا نريــد الفــوز، ومثــل هــذه 
األشــياء تحــدث، لكن علينا حــل األمور، وأن 

نظهر بشكل أفضل في المباراة المقبلة”.
وأضــاف: “برشــلونة أهــدر 5 نقاط فــي بداية 
موســم 2009-2008 أيًضــا، ولــم نحــظ بهــذه 
البدايــة الســلبية منــذ فتــرة، لكــن الزال هناك 
حصدهــا،  يجــب  التــي  النقــاط  مــن  الكثيــر 

ويمكننا تقليل الفارق مع المتصدر”.

وعــن رأيــه فــي ركلة الجــزاء التي احتســبت 
اإلعــادة  أر  “لــم  أجــاب:  بيكيــه،  زميلــه  ضــد 
فــي التلفــاز، لكــن الكرة كانت قريبــة جًدا من 
جيــرارد، ولــم يكن قادرا علــى تحريك ذراعه 

بعيًدا في تلك اللحظة”.
واختتم: “علينا احترام قرارات الحكم”.

ُيذكــر أن بيكيــه صــرح عقــب المبــاراة، بــأن 
قــرار الحكــم باحتســاب ركلــة الجــزاء ليــس 
صحيًحــا، وأن فريقــه كان يســتحق الخــروج 

بالنقاط كاملة.

لينجليت يدعم بيكيه

sports@albiladpress.com

االثنين
2 سبتمبر 2019 

316 محرم 1441

شــن دين ســميث، مدرب أســتون فيال، هجوما حادا ضد حكم الفيديو المســاعد، بســبب إلغاء احتســاب هدف التعادل لفريقه 
قرب النهاية خالل الهزيمة ١-٠ أمام كريستال باالس في الدوري اإلنجليزي الممتاز، يوم السبت.

هنــري  ســدد  النهايــة  مــن  ثــوان  وقبــل 
النســبيري العــب أســتون فيــال الكرة في 
احتســاب  مــن  بــدال  لكــن  بــاالس  شــباك 
صفــراء  بطاقــة  الحكــم  أعطــى  الهــدف 
ادعــاء  بســبب  جريليــش،  جــاك  لالعــب 

السقوط.
وجــود  التلفزيونيــة،  اإلعــادة  وأظهــرت 
احتــكاك بيــن جريليــش وويلفريــد زاهــا 
العــب بــاالس الذي بــدا أنه جعلــه يذهب 
في طريق المدافع جاري كاهيل، قبل أن 

تصل الكرة إلى النسبيري.
وكان يمكــن لحكــم الفيديــو أن يتدخــل 
إللغاء قرار الحكم واحتساب الهدف لكن 
هذا لم يحدث ليستشيط سميث غضبا.

ال  جميــال.  الهــدف  “كان  ســميث:  وقــال 

أحــد يفهــم لمــاذا لــم يتــم احتســابه. لــم 
أجد أي مشــكلة. لقد تلقى دفعة من زاها 
فــي ظهــره وكذلــك فعــل كاهيــل. ادعــاء 

سقوط؟ ال بكل تأكيد”.
وأثــار حكــم الفيديــو جــدال مــع ظهــوره 
مــرة  ألول  الممتــاز  اإلنجليــزي  بالــدوري 

هذا الموسم.
وقــت  فــي  الــدوري  رابطــة  وأوضحــت 
الحــق في بيان الســبب وراء عدم تدخل 
مســؤولي حكــم الفيديــو فــي هــذا القرار 
وقالــت إن الحكــم كيفــن فريند احتســب 

الخطأ قبل دخول الكرة المرمى.
جــاك  أن  الحكــم  “اعتبــر  البيــان  وقــال 
بادعــاء  يتعلــق  ارتكــب خطــأ  جريليــش 
وأطلــق  الجــزاء  منطقــة  فــي  الســقوط 

دخــول  قبــل  المبــاراة  إليقــاف  صافرتــه 
الكرة المرمى”.

واعتبر روي هودجسون مدرب كريستال 
بــاالس أن فريقــه كان محظوظــا وقــال 
قــراره  اتخــذ  الحكــم  أن  “لحســن حظنــا 
قبل دخول الكرة الشــباك واحتسب ركلة 
حــرة. ال أعتقــد أننا نحتــاج إلى أن نتقدم 
باالعتــذار علــى اإلطــالق من واقــع فوزنا 

بالمباراة”.
كمــا أثــار نظــام حكــم الفيديــو المســاعد 
الجدل خالل فوز ليستر سيتي 1-3 على 
بالغضــب  الــذي شــعر  بورنمــوث،  ضيفــه 
يــوري  منافســه  العــب  إفــالت  عقــب 
تيلمانس من العقاب بعد تدخل قوي ضد 
كالوم ويلســون، كاد أن يكســر ســاقه في 

مباراة بالدوري اإلنجليزي.
ودهــس  تمامــا  الكــرة  تيلمانــس  وفقــد 
مقدمــة ســاق وكاحــل ويلســون ليســقط 
مهاجــم بورنمــوث أرضــا مــن األلــم لكــن 
الحكــم بيتــر بانكس، فــي مباراته األولى 
بالــدوري الممتــاز، لــم يجــد مــا يســتحق 

معاقبة العب ليستر.
وكان الحكــم المخضرم مارتن أتكنســون 
مسؤوال عن نظام حكم الفيديو المساعد 
خــالل المبــاراة، وراجع اللعبــة ليتأكد من 
لــم  مــدى إمكانيــة طــرد تيلمانــس لكنــه 

يتخذ أي قرار آخر.

بورنمــوث  مــدرب  هــاو  إيــدي  وقــال 
للصحفييــن عقــب تراجــع فريقــه للمركــز 
خســارته  بعــد  الــدوري  ترتيــب  فــي   15
الثانيــة علــى التوالــي “لــم أشــاهد اللعبــة 
مــرة أخــرى لكنــي كنــت قريبــا منهــا بمــا 

يكفي لرؤيتها مباشرة”.

وكاالت

جــدل جــديــد

 من مواجهة أستون فيال وكريستال باالس 

وكاالت

وصــف ماركــو رويس، قائد بوروســيا 
بالســاذج،  فريقــه  أداء  دورتمونــد، 
وذلــك عقب أول خســارة في الدوري 
األلمانــي هــذا الموســم، والتي جاءت 
علــى يد يونيون برلين بثالثية مقابل 

هدف، يوم السبت.
ونجــح فريــق العاصمــة األلمانيــة في 
تحقيــق أول فــوز بالبوندســليجا على 
مدار تاريخه، بإســقاط دورتموند في 
مباراة شهدت تقديم أصحاب األرض 
أداء رائًعــا طــوال المبــاراة، ليتوقــف 
رصيــد دورتمونــد عنــد 6 نقــاط فــي 
المركز الخامس بعد مرور 3 جوالت.

“ســكاي  شــبكة  مــع  مقابلــة  وخــالل 
ســبورت ألمانيــا” عقــب المبــاراة، قال 
فــي  تــام  بغبــاء  لعبنــا  “لقــد  رويــس: 
هــذا اللقــاء، وكان لدينــا فرصة جيدة 

لتقديم بعض الحلول”.
وأكمــل: “لم نظهر بأفضــل حاالتنا في 

بشــكل  لعبنــا  ولــو  الهجومــي،  الثلــث 
جيــد، لنجحنــا في تســجيل األهداف، 

لكننا لم نحسن ذلك”.
ثقــة  إلــى  األلمانــي  الدولــي  وأشــار 
فريقــه المفرطة في قدرته على الفوز 
فــارق  بســبب  بســهولة  بالمباريــات 
الجــودة، وهــو مــا دفعه لحــث زمالئه 
االعتقــاد،  هــذا  عــن  التوقــف  علــى 
مضيًفــا: “يجــب أن نظهر مــا امتلكناه 
الموســم  فــي  وحمــاس  إرادة  مــن 

الماضي”.

لعبنا بسذاجة

ماركو رويس

بيير إيميريك أوباميانج 



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

عشــر  الثامنــة  الذكــرى  حلــول  بمناســبة 
للمــرأة،  األعلــى  المجلــس  تأســيس  علــى 
لصناعــة  الخليــج  شــركة  رئيــس  أعــرب 
جواهــري  الرحمــن  عبــد  البتروكيماويــات 
عــن تهانيــه الحــارة بهــذه الذكــرى العطــرة 
الُمبــارك  اإلصــاح  عهــد  فــي  تأتــي  التــي 
والعهد الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وبقيادة 
لهــا  كان  التــي  الثاقبــة  الرؤيــة  صاحبــة 
الفضــل، بعــد توفيــق هللا، في إطــاق هذه 
المبــادرة، قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة  االعلــى 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بــأن  وصــرح 
اســتطاع وعلى الرغم من حداثته تســليط 
متجــددة  ووســائل  ســبل  علــى  األضــواء 
لارتقــاء بمكانــة المــرأة البحرينيــة ودعــم 
تقدمها والعمل على إدماج احتياجاتها في 

البرامــج التنمويــة المتنوعة التي يشــهدها 
الوطــن الغالي في جميــع المجاالت، وعلى 

مختلــف المســتويات بحيــث لــم يعــد مثل 
بــل  خيــار،  مجــرد  والتمكيــن  الدعــم  هــذا 

أصبــح واجبــًا على القــادة وأصحاب القرار 
في شتى مواقع العمل بالدولة والمجتمع.

وشــدد علــى الجهــود التــي بذلتهــا صاحبة 
الســمو مــن أجــل تحقيق الرؤية والرســالة 
التــي قــام عليهــا هــذا الكيــان وأهمها دعم 
تقدم المرأة البحرينية والذي أصبح اليوم 
حقيقــة وواقــع ملمــوس وذلــك فــي ظــل 
التعاون الكبير الذي تجده برامج المجلس 
مــن كافــة مؤسســات المجتمع والــوزارات 
الحكوميــة، باإلضافــة بالطبــع إلــى الدعــم 
مــن  المجلــس  يجــده  الــذي  الامحــدود 
قيادة الوطن الرشيدة وعلى رأسها جالة 
الملــك، الــذي طالمــا كان ســباقًا فــي تبنــي 
السياســات الداعمــة لتحقيــق كافــة أوجه 
تكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل فــي 
مجتمعنــا البحرينــي الكريــم، والــذي ُعرف 
عنــه احترامــه وتقديــره لــدور المــرأة منــذ 

سنوات التاريخ البعيدة.

“المجلــس األعلــى” ســاهم بتمكينهــا واالرتقــاء بمكانتهــا

بدعــم مــن “تمكيــن”... ورعايــة “بتلكــو” و “سامســونغ”

جواهري يشيد بجهود قرينة العاهل في دعم تقدم المرأة

“دوز كافيه” يفتتح الفرع السابع في سلماباد

لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
بــول  ســنجيف  للتنميــة  البحريــن  بنــك 
 - الجامعييــن  الطلبــة  مــن  مجموعــة 
بالبرنامــج  الملتحقيــن   - )12( وعددهــم 
الــذي تنظمــه إدارة  التدريبــي الصيفــي 
المــوارد البشــرية بالبنــك ســنويًا، والــذي 
مختلــف  مــن  متدربــون  فيــه  يشــارك 
الماليــة  والتخصصــات  الجامعــات 
البنــك  أقســام  فــي  للعمــل  والمصرفيــة 
العمــل  بيئــة  علــى  والتعــرف  المختلفــة 
الخدمــات  قطــاع  فــي  والعمــل  عمومــا، 

المصرفية التنموية خصوصا. 
ب  ســنجيف  صــرح  الصــدد  هــذا  وفــي 
باســتضافة  البنــك  قيــام  إن   “ قائــاً: 
مجموعــة من الشــباب البحريني لقضاء 
فتــرة تدريبيــة ضمــن البرنامــج الصيفي 
هــو أمــٌر معتــاد، إال أن أكثــر مــا يشــعرنا 

بالفخــر واالعتزاز خال هذا العام 2019 
هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة 
الجامعــات  مختلــف  مــن  البحرينييــن 
والذين يبلــغ عددهم )12( طالبًا وطالبة، 
وتكامــل  شــمولية  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
إلــى  يهــدف  الــذي  التدريبــي  البرنامــج 
العمليــة  والمهــارات  الخبــرات  اكتســاب 
التــي يحتاجهــا الشــخص عنــد التحاقــه 
التدريــب  وأن  خاصــًة  العمــل.  بســوق 
يمثــل عنصــرًا أساســيًا في ربــط الطالب 
الجامعــي بســوق العمل وإعداده بشــكٍل 
جيــد للتعامل مع متطلباتــه الازمة. كما 
تتاح له الفرصة الكتشــاف نوعية العمل 
الذي يناســب ميوله وقدراته واكتشــاف 
وتطويرهــا  لتنميتهــا  القــوة  مواطــن 
ومواطــن الضعــف لتعزيزهــا وتوجيههــا 

في ذات الوقت “.

“البحرين للتنمية” يستضيف 12 طالبًا جامعيًا

شــركة  البحريــن،  زيــن  شــركة  نظمــت 
االتصــاالت الرائــدة فــي المملكــة برنامجــا 
المبــرة  لطــاب  عمليــة  وخبــرة  تعليميــا 
الخليفيــة والــذي يقــع تحــت برنامــج زين 
مهــارات  لتطويــر  يهــدف  الــذي  الشــباب 
عمليــة  تجربــة  اول  كان  والــذي  الشــباب 
للطــاب فــي مختلــف أقســام الشــركة بما 
التســويق  وقســم  االتصــال،  مركــز  فيهــا 
وقســم التكنولوجيا وغيرها. حيث حصل 
الطــاب علــى نظــرة عامة عــن تكنولوجيا 
االتصاالت وتلقوا محاضرة حول مهارات 
االقنــاع من خــال منصة زين االلكترونية 
LinkedIn Learn� (علــى موقــع لينكــد إن 
ing(. هــذا وقام الطــاب بزيارة مركز زين 
 MSC( البحريــن لتبديل شــبكات الموبايل
2( واطلعــوا علــى أحدث أجهــزة ومعدات 

شبكات االتصال. 
كمــا حصــل طــاب المبــرة الخليفيــة علــى 
فرصة للتعرف ومشــاهدة تفاعل موظفي 
زين البحرين مع عمائهم وذلك من خال 

زيارة فروع زين ومركز االتصاالت. 
وفــي نهايــة البرنامج، حصل جميع طاب 
المبــرة الخليفيــة علــى شــهادات لبرنامــج 
زين العملي.التي ُقدمت من قســم الموارد 

البشرية في زين البحرين.
وعلــق مديــر عاقــات شــوؤن الموظفيــن 
البحريــن  زيــن  لشــركة  الشــباب  وتطويــر 
تعليــم  “يتصــدر  بالقــول:  عيســى  محمــد 

قائمــة  الوظيفــي  ومســارهم  الطــاب 
أولويــات زيــن البحرين، إذ تؤمن الشــركة 
بأن التعليم هو أســاس نمو ونهضة مملكة 
البحريــن. إن اإلعــداد المبكــر هــو مفتــاح 
النجــاح فــي أي مجــال. نســعى مــن خال 
برنامــج زين البحرين للخبــرة العملية إلى 
تزويــد الطاب بــاألدوات الازمــة للنجاح 

في مسيرتهم المهنية”.

 10 كانــو  خليــل  إبراهيــم  شــركة  ســلمت 
بــاس  لشــركة   Hiace تويوتــا  مركبــات 
لتأجير السيارات، إحدى الشركات الرائدة 
فــي قطــاع تأجيــر الســيارات فــي مملكــة 
البحريــن، إذ ســيتم اســتخدامها مــن قبــل 

شركة أرامكس العالمية للشحن.
وتهــدف أرامكــس من خــال الخطوة إلى 
Hi� 32 مركبة  تعزيز أسطولها المكون من

ace مــن خــال إضافة مزيد مــن مركبات 
Hiace الرائــدة إليــه. وتســلمت أرامكــس 
10 من المركبات ستســتخدم في عمليات 
النقــل والتوصيــل بينمــا ســيتم تســليم 8 

مركبات أخرى في مرحلة الحقة. 
ومع إضافة 18 مركبة Hiace إلى أسطول 
فــي  المركبــات  عــدد  ســيرتفع  الشــركة 
األســطول إلــى 50 مركبة. وهو ما ســيعزز 
مــن جهــود أرامكس فــي مواجهــة التطور 
الشــحن  قطــاع  فــي  الحاصــل  الســريع 

والخدمات اللوجستية. 
وســلم عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة 

كانــو،  فــؤاد  خالــد  كانــو،  خليــل  إبراهيــم 
األســطول إلــى مديــر المحطــة في شــركة 
أرامكــس، عمــر قمــر والمدير العام لشــركة 

بــاس لتأجيــر الســيارات محمــود الكاظم 
فــي مركز تســليم الســيارات الجديدة في 

معرض تويوتا في سترة.

مجــال بــأي  النجــاح  مفتــاح  المبكــر  اإلعــداد  عيســى:  “أرامكس” تســعى لمواجهة التطور السريع في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية

“زين” تمنح تجربة عملية لطالب “المبرة الخليفية” “إبراهيم كانو” تسلم حافالت “هايس” إلى “بالس”

للتواصل: 17111509

تقــدم شــركة الســيارات األوروبيــة للعمــاء الكــرام فرصــا مميــزة المتــاك طــرازات جاكــوار والنــد روڤر 
المســتعملة والمعتمــدة ضمــن برنامج APPROVED بشــفافية مطلقة، مما يقربهــم أكثر من امتاك إحدى 

هذه المركبات االستثنائية.

تواصل شركة السيارات األوروبية 
مســاعيها لتسهيل شــراء سيارات 
المعتمــدة  روڤر  والنــد  جاكــوار 
 ،APPROVED لبرنامــج  التابعــة 
هــذه  جميــع  عــرض  يتــم  حيــث 
المركبــات في الموقــع اإللكتروني 
الخاص بالشــركة، وإتاحة الفرصة 
للعمــاء للحصــول علــى تفاصيــل 
وافيــة حــول خصائصهــا الفريدة. 
المتوفــرة  التفاصيــل  وتتضمــن 
بالموقــع اإللكترونــي أيًضــا الســعر 

والمســافة المقطوعــة إلــى جانــب 
عــروض التمويــل المتوفــرة لهــذه 
بالموقــع  وتتوفــر  الطــرازات. 
خاصيــة المقارنــة بيــن الســيارات 
المقارنــة  يتيــح  بمــا  المعروضــة، 
ثاثــة  تفاصيــل  علــى  واالطــاع 
مركبــات جنًبا إلى جنب. وتســاعد 
هــذه الخاصيــة فــي منــح العميــل 
األساســية  المعلومــات  كافــة 
مــن  أحامهــم  ســيارة  المتــاك 

جاكوار والند روڤر. 

وإلضفــاء قدر معزز من الشــفافية 
حــول مجموعــة ســيارات جاكوار 
والند روڤر المعتمدة ضمن برنامج 
العمــاء  بامــكان   ،APPROVED
مصــورة  مراجعــات  مشــاهدة 
شــركة  منصــات  علــى  للمركبــات 
الســيارات األوروبيــة فــي مواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
حيــث تلتــزم بمنحهــم راحــة بــال 
مطلقــة عبــر ضمــان جــودة وأداء 

هذه المركبات الرائعة.

APPROVED السيارات األوروبية تطلق برنامج
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ــي ــرونـ ــتـ ــكـ ــع اإللـ ــ ــوق ــ ــم ــ ــى ال ــلـ ــات الــمــســتــعــمــلــة عـ ــ ــب ــ ــرك ــ ــم ــ عــــــرض ال

افتتــح “دوز كافيــه” الجمعــة الماضــي فرعــه الســابع فــي 
منطقة سلماباد بحضور رئيس االتحاد البحريني لرياضة 
ذوي اإلعاقة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة والرئيس 
التنفيــذي لحلبــة البحريــن والشــيخ ســلمان بــن عيســى 
آل خليفــة وعــدد كبيــر مــن الســفراء ووجهــاء المجتمــع 
ورواد  الزبائــن  مــن  “سامســونغ”  و  “بتلكــو”  وموظفــي 

التواصل االجتماعي.
وفــي الحفــل، أعلنــت شــركة “بتلكــو” عــن إطــاق هاتــف 
“سامســونغ جاالكســي نوت 10” الجديد بالكامل. وحضر 
الحفــل زبائــن “بتلكو” الذين حرصوا على تجربة األجهزة 
الجديــدة واالســتفادة مــن الباقات الخاصــة التي تقدمها 

“بتلكو” مع باقات الموبايل للدفع الشهري.
فــي البدايــة وضــع المالــك البحريني بشــاره عبــده عنوانا 
كبيــرا وهو “شــكرًا تمكيــن”. وصرح قائــاً:” اليوم نحتفل 
بنجــاح جديــد لسلســة “دوز كافيــه”، حيــث نقــدم فرعنــا 
الســابع بخدمــة جديــدة وهــي )خدمــة طلبــات الســيارة( 

والتــي تعتبــر األولى مــن نوعها وأيضا الفــرع مفتوح 24 
ســاعة لخدمــة زبائنــه، ونوجــه الشــكر الكبيــر لصنــدوق 
العمل تمكين للدعم غير المحدود والذي ساعدنا أن نضع 
“دوز كافيه” على خريطة الكافيهات العالمية وليس فقط 
على مســتوى البحرين أو الخليج وأن يصل عدد الفروع 
إلى 7 ومن دون هذا الدعم لن نستطيع أن نصل إلى هذه 

المكانة. ونتوقع مع نهاية العام الجاري أن نفتتح فرعين 
آخرين ومع بداية 2020 سيكون الفرع العاشر”. 

وأضــاف بشــاره: الخطــة اإلســتراتيجية لــدوز كافيــة هو 
التواجد في اقرب مكان لزبائننا بجميع مناطق البحرين.

يذكر أن “دوز كافيه” لديها 13 فرعًا بالســعودية، 9 فروع 
في الكويت، 7 فروع باإلمارات و3 فروع بسلطنة عمان.
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عليك أن تحذر من بعض المناورات في حياتك 

تجنب العمليات المالية وبيع العقارات

ربما يكون لبعض األصدقاء دور في ما يحصل 

قد تناقش موضوعا ماليا أو معامالت

 اسع للحصول على المزيد من التوافق 

باستطاعتك استعادة الموقع وانجاز الكثير

تبذل جهدا كبيرا وربما تواجه صعوبة 

تصحيح أخطائك وال تكن ناكرا لجميل

ال ترتبك إذا وجدت المسؤوليات كثيرة
 

تبّشر بعمل خاّلق تقّدمه أو بفرص آتية إليك

تتلقى عرض قد يغير مسار حياتك بالكامل

توقع على عقد او تصل إلى تسوية بمساعدة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 سبتمبر

31 ق.م 
القائد الروماني 

أوكتافيوس ينتصر 
على خصمة 
ماركوس 

أنطونيوس 
وزوجته ملكة 

مصر كليوبترا في 
معركة أكتيوم البحرية في 

البحر األيوني

وصلت إيرادات فيلم 
“والد رزق 2” للنجم 

أحمد عز إلى 81  مليون 
جنيه في 22  ليلة 

عرضه، وهو رقم قياسي 
في السينما، ليواصل 

تحقيق األرقام الضخمة 
على مستوى شباك 

التذاكر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

Ad Astra وIt Chapter Tow عــرض الجــزء الثانــي مــن

أفالم شهر سبتمبر الكبيرة في السينما

العالمية  السينمات  في  الشهر  هذا  يعرض 
والتي  المنتظرة  االفـــام  اجــمــل  مــن  عــدد 
المملكة  فــي  ــام  االفــ ســيــشــاهــدهــا عــشــاق 
سينكو  للسينما  الــبــحــريــن  ســيــنــمــات  فــي 
وفوكس سينكو عبر عدد من شاشاتها في 

المجمعات الكبيرة، وهذه افضلها:

It Chapter Tow

لكن  األول  الجزء  ألحــداث  مكماً  سيكون 
مرعب  قــاتــل  عــن  ويحكي  عــامــًا.   27 بعد 
مــهــرج،  زي  فــي  متنكر  وايـــز  بيني  اســمــه 
يعيش في مجاري الصرف الصحي تحدث 
من  مجموعة  وبين  بينه  قوية  مــطــاردات 
في  والــفــضــولــيــيــن،  الجريئين  الــمــراهــقــيــن 
شخص  وكــل  الصغار  يكبر  الثاني  الــجــزء 
مكان  عــن  بعيد  مــكــان  فــي  يعيش  منهم 
يجمعهم  هاتف  يأتيهم  حتى  طفولتهم.. 

ببعضهم من جديد!

Ad Astra

الــذي عــرض أمس  بــراد بيت  الكبير  للنجم 
استحسان  والقـــى  فينيسيا  مهرجان  فــي 
الجميع هناك، وتدور أحداثه حول مهندس 
بالبحث  يقوم  الجيش  قــوات  إلحــدى  تابع 
في  اختفى  حيث  المجرة،  عبر  ــده  وال عن 
مهمة بحث عن حياة فضائية منذ 20 عامًا.

Midnight traveler

بعدما  حصلت  أحــــداث  عــن  قــصــة  يحكي 
وضعت طالبان مكافأة على رأس المخرج 
األفغاني حسن فاضلي، ويضطر إلى الفرار 
وقصة  الصغيرتين،  وابــنــتــيــه  زوجــتــه  مــع 
رحلتهم المليئة بالمواقف الخطرة، يحاول 
التي  المخاطر  كثب  ُيظهر عن  أن  المخرج 

يواجهها الاجئون.

Hustlers

  من االفــام الجميلة وتحكي قصص عدد 
الاتي  الليلية  النوادي  بأحد  العامات  من 
ــدد مــن زبــائــنــهــم،  ــررن االنـــقـــاب عــلــى عـ قــ
النجمات  بــطــولــة  مــن  كــومــيــديــا وجــريــمــة 
راينهارت  ليلي  بــي،  كـــاردي  لوبيز،  جنيفر 

وكونستانس.

Monos

عن  الحرب  فترة  في  الفيلم  قصة  تحكي 
أثــنــاء  يــفــقــدون عقولهم  مــراهــقــيــن  جــنــود 
إثــارة من  درامــا  حراسة ضحية اختطاف، 

كولومبيا.

The Goldfinch

تتحدث القصة حول صبي ينجو من تفجير 
للفنون  المتروبوليتان  متحف  في  إرهابي 
في نيويورك، فُيخطف من ِقبل عائلة غنية 

لُيشارك معهم الحقًا في مزادات فنية.

Bridges 21 

الجريمة واإلثارة حول  تدور أحداث فيلم 
يدخل  والــذي  دافيس(،  )أندريس  المحقق 
في مطاردة شرسة مع قتلة شرطيين، ذلك 
حيث  ضخمة،  لــمــؤامــرة  اكتشافهما  وبعد 
يجد )دافيس( نفسه في مطاردة ال تنتهي، 
إغاق جميع جسور  السلطات  تقرر  حينما 
أي  خـــروج  أو  دخـــول  لمنع  ال21  المدينة 
شخص من جزيرة مانهاتن، والفيلم يعرض 

في 21 سبتمبر.

Rambo V: Last Blood

ماضيه  مواجهة  رامــبــو  على  يجب  حيث 
وكشف مهاراته القتالية في مهمة نهائية.

Downton Abbey

ــداث  ــن أحــ  نــســخــة ســيــنــمــائــيــة مــشــتــقــه مـ
يحمل  الـــذي  الشهير  الـــدرامـــي  المسلسل 
بــحــضــور جــمــيــع شخصيات  نــفــســه  االســــم 

المسلسل.

All Rise

الــتــي القــت  ــوحــش  ال مقتبس مــن روايــــة 
نجاحًا كبيرًا وتسرد قصة )ستيف هارمون( 
بجريمة  المتهم  عــامــًا   17 العمر  مــن  البالغ 
فهل  بالوحش..  تسميته  تمت  والذي  قتل، 

هو حقًا كذلك؟

Judy

جارالند  جــودي  األسطورية  الفنانة  تصل 
إلى لندن في شتاء عام 1968 ألداء سلسلة 

من الحفات الموسيقية.

Promare

من  ياباني،  علمي  خيال  مغامرة  أنميشن 
عن  ويحكي  إيمايشي،  هيرويوكي  إخــراج 

اإلطفاء  رجــال  مــع  الجديد  المجند  جــالــو، 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون تــكــنــولــوجــيــا )مــيــكــا( 

إلطفاء الحرائق وإنقاذ األرواح..

Abominable

أنميشن وتــدور أحــداثــة حــول فتاة    فيلم 
ــوق سطح  تــعــثــر عــلــى مــخــلــوق ســحــري فـ

منزلها وتحاول أن تعيده إلى عائلته. 

The Hunt

فيلم رعب حيث يستيقظ أشخاص غرباء 
فــي مــكــان غــريــب ال يــعــرفــون أيــن هــم، أو 
كيف وصلوا إلى هناك، وال يدركون أنه قد 

تم اختيارهم لغرض محدد.

Rapid Response  

لعشاق السيارات واالفام الوثائقية، يسلط 
الضوء على بعض ابتكارات السامة األكثر 
ــم الــســبــاقــات مـــن تطوير  أهــمــيــة فـــي عــال
وأبحاث  الصدمات،  وطب  السامة،  فريق 
كبير  تــحــدٍّ  ُمــهــمــة ذات  ــي  االرتـــجـــاج، وهـ
لبناء فريق طبي وتحويل رياضة سباقات 
فتكًا  الرياضة  أشكال  أكثر  من  السيارات 

إلى أكثرها أمانًا.

المتقدمة  التكنولوجيا  ساهم ظهور 
ومنصات التواصل االجتماعي مثل 
شات  وسناب  وانستغرام  فيسبوك 
الصور  التقاط  مــعــدالت  زيـــادة  فــي 

الرقمية.
باختيار  َذا ستار”  وقامت صحيفة” 
أكثر خمس مدن تصويرا في العالم 
على  تقدمت  الــتــي  دبــي  تصدرتها 
كــل مــن بــاريــس ولــنــدن ونــيــويــورك 

وسنغافورة.
 وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: تــشــتــهــر دبــي 
ــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة الــحــديــثــة  ــال ب
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة وأســـلـــوب  ــ ــداث ــحــ ــ وال
ــرة والـــكـــثـــيـــر مــن  ــاخــ ــفــ ــ الـــحـــيـــاة ال

األولــى.  العالمية  القياسية  األرقـــام 
الوجهات  أفضل  مــن  واحـــدة  وهــي 
العالم، والمدينة هي  السياحية في 
مــوطــن لــمــواقــع فــريــدة مــن نوعها 
جـــديـــرة بــالــتــصــويــر، بــمــا فـــي ذلــك 
مارينا  ودبـــي  جميرا  نخلة  جــزيــرة 
المعجزة..  وحــديــقــة  الــعــرب  وبـــرج 
تصويًرا  األكثر  المكان  خليفة،  برج 
القياسية  األرقـــام  حطم  دبـــي،  فــي 
ــول مــبــنــى في  الــعــالــمــيــة ويــعــد أطــ
ــم. وقـــــام الـــــــزوار والــســكــان  ــالـ ــعـ الـ
القليلة  ــســنــوات  ال فــي  الــمــحــلــيــون 
الماضية بإنشاء سيرة ذاتية للمدينة 

MyDubai باستخدام الوسم

دبي.. أكثر المدن تصويرا في العالم

421
 غاال باسيديا، زوجة اإلمبراطور قسطنطينيوس الثالث تترمل للمرة الثانية، بعد وفاة اإلمبراطور من جّراء مرض مفاجئ

 1192
 ريتشارد قلب األسد يعقد معاهدة صلح مع صاح الدين األيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي

 1666
 اندالع حريق في لندن ظل مشتعًا لمدة ثاثة أيام وحول أكثر من عشرة آالف منزل إلى رماد
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 بريطانيا العظمى تعتمد التقويم الغريغوري رسمًيا، وذلك بعد ما يقرب من قرنين من تبني معظم دول أوروبا الغربية له

 1811
 تأسيس جامعة أوسلو تحت اسم جامعة فريدريك الملكية، تيمًنا بالملك فريدريك السادس ملك الدنمارك والنرويج

18

انتهــى المطرب الســوري مجــد القاســم من تســجيل ألبومه 
الجديد المقرر طرحه خــال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 
أغانــي يتعاون فيها مــع عدد كبير من الشــعراء والموزعين 
والملحنيــن، منهــم ســيد راضي وصــاح عطيــة ومحمود 
شــوقي وباسم منير وحمادة عصمت وريمون. ويراهن عليه 

مجد خاصة أنــه يقدم فيه نوعية مزيكا جديــدة ومختلفة عن 
أعماله السابقة. ويســتعد مجد القاسم إلحياء حفل غنائي يوم 6 

سبتمبر في مدينة دهب في وسط جبل طويات.

تواصل الفنانة نجاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل “شبر 
ميــة”، فقد صورت جزءا من مشــاهدها فــي أحداث العمل 
الذي تجســد فيه دور سيدة مطلقة ولديها ابنتان، وتعاني 
بعد الطاق مشكات في عاقتها مع زوجها السابق الفنان 
مراد مكرم في إطار اجتماعي، وتكشــف األحداث عن دورها 

كأم بجانــب حياتها العملية ومعاناتها فــي مواجهة الحياة 
بمفردها. مسلســل “شــبر مية” مأخوذ مــن “فورمات” أجنبي 

وتدور أحداثه في 50 حلقة.

أثــارت الفنانــة التونســية لطيفة فضــول متابعيها بســبب 
تغريدة غامضة نشــرتها على حســابها علــى “تويتر”، حيث 
كشــفت من خالها عن ان إحدى الفنانات تقوم بمراقبتها 
والتجســس على ألبومها الجديد، الذي تعمل على االنتهاء 
من مراحله األخيرة حاليا، إال أنها لم تذكر اسم الفنانة التي 

تتهمها بالتجسس، مطالبة إياها بالتوقف عن ذلك.
وغــردت لطيفة مســاء الفل عليكــم.. انا من الصبــح باضحك 

ومستغربة من تصرف.. وتجسس إحداهن.

تجسس على لطيفةمشاهد نجالءجديد القاسم

محرر مسافات
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هيفــاء المنصــور تطالــب بدعــم المــرأة عالميــًا

اعتبرت بيرين سات، أن مسلسلها القديم )العشق الممنوع( مختلف  «
وساحر، ومن المستحيل أن تعود وتقدم الدراما التركية مثيال له، 

رافضة مقارنته بأي عمل آخر.

وتابعت بيرين، في تصريح صحافي، أن “قصة العمل جريئة ومميزة،  «
وكانت هناك كيمياء بين الممثلين”.

جاء هذا التصريح، بعدما اعتبر كيفانش تاتليتوغ، أخيرا، أن مسلسل  «
العشق الممنوع هو األهم بمسيرته، مشيدا أيضا ببطلته بيرين سات.

تأثــرت المخرجــة الســعودية هيفــاء المنصور خــال مهرجان البندقية، وذرفت دموعــًا عند حديثها عن العوائــق التي تعترض المرأة 
في العالم، وقالت المنصور خال مؤتمر صحفي لتقديم فيلمها “المرشــحة المثالية” المشــارك في المســابقة الرسمية، “أظن أننا نحن 

النساء نواجه بالتأكيد أينما كان في العالم مقاومة كهذه”.

وتحدثت المخرجة “45 عامًا”عن الصعوبات 
التــي تواجههــا النســاء فــي المجــال المهني 
فــي العالــم، فقالــت إن عليهــن “الكفاح فعالً 
لتولي مراكز مســؤولية” في حين ال يضطر 
الرجــال “إلــى شــن هــذه المعركــة.. وعلينــا 
كنســاء أن نوحد صفوفنا ونتعاضد ونؤمن 
ببعضنــا بعضــًا وبنجاحاتنا”، وأكدت بصوت 
خنقــه التأثــر “ال أريد أن تختبــر ابنتي عالمًا 
كهذا في المســتقبل”، وذرفت دموعًا وسط 

تصفيق حار.
فتح األبواب

ورأت المخرجــة بعــد ذلــك أن المهرجانــات 
المخرجــات  تدعــم  أن  بالتأكيــد  يجــب 
فــي وقــت تعــرض فيــه مهرجــان البندقيــة 
مــن  فقــط  فيلميــن  الختيــاره  النتقــادات 
فــي  21 عمــالً  إخــراج امرأتيــن مــن أصــل 

المسابقة الرسمية.
مــع  ذلــك فعــالً  يبــدأ  أن  “يجــب  وأضافــت 
التمويل وفتح أبواب االســتوديوهات أمام 

مزيــد من النســاء والتنــوع”. وختمت تقول 
“ثمــة فرجــة تحــدث اآلن ونــرى أن األمــور 
تتغيــر، لكــن يجب أن يبــدأ ذلك في مراحل 

سابقة وليس فقط في المهرجانات”.
ويــروي فيلــم المخرجة الســعودية العوائق 
تقــرر  التــي تعتــرض طبيبــة شــابة عندمــا 

مجتمــع  فــي  بلديــة  النتخابــات  الترشــح 
محافــظ، وفيلمهــا واحــد مــن عمليــن فقــط 
مــن إخــراج امــرأة يشــاركان فــي المســابقة 
دورتــه  فــي  البندقيــة  لمهرجــان  الرســمية 
 28 انطلقــت  التــي  والســبعين  السادســة 
أن  المنصــور  لهيفــاء  وســبق  أغســطس، 
عرضــت فيلمهــا األول الطويــل “وجدة” في 
مهرجــان البندقيــة العــام 2012 لكــن خارج 

المسابقة الرسمية.
أسد ذهبي

من جهة أخرى، منح المهرجان جائزة أســد 
ذهبــي للمخرج اإلســباني بيــدرو ألمودوفار 
الــذي وصفــه مديــر المهرجــان بأنــه “األكبــر 
واألكثــر تأثيرًا” في الســينما اإلســبانية منذ 

لويس بونويل.
فــاز  أن  اإلســباني  للمخــرج  يســبق  ولــم 
األساســيين  المهرجانيــن  فــي  جوائــز  بــأي 
البندقيــة وكان، وقــال  أوروبــا، وهمــا  فــي 
ألمودوفــار خالل مؤتمر صحفي قبل منحه 
الجائزة “بعد ثالثين عامًا أمنح جائزة أســد 
ذهبــي علــى فيلــم عائــد لعــام 1988.. هــي 

خطوة شاعرية عادلة”.
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يقــدم الفنان جمعان الرويعي بمعهد ثقف في 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الدمــام  مدينــة 
 17 بتاريــخ  وذلــك  “اإلخــراج”  بعنــوان  دورة 
ســبتمبر الجــاري، وسيســتعرض الرويعي في 
الــدورة 6 محــاور وهي..لمــاذا نريد ان نصبح 
مخرجيــن، الطريــق مــن النــص الــى الشاشــة، 
مــاذا تريــد ان تقــول للكاميــرا، مــا هــي عالقة 
ام  االخــراج حرفــة  هــل  بالتمثيــل،  االخــراج 
مشــاعر، واخيــرا محــور لنطبــق االفــكار علــى 
الــدورة ســتقام كل  بــأن  الواقــع. علمــا  ارض 
مــن  شــهر  لمــدة  وخميــس  وأربعــاء  ثالثــاء 

الخامسة مساء ولغاية العاشرة.

الرويعي يقدم 

دورة في اإلخراج

يعــود مــن جديــد الباحــث والشــاعر الشــيخ عيســى بــن خليفــة آل خليفــة لرفــد مكتبــة 
التلفزيون بالبرامج الوثائقية القيمة التي تعكس تاريخ وحضارة هذه األرض الطيبة، 
حيــث يعكــف حاليــا علــى تســجيل برنامــج وثائقــي عــن مدينــة المحــرق العريقــة بــكل 
مناطقهــا وفرجانهــا “ البســيتين، الحــد، قالــي، الديــر، ســماهيج” ويســتعرض البرنامج 
تاريــخ المحــرق فــي مختلف المياديــن، كتواريخ إنشــاء المدارس والمســارح واألندية 
ودور الطــرب الشــعبية، مســتعرضا أهميــة المحــرق كمينــاء تجاري قديم وذات شــهرة 
في الغوص، وكذلك أســماء الفرجان المعروفة، حيث قام فريق العمل بإجراء لقاءات 
طويلــة مــع المؤرخيــن واألدباء والفنانين والشــعراء من أهالي المحــرق الذين تحدثوا 

بإسهاب عن تاريخ المحرق بكل تفاصيله.

البرنامج من إشراف وبحث الشيخ عيسى 
بــن خليفة آل خليفة، واإلشــراف الشــيخة 
فــي  وســاعد  خليفــة،  آل  علــي  بنــت  هيــا 
اإلشــراف الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن 
الشــوملي،  محمــد  وإخــراج  خليفــة،  آل 
وإعداد ســلوى إلياســي، وتقديم الدكتورة 
لولــوة بودالمــة، ومتابعــة اإلنتــاج صــالح 

قمبــر، ومــن المؤمــل أن يعــرض البرنامــج 
في 15 حلقة مدة كل حلقة نصف ساعة.

يجدر بالذكر ان الشــيخ عيســى بن خليفة 
األفــالم  مــن  العديــد  الشاشــة  إلــى  قــدم 
والبرامــج الوثائقية المتميزة التي شــكلت 
مكســبا حقيقيا لمكتبة تلفزيــون البحرين، 
منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصر..”خيل 

أهــل البحريــن” الــذي تحــدث عــن تاريــخ 
البحريــن..  فــي  األصيلــة  العربيــة  الخيــل 
برنامــج  وهــو  البحريــن”  أهــل  “مقنــاص 
تحــدث عــن هوايــة اآلبــاء واألجــداد التي 
“لعبدالعزيــز  وبرنامــج  األجيــال،  تناقلتهــا 
شــأن عظيــم” وهــذا البرنامــج تحــدث عــن 
والمتميــزة  القويــة  التاريخيــة  العالقــات 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
الســعودية، وبرنامــج “تاليد أهل البحرين” 

الــذي تحــدث عبر 16 حلقــة تلفزيونية عن 
المحافظــة  وكيفيــة  اإلبــل  مــن  األصايــل 
الكــرام  خليفــة  آل  فتــح  أن  منــذ  عليهــا 
البحريــن وإلــى يومنا هذا، وأيضــا برنامج 
“شــعاع المجــد” الــذي يتحــدث عــن ســيرة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
وبرنامــج  التلفزيــون”  “دانــات  وبرنامــج 
أهــل  “عرضــة  وبرنامــج  التاريــخ”  “مهــرة 

البحرين” وبرنامج “دواســر أهل البحرين”، 
الرفــاع”  تاريــخ   “ الوثائقــي  والفيلــم 
ويتحدث البرنامج ويســتعرض على مدى 
نــص ســاعة تاريخ مدينــة الرفــاع العريقة 
والمعالــم التاريخية التي تشــتهر بها وأول 
مــن ســكنها، وذلك عبــر إجراء سلســلة من 
اللقــاءات مــع مجموعــة مــن كبــار أهالــي 
الرفــاع مــن الــرواة والمتحدثيــن وغيرهــا 

من البرامج.

ــن ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــف الـ ــ ــل ــ ــت ــ ــخ ــ شـــــــــهـــــــــادات مــــــؤرخــــــيــــــن وأدبـــــــــــــــــاء وشـــــــــعـــــــــراء فـــــــي م

“تاريخ المحرق” برنامج وثائقي لعيسى بن خليفة

شــيعت يــوم الجمعــة الماضــي جنــازة 
بمقبــرة  عــواد،  محمــد  القديــر  الفنــان 
غيــاب  الالفــت  مــن  وكان  المنامــة، 
الوجــوه الفنيــة عــن الجنــازة باســتثناء 
بعــض األســماء. يذكــر أن الفنــان عــواد 

قــد انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى يــوم 
مــع  معانــاة  بعــد  أغســطس   24 األحــد 
المرض، ويعد عواد من أعمدة المســرح 
البحرينــي، ولــه إســهامات كبيــرة فــي 

مسيرة الفن البحريني.

جنازة 
محمد عواد

 من دون 
فنانين

عــن  للســينما  البحريــن  نــادي  أعلــن 
توقــف عروضــه خــالل شــهر ســبتمبر 
وذلــك بســبب التجديدات علــى مبنى 
النــادي، وســوف يصــدر برنامــج شــهر 
عمليــات  مــن  االنتهــاء  بعــد  اكتوبــر 

الصيانة.

يجدر بالذكر أن نادي البحرين للسينما 
يعرض مســاء كل يوم أربعاء مختلف 
األفالم العالمية التي تســتقطب نخبة 
الســابع،  الفــن  ومحبــي  الفنانيــن  مــن 
إرســاء  علــى  تأسيســه  منــذ  ودأب 
العديــد  تنظيــم  عبــر  الســينما  ثقافــة 
ويتكــون  واألنشــطة،  الفعاليــات  مــن 
للنــادي  الجديــد  اإلدارة  مجلــس 
المســقطي رئيًســا لمجلــس  نــادر  مــن 

إدارة النــادي، منصــورة الجمــري نائًبــا 
لمجلــس إدارة النــادي ورئيًســا للجنــة 
المهرجانــات، هــدى طبارة أميًنــا مالًيا 
ورئيًســا للعــروض األســبوعية وزينب 
للجنــة  ورئيًســا  ســر  أميــن  مرضــي 
ابراهيــم  محمــد  واالتصــال،  اإلعــالم 
رئيًســا  فــوالذ  يوســف  للمقــر،  رئيًســا 
للجنة التدريب، وأســامة سيف رئيًسا 

للجنة البرامج الخاصة.

أعمــال صيانــة وتعديــات والعــودة فــي أكتوبــر
توقف عروض نادي البحرين للسينما

مجلس إدارة نادي البحرين للسينما

أسامة الماجد

محرر مسافات
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سجينة تنجب طفلها وحيدة داخل الزنزانة
إحــدى  تجــد  لــم  للنجــدة،  طلبــا  تصــرخ  ســاعات  أمضــت  أن  بعــد 
الســجينات األميركيات في ســجن مقاطعة دنفر، ســبيالً إال أن تضع 

مولودها بنفسها.
وعلــى إثــر تلك الوالدة وحيدة في الزنزانة، رغم إخطارها الســلطات 
بأنهــا علــى وشــك أن تضــع مولودهــا، أطلقــت ديانــا سانشــيز، البالغة 
27 عامــًا مالحقــة قضائيــة بحق مدينة ومقاطعة دنفر، مســتندة إلى 

تسجيالت لكاميرا المراقبة تدعم موقفها.
وكانــت ديانــا قــد أودعــت فــي 14 يوليــو 2018 ســجن مقاطعة دنفر 
بواليــة كولــورادو غرب الواليات المتحــدة بانتظار الحكم في قضية 

تقديم شيك من دون رصيد.

علم عناصر الشرطة مسبقا

وهــي كانت حامال في الشــهر التاســع وتواجه خطــر اإلنجاب المبكر، 
وهي معلومات كانت الهيئات الصحية في السجن وعناصر الشرطة 
علــى درايــة بها، وفق نــص الدعوى الذي اطلعت عليــه وكالة فرانس 
بــرس. وعنــد فجر 31 يوليو، اســتيقظت ديانا سانشــيز بعدما دخلت 
المخــاض، وأخطــرت الحــارس الــذي أحضــر لهــا طعام الفطــور قرابة 

الساعة الخامسة صباحا.
وأبلغــت سانشــيز مــرات عــدة خــالل الصبــاح الحــراس بأنهــا بــدأت 

مخاض الوالدة وبشعورها بآالم في المعدة، لكن من دون جدوى.
وقد أتت ممرضة لمعاينتها بعد نزول ماء الرحم، لكنها اكتفت بمّدها 
بفــراش من تحــت باب الزنزانة، بانتظار وصول ســيارة “بصورة غير 

عاجلة” إلى السجن لنقلها إلى المستشفى، وفق المرأة.

أنجبت طفلها بمفردها

وأنجبــت ديانــا سانشــيز صبيــا بمفردهــا مــن دون أي مســاعدة بعــد 
نحــو ســت ســاعات مــن اإلنــذار األول “على ســرير قاس وبــارد قرب 

المراحيض” في الزنزانة، وفق المدعية.
ولم ُتنقل األم وطفلها إلى المستشفى إال بعد 30 دقيقة من الوالدة.

وكانت الشــرطة أجرت تحقيقًا داخليًا بشــأن هذه الحادثة، وخلصت 
إلــى أن عناصرهــا “اتخــذوا الخطــوات المناســبة فــي تلــك الظــروف 
واتبعوا اإلجراءات المعتمدة في هذه الحاالت”، وفق بيان نشــر في 

نوفمبر الماضي.
كما لفتت أيضا إلى أن اإلجراءات ُعدلت وباتت تلحظ طلب “سيارة 
إسعاف بصورة طارئة عندما تكون سجينة على وشك وضع طفلها”.

وصــل البابــا فرنســيس، بابــا الكنيســة 
موعــده  عــن  متأخــرا  الكاثوليكيــة، 
إللقــاء عظتــه األســبوعية فــي ســاحة 
القديــس بطــرس، أمــس األحــد، لكنــه 

كشف عن سبب التأخير.
وبحســب مــا نقلــت رويتــرز، فقــد قال 
البابــا فرنســيس إنــه ظــل عالقــا داخل 
مصعــد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره 
رجال اإلطفاء. وعلت االبتسامة وجه 
البابا وهو يقول في بداية عظته التي 
تأخرت نحو 10 دقائق “عليَّ أن أطلب 

عفوكم”.

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء  «
في الفاتيكان أسفرت عن تعطل 

المصعد، وأنه ظل عالقا داخله إلى 
أن حرره ضباط مكافحة الحرائق 

في الفاتيكان. وخاطب البابا 
الحاضرين الذين تجمعوا لالستماع 

إلى عظته في ساحة القديس 
بطرس “فلنصفق لفرقة 

اإلطفاء”.

بابا الفاتيكان 
يعلق داخل مصعد 

لـ 25 دقيقة
يتــزوج النــاس فــي العــادة حتــى ينعمــوا 
بحيــاة اجتماعيــة مســتقرة، لكــن عالقــات 
االرتبــاط ال تنجح على الــدوام، إذ تتحول 
فــي بعــض األحيــان إلــى خطــر داهــم على 

الصحة، وفق ما كشفته دراسات طبية.
وبحســب موقــع “فيــري ويــل هيلــث”، فإن 
بعــض األشــخاص يصبحــون أقــل عرضــة 
للســكتة الدماغيــة، بفضــل الــزواج، أما إذا 
أصيبــوا بهــا، فإنهــم ســرعان مــا يتعافــون 

ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.

العالقــات  بعــض  تنهــار  المقابــل،  وفــي 
الزوجيــة، فيدخــل المنفصلون فــي دوامة 
مــن الحــزن والقلق قــد تؤدي إلــى اإلصابة 
بالســكتة الدماغيــة، وربمــا الوفــاة بشــكل 

مفاجئ.
وفي 2010، كشفت صحيفة جمعية الطب 
األميركية أن المتزوجين يتماثلون للشفاء 
مــن الســكتة الدماغيــة علــى نحــو أفضــل 
مقارنــة بغيرهم، الســيما حين يكونون في 

عالقة زوجية سعيدة تحيط بها الرعاية.

مــن  إعصــار  إلــى  دوريــان  إعصــار  تحــول 
الفئــة الخامســة الخطيــرة مــع اقترابــه مــن 
جــزر البهامــا، أمــس األحد، ومــن المتوقع أن 
يجتــاح الجــزر لمدة يوميــن، تصاحبه أمطار 
غزيــرة وأمواج عالية ورياح مدمرة، قبل أن 

يتوجه صوب البر األميركي.
وطلــب رئيــس وزراء جــزر الباهامــا هوبرت 
مينيــس مــن ســكان أباكــو وباهامــا الكبــرى 
لتجنــب  الرئيســة  الجزيــرة  إلــى  التوجــه 
المركــز  وقــال  “مدمــرة وخطيــرة”.  عاصفــة 

الوطنــي لألعاصيــر، الــذي يتخذ مــن ميامي 
مقــرا لــه، إن دوريــان محمــل حاليــا بريــاح، 
فــي  كيلومتــرا   260 إلــى  ســرعتها  تصــل 
الســاعة، فــي وقــت مبكــر أمــس، ويقــع على 

مسافة نحو 55 كيلومترا شرقي أباكو.
وبعــد اجتياحــه لجــزر الباهاما، مــن المتوقع 
الشــمال  إلــى  اتجاهــه  اإلعصــار  يغيــر  أن 
الغربي صوب فلوريدا، ورفع المركز الوطني 
لألعاصير تحذيره، من عاصفة مدارية في 

أنحاء من الساحل الشرقي للوالية.

دراسة: عالقة بين الزواج والسكتة الدماغية

“دوريان”   يتحول إلى إعصار مدمر وخطير

الممثلة اإلسبانية بينيلوبي كروز تحضر فيلم “شبكة 
الزنبور” خالل مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في 

فينيسيا ليدو.  )أ ف ب(

حذفــت شــركة “ديــور” الفرنســية الشــهيرة، صاحبــة العالمــة التجاريــة المعروفة 
فــي مجــال العطــور واألزيــاء، إعالنا عن آخر منتجاتها من العطور بســبب اســمه، 

وتصويره بطريقة تسيء للسكان األصليين في الواليات المتحدة.
ويحمل العطر الجديد الذي أطلقته شــركة ديور اســم “سوفاج”، ويعني “همجي”. 
ويؤدي الممثل جوني ديب دور رجل من الهنود الحمر بأزيائه التقليدية القديمة 

خالل الترويج للعطر، مما جعل اإلعالن محط انتقاد الكثيرين.
ويقــول منتقــدو اإلعــالن إن كلمــة “همجــي” مصطلــح مهيــن اســتخدم تاريخيــا 
لوصــف الشــعب األميركــي األصلــي الــذي تعــرض لإلبــادة علــى مــدار عقــود مــن 
الزمن، وفق ما ذكرت ســكاي نيوز، األحد. وحذفت الشــركة اإلعالن من منصاتها 
اإللكترونيــة بعــد نشــره بســاعات قليلــة يــوم الجمعــة الماضــي بعــد أن وجهت له 
انتقــادات مــن مســتخدمي وســائل التواصل االجتماعــي. لكن موجــة االنتقادات 
للشركة الفرنسية وللممثل األميركي جوني ديب لم تتوقف، إذ استهجن كثيرون 

من مشاركته في إعالن اعتبروه “عنصريا” تجاه سكان أميركا األصليين.

شركة عطور شهيرة تثير 
الغضب والجدل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الحرم النبوي الشريف.. بصورة فضائية
األنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
القمــر  أن  )وام(،  اإلماراتيــة 
ســات  خليفــة  االصطناعــي 
فضائيــة  صــورة  التقــط 
الدقــة  وعاليــة  واضحــة، 
بالمدينــة  النبــوي  للمســجد 
المنــورة في المملكة العربية 

السعودية.
التــي  الصــورة  وأظهــرت 

التقطهــا “خليفة ســات” التوســعة في المســجد النبــوي، إضافة إلى “بقيــع الغرقد” وبعض 
الفنادق والمباني المحيطة بساحة الحرم. 

ويمتلــك القمــر الصناعــي خليفــة ســات “5 بــراءات اختــراع، وتــم تصنيعــه بالكامــل فــي 
مختبــرات تقنيــات الفضــاء فــي مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء علــى أيــدي مهندســين 
إماراتيين بنسبة 100 بالمئة”. وبحسب وام، ُيعّد خليفة سات “أكثر األقمار االصطناعية 
تطــّورا فــي فئتــه علــى مســتوى العالــم، وهــو مخصــص ألغــراض مراقبة ورصــد األرض 

ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم”.

 100 نحــو  الجمــارك  ســلطات  ضبطــت 
عنكبوت في حقائب مسافر بولندي، حاول 
تهريبها عبر مطار كايين في مدينة غويانا 
الفرنســية، وفق ما أكد مسؤولون محليون 
لوكالــة فرانــس برس. وأوضحــت المصادر 
أن الرجــل حــاول تمريــر حقيبــة تحوي 38 
عنكبوتــا بالغــا ونحو 50 صغيرة، فضال عن 
عشــرات الشــرانق المليئة بيوضا عبر مطار 

كايين عاصمة المقاطعة الفرنسية.

وأوقفت السلطات الرجل في  «
25 أغسطس الماضي، فيما كان 

يستعد للصعود إلى طائرة متجهة 
إلى باريس، بعدما وضع الحشرات 

في عبوات بالستيكية، وخبأها 
بين أمتعته. وقالت المصادر 
إن الرجل قدم نفسه على أنه 

“شغوف بالحشرات”. وتفيد الهيئة 
الفرنسية لحماية الحياة البرية أن 
“نقل العقارب والعناكب )الحية(” 

ليس محظورا، لكنه يخضع 
“ألنظمة” معنية. 

أشــارت المستشــارة األلمانيــة أنجيــال 
للعمــل  إلــى احتمــال عودتهــا  ميــركل 
األكاديمــي بعــد ختــام فترتهــا الحالية 

بالمستشارية في العام 2021.
وقالت ميــركل في كلمة بكلية اإلدارة 
اليبزيــج  )    بجامعــة   )  إتش.إتــش.إل 
”ســأتواصل مجددا مــع كل الجامعات 
الفخريــة  الدكتــوراه  منحتــي  التــي 

بعدما أترك المستشارية“.
الفخريــة  الدرجــة  الجامعــة  ومنحــت 
لميــركل، وهــي فيزيائيــة ســابقة، فــي 
الجــارد  كريســتين  حضرتــه  حفــل 
البنــك  رئيســة  لمنصــب  المرشــحة 

المركزي األوروبي.

وقالت وسط ضحكات الحضور  «
”سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا 

مثل ما حدث اليوم. سأبقى لفترة 
أطول“. وثارت شكوك متزايدة 

بشأن قدرة ميركل على استكمال 
مدتها الحالية في المنصب.

في فرنسا.. حتى 
العناكب لم تسلم 

من التهريب

ميركل تلمح 
لعودتها للعمل 

األكاديمي
ذكرت صحيفة بريطانية، أمس األحد، أن األمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل 
قد يسرعان في خططهما لمغادرة بريطانيا، حسبما قال أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس.

وكان هاري وميغان انتقال، في وقت سابق 
مــن هــذا العــام، لإلقامة في قصر وندســور 
غربــي لنــدن، بعــد أن كانا يقيمــان في بيت 
حيــث  كنســينغتون،  قصــر  محيــط  فــي 
يعيــش وليام وكيــت دوق ودوقة كمبردج، 

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
األميــر  العهــد  ولــي  خصــص  وأن  وســبق 
فــي  هــاري  الثانــي  البنــه  أرضــا  تشــارلز 

مقاطعــة هيرفوردشــير؛ لكــي يقيــم عليهــا 
هــاري  أن  يبــدو  لكــن  بــه،  الخــاص  منزلــه 

تراجع عن هذه الخطة.
ويقــول أصدقــاء الــدوق والدوقــة أن عدم 
اهتمــام هــاري بــأرض هيرفوردشــير يثيــر 
التكهنات بشــأن استعداد الزوجين للتوجه 
لــوس  وتتربــع مدينــة  البــالد،  خــارج  إلــى 

أنجلوس على قائمة االحتماالت.

هاري وميغان يستعدان لمغادرة بريطانيا

من أسبوع الموضة في ملبورن األسترالية. )أف ب( ويعتقد البعض أن دوق ودوقة ساسكس زارا سرا لوس أنجلوس، مسقط رأس ميغان وموطن 
أمها دوريا، التي ساعدت في اختيار مربية جديدة للطفل أرشي.
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