
أكــدت اإلدارة العامــة للمرور، مواصلة اســتقبال 
حافــات نقــل الطــاب للتأكــد مــن اشــتراطاتها 
قبــل الترخيــص لهــا لمــدة عــام، ابتداًء من شــهر 
ســبتمبر، تمهيــًدا للتجديد الســنوي الــذي يهدف 
للتأكد من التزام الســواق بكافة وسائل السامة 
فــي حافاتهــم للحفــاظ علــى ســامة الطــاب 
أثناء نقلهم من وإلى مدارســهم. ودعت اإلدارة، 
أوليــاء األمــور إلــى التعاقد مع مؤسســات النقل 
أو األفــراد المرخصين مــن اإلدارة العامة للمرور 

والحاصليــن علــى تراخيــص محــددة بالتواريخ 
علــى الزجاج األمامي للحافلة، والتعامل بجدية 
والــذي  المرخــص  الســائق  اختيــار  مســألة  فــي 
بالنقــل  لمحاضــرات توعويــة مختصــة  يخضــع 
اآلمــن للطــاب، وعــدم التهــاون فــي التأكــد من 
وجــود التراخيــص الازمــة حفاًظا على ســامة 
أبنائهــم وكذلــك ضمــان اســتمرار حصولهم على 
الخدمــة فــي حال تــم ضبط الســواق المخالفين 
المناطــق  فــي  القانــون  تنفيــذ  حمــات  ضمــن 
الطــاب  حمايــة  إلــى  والهادفــة  التعليميــة 

الملتزميــن  غيــر  أو  المتهوريــن  الســواق  مــن 
االشــتراطات  أهــم  وحــول  باالشــتراطات.  
العامــة  اإلدارة  ذكــرت  بالحافــات،  المطلوبــة 
يقــع  الحافــات  فــي  للمــرور أن وجــود كاميــرا 
فــي مقدمــة االشــتراطات وذلك بوضعهــا داخل 
تركيــب حساســات  مــع  الخلــف  وفــي  الحافلــة 
خلفيــة تســمح للســائق بكشــف الرؤيــة الخلفيــة 
بالكامــل تفادًيــا لوقــوع حوادث مروريــة، فضاً 
عــن وضــع طفايــة للحريق يتــم تحديــد حجمها 
وفًقا لحجم الحافلة مع حقيبة إسعافات أولية.

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  بعــث   
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
برقية تعزية ومواســاة إلى رئيس دولة 
الشــقيقة،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، ســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعربوا 
وصــادق  تعازيهــم  خالــص  عــن  فيهــا 

مواســاتهم فــي استشــهاد 6 عناصر من 
جنــود دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
الشــقيقة، نتيجــة حــادث تصــادم آليات 
عسكرية، أثناء أدائهم واجبهم الوطني 

في أرض العمليات. 
للقــوات  العامــة  القيــادة  وأعلنــت 

عــن  أمــس،  اإلماراتيــة،  المســلحة 
استشــهاد 6 من جنودهــا نتيجة حادث 
تصــادم آليــات عســكرية، أثنــاء أدائهــم 
لواجبهــم الوطنــي فــي أرض العمليات، 
حســبما أوردت وكالــة أنبــاء اإلمــارات 

)وام(.

طالب عدد من أهالي مدينة ســلمان )المدينة 
الشــمالية ســابقا( بتوفيــر الموصــات للطلبــة 
بصــورة  الدراســية  المراحــل  جميــع  فــي 
مســتعجلة مــع بدايــة انطاق العام الدراســي 

الجديد.
وقــال األهالــي لـــ “البــاد” إنهــم اضطــروا إلــى 
تغييــب أبنائهم في اليوميــن الماضيين لعدم 
توافــر المواصــات الحكوميــة لمــدارس على 
الرغــم مــن وعود الــوزارة المســبقة بتوفيرها 
للطلبــة فــي المدارس التي نقــل إليها الطاب 

بعــد تغييــر مناطق ســكنهم وانتقالهــم حديثا 
المواصــات  أن  وأوضحــوا  ســلمان.  مدينــة 
الخاصة ستكلفهم أعباء مالية ليست بسيطة 
خصوصــا أن أغلــب المــدارس بعيــدة وخارج 
فــي  مــن طالــب  أكثــر  ومــع وجــود  المدينــة 

األسرة الواحدة.

البحرين تعزي اإلمارات باستشهاد 6 من جنودها
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عواصم ـ وكاالت

أبو ظبي ـ وام

قــال الرئيــس األميركي دونالــد ترامب إن 
القيــادة اإليرانيــة ترغب فــي عقد لقاء مع 
اإلدارة األميركيــة، وفقــا لمــا ذكــرت وكالة 
“فرانــس بــرس”. وقــال الرئيــس األميركي 
قبيــل توّجهــه إلى مدينــة بالتيمور القريبة 
مــن واشــنطن: “يمكننــي القــول إن إيــران 

تريد عقد لقاء معنا”.
وفــي ســياق متصــل، قــال وزيــر الخزانــة 
األميركي ســتيفن منوتشــين إن واشــنطن 
“الضغــوط  حملــة  فــي  ماضيــة  تــزال  ال 

القصوى” على إيران.
وقال إن باقي أعضاء فريق األمن القومي 
فــي إدارة ترامــب “ينفــذون اســتراتيجية 
الضغــوط القصــوى علــى إيــران”. ودعــت 
الــدول األوروبية التي وقعــت االتفاق عن 
إلــى  إضافــة  اإليرانــي،  النــووي  البرنامــج 
وزيــرة خارجيــة االتحاد األوروبــي، إيران 
أمس إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

ترامب: قادة إيران 
يرغبون في عقد 

“المــرور” تدعــو لعدم التعاقد مع الســواق غيــر المرخصينلقاء معنا

حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء الواجب الوطني في أرض العمليات

اشتراط كاميرات بحافالت نقل الطالب

مدينة عيسى - اإلدارة العامة للمرور

عواصم ـ وكاالت

قّدر صندوق النقد العربي نسبة نمو االقتصاد 
البحرينــي غيــر النفطــي العــام الجــاري بـ 2.8 

%، يرتفع إلى 3.2 % في 2020.
وأشــار إلى ارتفاع معــدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالــي باألســعار الثابتــة إلــى 2.3 % فــي 
العــام  فــي   %  2.7 نحــو  وإلــى   2019 عــام 

.2020

“آفــاق  اســم  حمــل  الــذي  التقريــر  وأكــد 
االقتصــاد العربــي” الصــادر الشــهر الجــاري 
أن  الماليــة،  وزارة  بيانــات  علــى  معتمــدا 
القطــاع غيــر النفطــي ســاهم بالجــزء األهم 
مــن النمــو االقتصــادي فــي ظل نمو أنشــطة 
فــي  النفطيــة  غيــر  القطاعــات  مــن  عــدد 

العامين الماضيين.

ينطلــق صبــاح غــد )األحــد(، أول مؤتمــر طبي 
والخليــج،  البحريــن  فــي  تخصصــي  علمــي 
يرافقــه معــرض للتوظيــف ســيتم فيــه طــرح 
مجموعــة من الوظائــف للبحرينيين العاطلين 
المجــال  فــي  بالعمــل  والراغبيــن  العمــل  عــن 
الصحــي والطبــي بالتنســيق مــع وزارة العمــل 

وبالتعاون مع الشــريك اإلستراتيجي للمؤتمر 
)تمكين(.ويقــام تحت الرعاية الكريمة لرئيس 
طبيــب  الفريــق  للصحــة  األعلــى  المجلــس 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وبحضور 
المهــن والخدمــات  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الصحيــة مريــم الجاهمة، في فنــدق الخليج 

للمؤتمرات.

الروســي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
ســيرغي الفــروف، إن الحــرب فــي 
ســوريا انتهت، وســوريا تعود رويدًا 
رويدًا إلى الحياة السلمية الطبيعية. 
وأوضــح الفــروف، فــي مقابلــة مــع 
صحيفــة “تــرود”، أن عــددًا مــن بــؤر 
التوتر يظل قائمًا فقط في األراضي 

غيــر الخاضعة لســيطرة النظام مثل 
إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات.

كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي 
بالحفــاظ  الكبيــر  بــاده  اهتمــام 
مــع  المنتظمــة  االتصــاالت  علــى 
فيهــا  بمــا  الســورية  األطــراف  كل 

المعارضة.

الفروف: الحرب في سوريا انتهتغدا أول مؤتمر صحي يضم معرضا للوظائف3.2 % النمو غير النفطي في 2020

بعد صيد أفعى متسللة إلى البيت

بمنطقــة  يســكنون  مواطنــون  شــكا 
الهملــة )مجمع 1010( عبــر “الباد” من 
تســلل األفاعــي لمســاكنهم، وجزعهــم 
من ذلك دون تحرك جدي من الجهات 
المعنيــة التخــاذ مــا يلزم لوقــف تكاثر 

األفاعي بالمنطقة وتسللها للبيوت.
وقــال عضو المجلس البلدي الشــمالي 
محمــد الدوســري لـــ “البــاد” أنــه تلقى 
أكثــر مــن شــكوى بشــأن كثــرة وجــود 
األفاعي بمجمع 1010 بمنطقة الهملة.

وأضــاف أن ســكان البيــوت أصبحــوا 
في حالة تأهب مستمر وذعر.

كثــرة  أســباب  مــن  أن  الــى  وأشــار 
وجــود األفاعي بهــذه المنطقــة وجود 
القريبــة  بالمنطقــة  للدواجــن  مــزارع 
المطالبــات  بالرغــم مــن  البيــوت،  مــن 
مــن  المــزارع  هــذه  إلزالــة  القديمــة 

المنطقة السكنية.
وذكــر أن وجود مــزارع الدواجن بهذه 

المناطق غير قانوني.

أفاعي المزارع تفزع سكان مجمع 1010 بالهملة

سلة المحرق تقتنص فوزا ثمينا من األهليصابرين على “Atv”خدعة اغتيال هنيةالذهب يتراجعانحدار إيرادات “النسائي” 50 %
انحدرت إيرادات االتحاد النسائي  «

البحريني للنصف، إذ بلغت 41 
ألفا و257 دينارا بالعام 2017، 
وانخفضت إلى 22 ألفا و797 

دينارا بالعام 2018. ويعود السبب 
النخفاض مبلغ التبرعات السنوية 
من 38 ألفا إلى 19 ألفا و366 دينارا.

تراجعت أسعار الذهب أمس مع  «
تحسن الشهية للمخاطرة في 

ظل مؤشرات على ذوبان الجليد 
في الخالف التجاري بين الواليات 

المتحدة والصين الذي طال أمده 
مما أبعد المستثمرين عن المعدن 

األصفر الذي ُيعتبر مالًذا آمًنا.

ذكر أفيغدور ليبرمان، وزير  «
الدفاع اإلسرائيلي السابق وزعيم 
حزب “إسرائيل بيتنا”، أن رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو خدعه 
ومنع اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة “حماس” 

إسماعيل هنية.

ذكراك باقية ولن تغيب، تحت هذا  «
الشعار قررت قناة “ا تي في” أن 

تحمل الحلقة األولى من الموسم 
الجديد لبرنامج “ع السيف” هذا 

العنوان؛ إلحياء ذكرى الفنانة 
ومذيعة القناة البحرينية صابرين 

بورشيد )رحمها الله(.

حقق فريق المحرق فوزا ثمينا على  «
حساب األهلي بنتيجة 86/80، في 
المباراة التي جمعت بينهما مساء 

أمس الجمعة، على صالة اتحاد 
السلة بأم الحصم، ضمن إطار 

منافسات الجولة الخامسة من الدور 
التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
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الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
)كونــا( أمــس الجمعــة أن أميــر البــاد 
الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح غادر 
بعــد  المتحــدة  بالواليــات  مستشــفى 

استكمال فحوصات طبية ناجحة.
الديــوان  وزيــر  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
غــادر  األميــر  ”ســمو  قولــه  األميــري 
المستشــفى بعد استكمال فحوصات 

طبية تكللت بالنجاح“.

أمير الكويت يغادر المستشفى
القاهرة ـ رويترز

)١٢( )02( و )١٢(

أثار إعان الســيدة األميركية من أصل لبناني 
نــادرة ناصيــف والدة دولــة جديــدة، تقــع بيــن 
كبيــرة  اســتفهام  عامــات  والســودان،  مصــر 
عــن جديــة المشــروع، الــذي ســيضم الجئيــن 
وعديمي الجنسية من دول عربية وإسامية.

بالدولــة  المعنييــن  مــع  “البــاد”  وتواصلــت 
معلومــات  علــى  وحصلــت  الجديــدة، 
ومســتندات، تشــير إلى تحرك إلطــاق مملكة 

باسم الجبل األصفر.
واتصــل المعنــي مــن مركــز االتصــال الدولــي 
خليجــي  ببلــد  والمقيــم  الجديــدة،  بالدولــة 
حاليا، مع محرر صحيفة “الباد”، وقّدم شرحا 
ومعلومات عن المشهد الراهن، وتنشر “الباد” 
تفاصيــل ذلــك. وتحــدث المصــدر عــن انفتــاح 
مــع  الجديــدة  بالدولــة  المعنييــن  المســؤولين 
بقيــة البلــدان للحصــول علــى اعتــراف منهــم، 
إذ أحــرزت تقدمــا فــي نيل االعتــراف الضمني 
خليجيــة.  دول   4 بينهــم  مــن  دولــة،   14 مــن 

أمــا بالنســبة عــن الموقــف البحرينــي، أجــاب 
المصــدر بأنــه جــرت اتصاالت وتنســيق بشــأن 
ذلك مع شــخصيات بمملكة البحرين وســيبلور 

الموقــف قريبــا، خصوصــا أن المنامــة مــن بين 
الــدول التــي ســيتاح لمواطنيها دخــول الدولة 
الجديدة دون اشــتراط الحصول على تأشيرة 

)فيــزا(. وحظــر دســتور مملكــة الجبــل األصفر 
ســفر المواطنيــن إلــى 3 دول وهــي: إســرائيل 

وكوريا الشمالية وإيران.

البحريــن  هيئــة  رئيســة  تســلمت 
مجلــس  ورئيســة  واآلثــار  للثقافــة 
بــن  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  أمنــاء 
محمــد آل خليفة للثقافــة والبحوث 
الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة 
أمــس فــي مدينــة قــازان الروســية 
نظيــر  للعمــارة؛  خــان  اآلغــا  جائــزة 
مشروع “إحياء منطقة المحّرق” من 

قبل ســمو األمير كريم آغا خان، في 
حفل اإلعان عــن الفائزين بالجائزة 
والذي عقد في مسرح موسى جليل 
والباليــه،  لألوبــرا  األكاديمــي  تتــار 
ومّثل جمهورية تتارســتان الروسية 
في الحفل رئيسها السابق مينتيمير 

شايمييف.

مي بنت محمد تتسلم جائزة اآلغا خان دول مانحة تضخ 51 مليار دوالر لإلعمار والتوطين بنهاية 2020
“^” تنشر دستور “الجبل األصفر”.. ومسؤول يكشف تفاصيل البلد الجديد

موقع مملكة الجبل األصفر بين مصر والسودان

شعار مملكة الجبل األصفر

راشد الغائب

بدور المالكي من المنامة

دستورها يحظر 
سفر المواطنين 

إلى إسرائيل وكوريا 
الشمالية وإيران

)٠٤(
)02(

محرر الشؤون المحلية

)05(
)12(

)06(

مدينة سلمان بال مواصالت والطلبة يتغيبون

ليلى مال اهلل

مازن النسور

)12( )05( )09(

الشيخ صباح األحمد الصباح

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار



بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، برقية تعزية ومواســاة إلى 
رئيــس دولــة االمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة، القائد األعلى للقوات المســلحة، ســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها جاللته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد 6 
عناصر من جنود دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، 
أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات، سائالً جاللته، هللا عز وجل، أن يتغمد الشهداء 

بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كمــا ثمــن جاللتــه، الــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ضمــن قــوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية، وبمــا يحفــظ لليمن 

وحدته وسيادته وسالمة أراضيه.
كمــا بعــث عاهــل البــالد برقيــة تعزيــة ومواســاة 
إلــى نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكم دبي ســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، ضمنها جاللته خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته باستشــهاد 6 عناصــر 
مــن جنود دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أثناء 

أدائهم واجبهم في ارض العلميات.
وفي ســياق متصل، بعــث صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، برقيــة مماثلــة إلــى 
ولــي عهــد أبو ظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  المســلحة 
ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ، عبــر 
فيهــا جاللتــه عن خالص التعازي والمواســاة في 

استشــهاد 6 عناصــر مــن جنــود دولــة اإلمــارات 
جاللتــه  راجيــًا  الشــقيقة،  المتحــدة  العربيــة 
للشــهداء الرحمة ولذويهم جميل الصبر وحســن 

العزاء.
وأشــاد جاللته، في برقيته، بــدور دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة ضمن قــوات تحالف 
دعم الشــرعية في اليمــن، مجددا جاللته موقف 
مملكــة البحريــن الثابــت مــع أشــقائها فــي قوات 
التحالــف بقيــادة المملكة العربية الســعودية في 
دعــم الشــرعية فــي اليمــن والحفــاظ علــى أمــن 

المنطقة واستقرارها.
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أعــرب  كمــا 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، عن 
بالــغ تعازيــه وصــادق مواســاته إلــى قيــادة دولة 
الشــقيق  وشــعبها  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
باستشــهاد 6 عناصــر مــن جنودهــا أثنــاء أدائهــم 
لواجبهم الوطني، حيث بعث سموه برقية تعزية 
ومواساة إلى أخيه رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة القائد األعلى للقوات المسلحة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه ومواســاته 
باستشــهاد الجنــود اإلماراتييــن، نتيجــة حــادث 

تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات.
كمــا بعث صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
برقيــة تعزيــة ومواســاة إلــى أخيــه نائــب رئيس 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة رئيس 
الســمو  صاحــب  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، وإلــى أخيه 
ولــي عهــد أبو ظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  المســلحة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

ضمنهــا ســموه خالــص تعازيه وصادق مواســاته 
باستشهاد جنود دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشــقيقة أثنــاء أدائهــم لواجبهــم الوطني، ســائالً 
ســموه، هللا عز وجل، أن يتغمد الشــهداء بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه، وأن يســكنهم فســيح جناتــه 

ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
كمــا بعــث ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، برقية 
تعزية ومواساة إلى رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة القائد األعلى للقوات المسلحة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه ومواســاته 

باستشــهاد 6 عناصــر مــن جنــود دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحدة الشــقيقة نتيجة حادث تصادم 
آليــات عســكرية أثنــاء أدائهــم واجبهــم الوطنــي 
فــي أرض العمليــات، ســائاًل هللا العلــي القدير أن 
يتغمــد الشــهداء بواســع رحمتــه وعظيــم عفــوه 
ويســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــم وذويهم 
الصبر والسلوان، مثمنًا الدور الذي تقوم به دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة ضمن قوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ وحدة 

اليمن وسيادته وسالمة أراضيه.
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  بعــث صاحــب  كمــا 
نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الــوزراء برقيتيــن مماثلتيــن إلــى  نائــب رئيــس 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة رئيس 
الســمو  صاحــب  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وولي عهد 
أبــو ظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة 
بدولــة اإلمارات العربية المتحدة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمنهما صادق 
تعازيه ومواســاته باستشهاد 6 عناصر من جنود 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة أثناء 
أدائهــم واجبهــم الوطني، داعيــًا هللا عّز وجل أن 
يتغمــد الشــهداء بواســع رحمتــه ومغفرتــه، وأن 
يســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــم وذويهــم 

الصبر والسلوان.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

المنامة - بنا

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، 
أســماء رواد العمــل التطوعــي العربــي المكرمين في النســخة التاســعة من الجائــزة للعام 2019، 

التي تضم نخبة من الشخصيات العربية المؤثرة في مجال التطوع في المجتمعات العربية.

وقــال رئيــس اللجنــة المنظمــة رئيــس جمعيــة 
الكلمــة الطيبة حســن بوهــزاع، إن اختيــار رواد 
ا ضمن  العمل التطوعي من العالم العربي ســنويًّ
فعاليات الجائزة، هي خطوة تؤكد ريادة مملكة 
البحريــن فــي رعايــة العمــل األهلي واإلنســاني، 
ودعــم مســيرة األعمــال التطوعيــة مــن خــالل 
التــي  اإليجابيــة  النمــاذج  علــى  الضــوء  إلقــاء 
خدمــت مجتمعاتهــا من خــالل تبنيهــا مبادرات 
تطوعية في شتى المجاالت، الفتا إلى الجائزة 

وضعــت المملكــة علــى خارطة العمل اإلنســاني 
العربــي، وكانــت حافــًزا علــى تشــجيع التعــاون 

العربي في مجال التطوع.
 وأضاف أن رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة للجائــزة تعكــس اهتمــام 
القيــادة فــي المملكــة باألنشــطة األهليــة، التــي 
تمثل حاضنــة لتنمية قدرات ومهارات األجيال 
الشــابة، مشــيًرا إلــى أن الجائــزة تتيــح المجــال 
التجــارب  علــى  واالطــالع  الخبــرات  لتبــادل 

التطوعيــة الناجحــة فــي شــتى أنحــاء الوطــن 
القائميــن علــى  مــن  فــي ظــل حــرص  العربــي، 
الجائــزة علــى تطويــر الطاقــات الشــبابية فــي 

المنطقة.
الختامــي  الحفــل  أن  إلــى  بوهــزاع  وأشــار   
عشــر  الســادس  فــي  ســيقام  الــذي  للجائــزة 
14 مــن  مــن ســبتمبر الجــاري سيشــهد تكريــم 
عربيــة،  دولــة   13 مــن  التطوعيــة  العمــل  رواد 
موضًحــا أن اللجنــة المنظمة تعمــل على تنظيم 
مملكــة  بمكانــة  تليــق  التــي  بالصــورة  الحفــل 
البحريــن وجهودها في مجــال العمل التطوعي 
إلــى  الدعــوة  توجيــه  إلــى  الفًتــا  واإلنســاني، 
عــدد مــن الشــخصيات العربيــة للمشــاركة فــي 
الــدول  جامعــة  مشــاركة  جانــب  إلــى  الحفــل، 

العربية، موضًحا أن الحفل ســيقام على هامش 
احتفاالت المملكة باليوم العربي للتطوع.

رئيــس  مــن،  كل  المكرميــن  قائمــة  وشــملت   
مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، ووزير 
شؤون الشباب والرياضة السابق هشام الجودر 
بالديــوان  والمستشــار  البحريــن،  مملكــة  مــن 
الملكي المشــرف العام على مركز الملك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية بالمملكــة العربيــة 
دائــرة  ورئيــس  الربيعــه  عبــدهللا  الســعودية، 
البلدية والتخطيط في عجمان بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة ســمو الشــيخ راشــد بن حميد 
النعيمــي، ووزيــر التجــارة الســابق فــي ســلطنة 
عمان، والمستشار االقتصادي للسلطان قابوس 
الثقافــي محمــد  التخطيــط ومبعوثــه  لشــؤون 

والرياضــة  الشــباب  وزارة  ووكيــل  الزبيــر،  بــن 
بجمهورية مصر العربية أمل ســليمان، وســلوى 
آل خليل من الجمهورية اللبنانية، ورئيس هيئة 
الشــباب والرياضــة فــي ليبيــا بشــير أبوعجيلــة 
القنطــري وموفق ســمير مــن جمهوريــة العراق، 
وإســماعيل مجاهــد مــن الجمهوريــة الجزائرية 
مــن  الزيــن  وإليــاس  الشــعبية،  الديمقراطيــة 
الجمهوريــة التونســية، ومايــكل القمــص فــرج 
من جمهورية الســودان، وماء العينين تقي هللا 
مــن المملكــة المغربيــة، وصفيــة محمــد يحيــى 

العزيزي من اليمن.
جديــر بالذكــر أن النســخة التاســعة مــن جائــزة 
عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة للعمــل 
التطوعي تقام برعاية استراتيجية من تمكين، 

والرعــاة الرئيســون هــم “بنــك الســالم” و”باس” 

و”جيبك” و”فيفا” و”مجموعة البركة”.

التطوع مــجــال  فــي  بفعالية  أســهــمــوا  عربية  ــة  دولـ  13 مــن  شخصية   14 تكريم 

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون اإلمارات باستشهاد 6 من جنودها

إعالن رواد العمل التطوعي المكرمين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي

دور إماراتي فاعل لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية

تــردد  الروســية،  قــازان  مدينــة  مــن 
صــدى المنجــز الثقافــي لمدينــة المحــّرق 
حيــث  العالميــة،  إلــى  ليصــل  البحرينيــة 
اســتلمت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
مركــز  أمنــاء  مجلــس  ورئيســة  واآلثــار  
خليفــة  آل  محمــد  بــن  إبراهيــم  الشــيخ 
للثقافة والبحوث الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة أمس جائزة اآلغا خان للعمارة؛ 
نظيــر مشــروع “إحيــاء منطقــة المحــّرق” 
من قبل سمو األمير كريم آغا خان، وذلك 
خالل حفل اإلعالن عن الفائزين بالجائزة 
والــذي عقــد فــي مســرح موســى جليــل 
تتــار األكاديمــي لألوبــرا والباليــه، ومّثــل 
جمهورية تتارســتان الروســية في الحفل 

رئيسها السابق مينتيمير شايمييف. 
المشــروع  عمــل  فريــق  تكريــم  تــم  كمــا 
ومثله المهندســان نورة الســايح وغســان 

الشــمالي. وكان مشــروع “إحيــاء منطقــة 
إلــى جانــب  بالجائــزة  فــاز  قــد  المحــّرق” 
خمسة مشاريع من دول عربية وإسالمية 

أخرى.
وقالت الشــيخة مي “فــوز مدينة المحّرق 
ثمــرة  هــو  للعمــارة  خــان  اآلغــا  بجائــزة 
إلعــادة  ســنوات  منــذ  مســتمرة  جهــود 
إحياء مدن البحريــن القديمة، وباألخص 
المحــّرق، التــي تكتســب عامــا بعــد عــام 

أهميــة عالميــة”. وأضافت أن “االســتثمار 
لكــي نحقــق  الثقافــة هــو طريقتنــا؛  فــي 
االســتدامة، وهــي طريقتنا لكي نؤكد من 

جديد أن الثقافة فعل مقاومة”.
وأكــدت أن المنجــز الثقافــي والحضــاري 
البحرينــي يســتمر تحقيقــه بفضــل الدعم 
الكريــم والســامي مــن القيــادة الرشــيدة 
الداعــم  رأســها  وعلــى  البحريــن  لمملكــة 
صاحــب  البــالد  عاهــل  للثقافــة،  األول 

الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مشــيرة إلــى أن هــذا الدعــم يســاهم فــي 
الترويج لما تحظى به المملكة من أهمية 

إقليمية وعالمية كمركز إنتاج ثقافي.
بيــن  البنــاء  التعــاون  بأهميــة  وأشــادت 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي المحــّرق، 
الشــيخ  مركــز  جهــود  أن  إلــى  مشــيرة 
للثقافــة  خليفــة  آل  محمــد  بــن  إبراهيــم 
النشــاط  بإحيــاء  بــدأ  الــذي  والبحــوث 

الثقافــي في مدينــة المحّرق القديمة منذ 
العــام 2002م، لينطلــق العمــل بعــد ذلــك 
إلى نطاق أوســع، وخاصة مشــروع موقع 
طريق اللؤلؤ المســجل على قائمة التراث 
والــذي  اليونيســكو،  لمنظمــة  العالمــي 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تنجــزه 
وتعمــل حاليــا علــى اســتكماله مــع نهايــة 

العام المقبل.
وأردفت أن الهدف األســاس من مشــاريع 

إحياء المدن القديمة هو استعادة روحها 
إعــادة  مشــروع  أن  مضيفــة  األصيلــة، 
إحياء المحّرق حقق بنية تحتية أساسية 
للمواطنيــن القاطنين في المدينة وشــّجع 
للســكن  العــودة  علــى  الجديــد  الجيــل 

واالستثمار فيها.
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  وأكــدت 
المقومــات  فــي  االســتثمار  أن  خليفــة 
باألثــر  يعــود  والثقافيــة  الحضاريــة 
كمــا  المحلــي،  المجتمــع  علــى  اإليجابــي 
الثقافيــة  الســياحة  تطويــر  فــي  يســاهم 
أحيــاء  إعــادة  أن  موضحــة  النوعيــة، 
المــدن القديمة يعمل علــى تحقيق العائد 
علــى  الحفــاظ  إلــى  إضافــة  االقتصــادي، 
الهويــة الوطنيــة األصيلــة والخصوصيــة 
الثقافية واالســتثنائية للمــدن البحرينية، 
والتي تعد من أهم عوامل جذب النشاط 

السياحي واالقتصادي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مي بنت محمد: االستثمار في الثقافة يحقق االستدامة
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تدهورت إيرادات جمعية المحامين البحرينية من 95 ألفا و229 دينارا بالعام 2017 إلى 1369 دينارا بالعام 2018، ما أدى لعجز بالميزانية بلغ قرابة 19 ألف 
دينار. وبلغت مصروفات الجمعية 21 ألفا و651 دينارا بالعام 2017، وانخفضت بشكل محدود إلى 21 ألفا و337 دينارا بالعام 2018.

ولــدى الجمعيــة 3 حســابات بنكيــة، األول حســاب 
المبنــى ومــودع بــه مبلــغ 131 ألفــا و30 دينــارا لــم 
يتحرك، والحساب الثاني جاري وانخفض الرصيد 
مــن 68 ألفــا و357 دينــارا بالعــام 2017 إلى 47 ألفا 
و468 دينارا بالعام 2018، أما الحساب الثالث فهو 
وديعــة ثابتــة بمبلــغ 14 ألفــا و440 دينــارا وحققت 

الوديعة ربحا سنويا قيمته 60 دينارا.

انتخابات السبت
جمعيتهــا  انعقــاد  المحاميــن  جمعيــة  وتشــهد 
الســبت النتخــاب مجلــس  يــوم  العموميــة مســاء 

إدارة جديد.
مقاعــد.   7 علــى  مترشــحا   11 ويتنافــس 
والمترشــحون هم: حســن بديوي، وســعاد ياســين، 
وطــال األيوبــي، ومحمــد فتيــل، وحســن العجوز، 
وعلــي البحــار، وخليفة شــاجرة، ومحمــد الذوادي، 
وفاطمــة  الحربــي،  وحمــد  خميــس،  وشــهزالن 

الحواج.
ويتألف مجلس اإلدارة الحالي من: حســن بديوي، 
فتيــل،  ومحمــد  النــزر،  وحســين  ياســين،  وســعاد 
ومحمود العريبي، ونورة شويطر، وحمد الحربي.

القوائــم  مــن  الجديــدة  الــدورة  اقتــراع  ويخلــو 
احتياطــا  مترشــحين   4 وســيحل  االنتخابيــة. 

ألعضاء مجلس اإلدارة السبعة.
ولوحظ تجديد ترشح 4 إداريين حاليين ترشحهم 
لمجلس اإلدارة الجديد، وترشــح 3 ســيدات يمثلن 

ربع إجمالي عدد المترشحين.

انكماش التحصيل
وحّصلــت الجمعيــة إيــرادات مــن األعضــاء، تمثــل 
رسوم العضوية، وبلغت 16 ألفا و189 دينارا بالعام 
2017، وانكمــش مبلــغ التحصيل إلــى 1309 دنانير 
بالعــام 2018. ومــا يرفــع مبلــغ التحصيــل تزامــن 

انعقاد الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة.
أمــا االشــتراكات غيــر المحصلة فقد بلغــت 78 ألفا 

و980 دينارا بالعام 2017.

زيادة المكافآت
وتحــت بند مصروفات الجمعية، زاد مبلغ الرواتب 
واألجــور والمكافــآت من 1944 دينارا بالعام 2017 
إلــى 3930 دينــارا بالعــام 2018، وبلــغ إيجــار المقر 
1200 دينــار لعامين، وارتفعــت مصروفات فاتورة 
الكهربــاء والمــاء مــن 239 دينارا بالعــام 2017 إلى 

372 دينارا بالعام 2018.
وانخفضــت نفقات األتعــاب المهنية من 800 دينار 
بالعــام 2017 إلــى 300 دينار بالعام 2018، ولوحظ 
اســتحداث بنــد جديــد بالمصروفات تحــت عنوان 
دون   2018 بالعــام  دنانيــر   710 وبلغــت  “الهدايــا” 

تحديد ماهية هذه الهدايا أو أهديت لمن.
اتحــاد  لــدى  الجمعيــة  اشــتراك  قيمــة  وبلغــت 
المحامين العرب 9 آالف و73 دينارا بالعام 2018.

كانــت  والتــي  المؤتمــرات  مصروفــات  وصفــرت 

مسجلة بمبلغ 10 آالف و31 دينارا بالعام 2017.
رد سلبي

العــدل  وزيــر  مــن  ســلبيا  ردا  الجمعيــة  ونقلــت 
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن 
علــي آل خليفة عــن طلبها اســتئناف صرف معونة 
لتســيير أعمــال الجمعيــة، إذ أبلــغ الوزيــر الجمعيــة 
بعــد مراجعــة وزيــر الماليــة بــأن ميزانيــة الــوزارة 
محــدودة، ويوجــد عجــز بميزانيــة الدولــة ترتــب 
للجمعيــات  المقــررة  المعونــات  عنــه وقــف جميــع 

السياسية والمهنية.

مقر البحير
ولــدى الجمعيــة مبنــى تحــت اإلنشــاء مقــام علــى 
الديــوان  أرض ممنوحــة هبــة للجمعيــة مــن قبــل 

الملكي.
وبشــأن توصية استكمال مقر الجمعية في منطقة 
البحيــر، ذكر مجلــس اإلدارة بتقريره أنه تقرر عدم 
اســتكمال بنــاء المقــر إال بعد دراســة الوضع المالي 
ألعمــال البناء الســابقة وأخــذ الموافقات الرســمية 
مــن جديــد مــن الجهــات المعنيــة، وأن يكــون مبلغ 
اســتكمال البنــاء متوفــرا كامــا لــدى الجمعيــة، إذ 
ال يمكــن البــدء فــي أعمــال البناء ومن ثــم التوقف 

مرة أخرى.
وحــدد مجلــس اإلدارة المبلــغ المبدئــي الســتكمال 
بنــاء مبنــى الجمعيــة بقيمــة 200 ألــف دينــار غيــر 
شــامل أتعــاب المكتــب الهندســي، وهــو مبلــغ غيــر 

متوفر بميزانيــة الجمعية، وقرر المجلس مخاطبة 
وطــرح  الملــك  جالــة  لمقابلــة  الملكــي  الديــوان 

موضوع التوجيه باستكمال بناء المقر.
كمــا طرحــت الجمعيــة الموضــوع باســتقبال ســمو 
رئيس الوزراء لوفد من المحامين في 8 أغسطس 
2019، وبيــان عدم اســتطاعة الجمعيــة بناء المقر، 
وقد تفضل سمو رئيس الوزراء بتوجيه بحث هذا 
الموضــوع ليكــون مقر الجمعية صرحا كبيرا يجمع 

المحامين تحت قبته.
وخلــص مجلــس اإلدارة لتوصيتــه باســتبدال مقــر 
الجمعيــة بمقــر آخــر لينتقل من منطقــة البحير إلى 

العاصمة.

صندوق الزمالة
باشــرت لجنــة شــؤون المهنــة فــي إعــداد مقتــرح 
صنــدوق الزمالــة للمحامين، الــذي يتضمن التأمين 
أعضــاء  للمحاميــن  الوقتيــة  والمنــح  الصحــي 
الصنــدوق، ويشــمل تغطيــة العــاج للمرضــى مــن 
للحــوادث  والمتعرضيــن  وأســرهم  المحاميــن 

والمصابين بالعجز أو الوفاة.
وقــال مجلس اإلدارة بتقريره األدبي إن المشــروع 
لــم يكتمــل بصيغتــه النهائيــة وهو بحاجــة للعرض 
وإقــراره  لمناقشــته  العموميــة  الجمعيــة  علــى 

باجتماع غير عادي.

مؤتمر بال ممول
مؤتمــر  إقامــة  توصيــة  بشــأن 
مهنــي للمحاميــن، ذكر مجلس 
أن  األدبــي  بتقريــره  اإلدارة 
المجلــس أصدر قرارا بتكليف 
نائب الرئيس إلعداد مشروع 
تنظيم المؤتمر المهني األول 
البحرينييــن،  للمحاميــن 
وتقدمت بالمشروع لمجلس 
بســبب  ولكــن  اإلدارة، 

علــى  الحصــول  وعــدم  لــإدارة  الماليــة  الظــروف 
راعــي وممــول للمؤتمر فقــد تعذر إقامتــه بالموعد 

المحدد.

المتطفلون على المهنة
مجلــس  لقــرار  إشــارة  األدبــي  التقريــر  وتضمــن 
متابعــة  “لجنــة  بمســمى  لجنــة  تشــكيل  اإلدارة 
ورصد المتطفلين على المهنة”، وأســندت رئاســتها 
لشــهزالن خميــس، وتقــوم باشــرت اللجنــة علمهــا 
بلقــاء وكيل وزارة العدل، وتباحثت معه بموضوع 
مشــكلة المتطفلين على المهنة ســواء بالمحاكم أو 
مكتــب اســتراحة المحاميــن، وبعــد هــذا االجتماع 

المثمر صدرت قرارات هامة من وزير العدل.
وراجــع مجلــس اإلدارة قــرار وزارة العــدل بشــأن 

حظــر 
عمــل المراجعيــن غيــر المحامين بــإدارات الوزارة، 
وتم مناقشــة بنود القرار وآلية السماح للمراجعين 
البحرينيين العاملين بمكاتب المحاماة، واقترحت 
نائب الرئيس إصدار بطاقة يحمل صفة المندوب، 
مــع  األمــر  بمناقشــة  العــدل  وزارة  وكيــل  ووعــد 
عمــل  تنظيــم  لموضــوع  بالنســبة  أمــا  الوزيــر. 
المستشــارين غيــر البحرينييــن العامليــن بمكاتــب 
المحامــاة، فبحــث مجلــس اإلدارة الموضــوع مــع 
وكيــل وزارة العــدل، ونقلــت الجمعيــة أنــه أبلغهــم 
بأنــه إجــراء تنظيمــي داخــل المكاتــب، وطلــب أن 
يكــون المحامــي البحريني موجودا مع المستشــار 
المحامــي  اســتفادة  لغــرض  االستشــارة  لتقديــم 

البحريني وخلق جيل واعد من المحامين.

مجلس ادارة جمعية المحامين المنتهية واليته )أرشيفية(

تدهور إيرادات “المحامين” من 95 ألف دينار إلى 1369
“^” تنشــر التقرير المالــي للجمعية.. صندوق الزمالة ميت ســريريا.. وال ممول للمؤتمر المهني

البراءة لرجل أعمال من استصدار تصاريح عمل لوافدين بمقابل
جميـــع المجنـــي عليهـــم يعملـــون فـــي شـــركة يمتلـــك حصـــة الثلـــث فيهـــا

قال المحامي عبدهللا السليمان إن المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االستئنافية( 
ألغــت حكمــا صادرا مــن المحكمة الصغرى يقضي بتغريم رجل أعمال “مقيم” مبلغ 
3000 دينــار بتهــم تتعلــق بتقاضي مبالغ مالية الســتصدار تصاريــح عمل، وقضت 
مجددا ببراءته مما نســب إليه من اتهامات؛ وذلك ألن األوراق خلت من أي دليل 
مــادي مكتــوب وأو حتــى رصيــد يثبــت ادعــاءات المجنــي عليهــم، فضــا عــن أنــه 

يمتلك ثلث الشركة المسجلين عليها واستصدر التصاريح بشكل قانوني.

وأشــار وكيــل المتهــم إلــى أن تفاصيــل 
الواقعــة تتمثــل فــي أن النيابــة العامــة 
طالبــة  الجنائيــة  للمحاكمــة  أحالتــه 
معاقبتــه عــن تهمــة تقاضي مبالــغ مالية 
مقابل استصدار تصاريح عمل لعدد من 
العمالــة الوافدة، مســتندة في ذلك فقط 
علــى أقــوال المجنــى عليهم، وقــد دانته 
محكمــة أول درجــة ملتفتــة عــن قرينــة 
البــراءة المفترضــة بحقــه وبحثــت فــي 
إدانتــه قبــل البحــث فــي كيفيــة اتصــال 

تجــده  بدليــل  المجــرم  بالفعــل  المتهــم 
مؤديا لذلك، كما أنها فسرت الشك دائما 
ضــد مصلحــة المتهــم وأخذتــه بالعقــاب 
تخميــن،  محــض  علــى  البيــان  ســالف 
قوامــه الفســاد فــي االســتنتاج والتنافــر 

مع حكم العقل والمنطق.
وبعــد الطعــن علــى حكــم اإلدانــة ســالف 
البيــان تمســك أمــام محكمة االســتئناف 
ببــراءة موكلــه من التهم المنســوبة إليه، 
ودفــع بعــدم كفايــة األدلــة وبعــدم جواز 

المجنــى  أقــوال  علــى  فقــط  التعويــل 
عليهــم لإدانــة، مبينــا أن أقوالهــم كانت 
الدليــل الوحيد بالقضيــة، وهو ما عولت 

عليه محكمة أول درجة.
كمــا ودفــع بكيديــة االتهــام وتلفيقــه من 
مــع  وخصوصــا  عليهــم،  المجنــى  قبــل 

فعــا  يثبــت  ممــا  القضيــة  أوراق  خلــو 
واقعــة اســتام موكلــه أي مبالــغ تذكــر 
اســتصدار  مقابــل  عليهــم  المجنــي  مــن 

تصاريح عمل لهم.
وأضاف أنه واســتكماال للدفوع السابقة، 
تقــدم للمحكمــة بعــدد مــن المســتندات، 
والتــي تثبــت أن موكلــه قام باســتخراج 
تصاريــح العمــل للمجنــي عليهــم بقصــد 
تشــغيلهم بالشركة التي يديرها ويمتلك 
الضوابــط  وفــق  وذلــك  فيهــا،  حصــة 
والشــروط القانونيــة ودون تقاضــي أي 
مقابــل مــن المجنــي عليهــم، كمــا وتقدم 
بنســخ مــن عقــود عمــل المجنــي عليهــم 
والمثبت فيها فعا عملهم بالشركة التي 

يديرها المتهم.
فلهذه األسباب والدفوع قضت محكمة 
المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء  االســتئناف 
المنســوبة  التهــم  مــن  موكلــه  وببــراءة 

إليه.

عبدالله السليمان

مدان بالسجن 15 
عاما في البحرين 

و23 سبتمبر 
الحكم باالستئناف

21 ألف دينار مصروفات 
الجمعية

60 دينارا أرباح وديعة 
 الجمعية البالغة

14 ألف دينار

انكماش تحصيل رسوم 
العضوية من 16 ألف 

دينار إلى 1309 

9 آالف دينار رسم اشتراك الجمعية 
باتحاد المحامين العرب

11 متنافسا على 7 مقاعد إدارية واالنتخابات بال قوائم

استحداث نفقات للهدايا دون إشارة لماهيتها ولمن أهديت

زيادة الرواتب واألجور والمكافآت إلى 3930 دينارا

الجمعية تطلب نقل مقر بأرض البحير إلى العاصمة

“المتطفلين” على المهنة تالحقهم بالمحاكم و “استراحة المحامين”

تنظــر محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى فــي اســتئنافات 6 مــن أصــل 167 مدانــا 
بواقعة االعتصام أمام منزل عيســى قاســم، وقررت حجز اســتئنافاتهم لجلســة 23 سبتمبر 

الجاري؛ للنطق بالحكم.

يذكــر أن محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
ســابقا  حكمــا  أصــدرت  قــد  كانــت  األولــى، 
 167 أصــل  مــن   109 عقوبــات  بتخفيــف 
استأنف منهم 146 مدانا حينها ولم يستأنف 
الســتة المشار إليهم؛ إلدانتهم باالعتداء على 
عــدد مــن أفراد الشــرطة أثناء فــض التجمهر 
الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى 
قاسم، والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من 
الشــرطة إلصابات استدعت نقل أكثر من 30 
منهــم إلــى المستشــفى، إذ اكتفــت المحكمــة 
بحبــس 82 مســتأنفا لمــدة 6 أشــهر بــدال مــن 
ســنة واحــدة، وبســجن 27 مدانــا 7 ســنوات 
فقــط بــدال مــن 10 ســنوات المحكــوم عليهــم 

بها.
وقضــت المحكمــة أيضــا بتأييــد عقوبات 10 
مســتأنفين، وبســقوط اســتئنافات 27 مدانــا 
آخريــن، لم يتقدمــوا لتنفيذ األحكام الصادرة 

بحقهم قبل بدء نظر استئنافاتهم.

وكانــت حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
األولــى، بســجن 56 متهمــا لمــدة 10 ســنوات 
وتغريــم 3 منهــم مبلــغ 500 دينــار، وبمعاقبــة 
9 متهميــن بالحبــس 3 ســنوات، وبالحبــس 6 
أشــهر لخمســة متهميــن آخريــن، كما بــرأت 4 
متهميــن ممــا نســب إليهم من اتهامــات، فيما 
حبســت باقــي المتهميــن وعددهــم 97 لمــدة 
سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

23 سبتمبر الحكم باستئنافات 6 مدانين باعتصام منزل قاسم

راشد الغائب

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

صورة ضوئية من صفحة بالتقرير المالي

مــدان  خليجــي،  شــخص  محاميــة  دفعــت 
فــي العــام 2013 بالقضيــة المعروفــة باســم 
“جيــش اإلمــام”، أمــام محكمــة االســتئناف، 
أنــه لــم يتــم تبليغــه بالقضية حينهــا، وصدر 
عليــه حكــم بالســجن 15 عامــا، وبينــت أن 
موكلهــا تــم الحكم عليه في باده على ذات 
االتهامــات وأصبــح حكمــه باتــا ونهائيا قبل 
نحــو ســنة ونصف مــن قبل المحكمــة العليا 
الجنائيــة، والتي تعادل محكمة التمييز في 
النظــام القضائــي البحرينــي، وأنــه قــد نفــذ 

الحكم الصادر بحقه.
وأضافــت لــذا فــإن الدعوى الماثلــة تنقضي 
لصدور حكم بات سابق فيها من قبل محاكم 
باد المســتأنف، وطلبت من المحكمة قبول 
اســتئنافه شــكا وفــي الموضــوع بانقضــاء 
فيهــا  الفصــل  لســابقة  الجنائيــة  الدعــوى 
ولصــدور حكــم نهائــي وبــات فيهــا وتنفيذه 
للعقوبــة، كمــا طلبــت مخاطبــة وزارة العدل 
ببــاده للســؤال عــن نهائية الحكــم الجنائي 
الصــادر ضد المســتأنف في الدعوى الماثلة، 

والــذي يحاكــم فيهــا للمــرة الثانيــة، حســبما 
ورد بمرافعتها.

إلــى ذلــك قــررت محكمــة االســتئناف العليا 
الجنائية األولى، والتي تنظر في االستئناف 
المذكــور، حجــز النظــر فيه حتى جلســة 23 

سبتمبر الجاري؛ وذلك للنطق بالحكم فيه.
يذكــر أن المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة 
كانــت قد قضت في القضيــة، أوال: بمعاقبة 
4 متهمين بالســجن المؤبد، ثانيا: بمعاقبة 6 
متهميــن -بينهــم المســتأنف- بالســجن لمدة 
15 ســنة، ثالثــا: ببــراءة 14 متهمــا آخريــن 
ممــا أســند إليهم مــن اتهام، رابعــا: بمصادرة 

المضبوطات.

محامية متهم بقضية “جيش اإلمام” 
ال صحة لتعرض النزيالت لمعامالت مهينةتدفع بسابقة الحكم عليه في بالده

المؤسسة الوطنية: نتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات تتعلق بحقوق اإلنسان

اطلعــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي مملكــة البحرين علــى ما صدر عــن عدد من 
المنظمــات غيــر الحكوميــة في الخارج من ادعاءات بشــأن تعرض عدد مــن النزيات لضروب 
المعاملــة والعقوبة القاســية والاإنســانية والمهينة، وذلك خال إحــدى الندوات على هامش 

أعمال دورة مجلس حقوق واإلنسان في جنيف.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بأنه بناء على الزيارات الميدانية المعلنة وغير 
المعلنــة التــي تقــوم بهــا بشــكل دوري وشــبه 
وأماكــن  والتأهيــل  اإلصــاح  لمراكــز  يومــي 
االحتجــاز وفــق قانــون إنشــائها؛ لاطــاع عن 
كثب على ظــروف النزالء والنزيات وللتثبت 
مــن ضمــان تمتعهــم بحقوقهــم المقــررة وعدم 
تعرضهــم لســوء معاملــة وفقــا لقواعــد األمــم 
المتحــدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء، 
بأنهــا قــد قابلــت فــي وقــت ســابق عــددا مــن 
النزيــات، وتبين عدم صحــة هذه االدعاءات، 
حيــث أكدن للمؤسســة عــدم تعرضهن ألي من 
تلــك االنتهاكات، وهذا مــا أكدته أيضا اآلليات 

الوطنيــة األخــرى مــن خــال العمــل المشــترك 
والتنســيق معهــم؛ لضمــان اتخــاذ اإلجــراءات 
المناسبة في حال تعرض أي من النزالء لسوء 
معاملة. وأســفت المؤسســة الوطنية لما تقوم 
به بعض المنظمات غير الحكومية التي تدعي 
االلتــزام بالدفــاع عــن حقوق اإلنســان - والتي 
ُتحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه 
المنظمات مســتغلة بعض القضايا الحقوقية - 
من خال نشرها لبيانات وتقارير ال تستند إلى 
أي دالئــل أو براهيــن، وال تتســم بالموضوعيــة 
والمصداقية، حيث إن ما جاء من ادعاءات ال 
أســاس لها مــن الصحة، اعتمــدت على مصادر 

غير موثوقة  أو معروفة.

وأكــدت المؤسســة أنــه رغم تواصــل بعضا من 
تلك المنظمات معها بشــكل دائم لطلب تقديم 
المســاعدة لعــدد مــن النزالء والنزيــات، إال أن 
تلك المنظمات لم تتطرق في مراساتها حول 
االدعــاءات المشــار إليهــا، ولــم تحــدد الجهات 
تنشــر  وإنهــا  معلوماتهــا،  منهــا  اســتقت  التــي 
بشــكل دائــم تصريحــات إعاميــة مضللــة تعد 
بذاتهــا انتهــاكا لحقوق اإلنســان، ونهجا منافيا 
للواقع، إذ تقدم معلومات مفبركة ومبنية على 
محاولــة يائســة لتضليل الحقائــق واإلنجازات 
الحقوقيــة فــي مملكــة البحرين، والتي تشــهد 

لها عدد من التقارير الدولية.
وطالبــت المؤسســة الوطنيــة تلــك المنظمــات 
مجــددا إلــى االلتزام بالقيم والمبادئ الســامية 
لحقوق اإلنســان، وتطبيق المعايير والضوابط 
التي وضعتها األمم المتحدة كإطار عمل وفق 
علــى  المجتمعيــة والحصــول  الشــراكة  نظــام 
وااللتــزام  موثوقــة،  مصــادر  مــن  المعلومــات 

بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي.

أيــة  مــع  حــزم  بــكل  تتعامــل  أنهــا  وأكــدت 
تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق اإلنســان 
وفقــا لاختصاصــات المنوطــة بهــا فــي قانون 
إنشــائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات 
أو  انضمامهــا  عــن  الناتجــة  البحريــن  مملكــة 
تصديقهــا على االتفاقــات الدولية ذات الصلة، 
الصــادرة  الجهــات  ذاتــه  الوقــت  فــي  داعيــة 
لالتــزام  المضللــة  االدعــاءات  هــذه  عنهــا 
والحــرص  الكاملــة،  الدقــة  وتحــري  بالمهنيــة 
على التواصل مســتقبا مع الجهات المســتقلة 
بمملكــة البحرين خصوصا المؤسســة الوطنية 
عــن  مســتقلة  جهــة  كونهــا  اإلنســان؛  لحقــوق 
الســلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى 
التحالف العالمي للمؤسســات الوطنية لحقوق 
اإلنسان؛ للتأكد من أية ادعاءات قبل تضمينها 
فــي تقاريرهــا وبياناتهــا، والمؤسســة الوطنية 
علــى اســتعداد تام للتعاون مــع جميع الجهات 
والمنظمــات؛ بهــدف كشــف الحقيقــة وحمايــة 

حقوق اإلنسان.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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لألهمية االقتصادية واالجتماعية المعيشــية للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، حرصت 
الدولة على وضع الرؤى والبرامج الداعمة لهذه الفئة من المشاريع، وهي تحظى باهتمام 
ورعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خالل 
دعــم مبادراتهــا وتوفيــر األســس القوية لنجاحهــا، وهذا ما أثمــر عن تنفيــذ برنامج “ريادة 
األعمال”؛ للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وكذلك 

إفساح المجال لمبادرات األفراد.
وتعتبــر البحريــن مــن أوائــل الــدول التــي تفســح المجــال لمســاهمة المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة فــي الناتــج القومــي وبالتالــي، فــإن مشــاركة الدولة في مســار تقديــم الدعم 
المالي والفني لضمان نجاح هذه المشاريع يمثل أولوية لدى سمو رئيس الوزراء، وهذا ما 
أكــده ســمو رئيــس الوزراء في افتتاح معــرض Thai Expo قبل أيام من أهمية “األثر الذي 
تلعبــه المشــروعات الصغيرة والمتوســطة فــي دعم الجهود الحكومية فــي مختلف الدول 
على صعيد التنمية المســتدامة، من خالل قدرتها على توفير مزيد من فرص العمل التي 
تمثل إضافة لالقتصادات الوطنية من خالل التركيز على المنتجات الوطنية والترويج لها 
داخلًيا وخارجًيا”، والمعرض بتنظيم من مكتب ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فــي مملكــة البحريــن، بالتعاون مع ســفارة مملكة تايالند لدى المملكــة، والنادي التايالندي 

في البحرين.
إن هذا النوع من المعارض يقدم فرًصا مهمة لرجال األعمال ومؤسســات القطاع الخاص 
ورواد األعمــال أيًضــا فــي البلديــن، واالســتفادة مــن الخيــارات المطروحة؛ بهدف توســيع 
األنشــطة والمجــاالت والشــراكات االقتصاديــة، فما يحتاجــه قطاع المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة فــي البلــد هــو إيجــاد بيئــة اســتثمارية قــادرة علــى االســتمرار خصوًصــا في 
القطاعيــن الخدمــي والصناعــي، واليوم، تفتح الدول النامية والمتقدمة المجال لمشــاركة 
هــذه الفئــة فــي النمــو االقتصــادي؛ كونهــا تتميــز بعدة ميــزات، منهــا رأس المــال المحدود 
والممكن، وانخفاض عوامل المخاطرة، والقدرة على تحســين نوعية اإلنتاج، عالوًة على 
ذلــك تتيــح توفيــر فــرص عمــل للباحثيــن، وتســتفيد من برامــج التدريــب والتأهيــل التي 

تقدمها الدولة.
والشك في أن دور الدولة في تقديم الدعم المالي والفني والبيانات والمعلومات األساسية 
في التخطيط للمشــاريع ودراســتها بأسلوب علمي، ومســاندة قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة لتسويق منتجاتها يأتي على قائمة األولويات، فنجاح هذه المشروعات وفق 
رؤيــة ســمو رئيــس الــوزراء هــو نجــاح الدولة فــي توفيــر المزيد من فــرص العمــل، وفتح 
المجــال للمبــادرات الجديدة الواعدة التي تتواءم مع متطلبات الســوق، لتتطور مســتقباًل 
وتتحــول إلــى مشــاريع أكبر تديرها الكــوادر البحرينية المؤهلة بالخبــرة واإلبداع والقدرة 

على المنافسة.

دعم سمو رئيس الوزراء
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عادل عيسى المرزوق
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انحــدرت إيــرادات االتحــاد النســائي البحريني للنصــف، إذ بلغت 41 ألفــا و257 دينار بالعام 
2017، وانخفضــت إلــى 22 ألفــا و797 دينــار بالعــام 2018. ويعــود ســبب تهــاوي اإليــرادات 
النخفاض مبلغ التبرعات الســنوية من 38 ألف دينار إلى 19 ألفا و366 دينار. وزادت رســوم 

اشتراكات عضوية الجمعيات النسائية باالتحاد من 2200 دينار إلى 2600 دينار.

ارتفاع المصروفات

أمــا بالنســبة للمصروفــات فقــد زادت بشــكل 
طفيــف من 20 ألفــا و985 دينار بالعام 2017 

إلى 21 ألفا و203 دنانير بالعام 2018.
وبلغــت كلفــة الموظفين 14 ألفــا و708 دينار 
 2160 اإليجــار  ومصروفــات   ،2018 بالعــام 

دينار بالعامين.
وارتفــع رصيــد االتحــاد بالبنــوك مــن 35 ألفــا 
و566 دينــار إلــى 36 ألفــا و182 دينــار بالعــام 

.2018

المتنافسات

وتعقــد الجمعيــة العموميــة لالتحاد النســائي 

إدارة  مجلــس  النتخــاب  الســبت  يــوم  نهــار 
جديد.

 10 جــّددت  فقــد  االتحــاد  لقواعــد  ووفقــا 
ويحــق  باالتحــاد،  عضويتهــا  جمعيــات 
بالجمعيــة  10 عضــوات  إيفــاد  لــكل جمعيــة 
العموميــة، وبالتالــي فإن الحــد األقصى لعدد 

أعضاء الجمعية العمومية 100 عضوة.
وتتنافــس 13 امــرأة علــى 11 مقعدا لمجلس 
اإلدارة. والمترشــحات هــن: بدريــة المــرزوق 
)جمعيــة فتــاة الريــف(، صفاء حســن )جمعية 
سترة لالرتقاء بالمرأة(، رقية خميس )جمعية 
ســترة لالرتقــاء بالمــرأة(، رقية علــي )جمعية 
الرفــاع النســائية الثقافيــة الخيريــة(، حنــان 
الخيــاط )جمعيــة الرفــاع النســائية الثقافيــة 

الخيريــة(، زينــب المهنــدس )جمعيــة النســاء 
الدوليــة(، زينب الــدرازي )جمعية نهضة فتاة 
البحرين(، صفية الحسن )جمعية نهضة فتاة 
البحريــن(، أنيســة الرويعــي )جمعيــة المــرأة 
المعاصــرة(، وجيهــة عبــاس )جمعية البحرين 
النسائية للتنمية المستدامة(، زهرة اشكناني 
)جمعيــة المرأة البحرينيــة(، إجالل أبودريس 
)جمعية مدينة حمد النسائية(، رحاب الحداد 

)جمعية مدينة حمد النسائية(.
أمــا  جمعيــات.   9 مــن  عضــوات  وترشــحت 
عضواتهــا  ترشــيح  عــن  العازفــة  الجمعيــة 
المتتاليــة  الثانيــة  بالــدورة  اإلدارة  لمجلــس 

فهي جمعية أوال النسائية.

المجلس الحالي

وهذه هي االنتخابات الســابعة منذ تأســيس 
االتحاد الذي أشهر في سبتمبر 2006.

ويتألــف مجلــس اإلدارة الحالــي مــن: بدريــة 
الدوســري،  نــورة  ســرور،  عفــراء  المــرزوق، 

زهرة اشــكناني، أمل شــمس، فاطمة الجودر، 
ليلــى الحدي، خديجة مســعود، أحالم رجب، 

هاشمية السيد سعيد، جميلة الصيرفي.
وجــّددت إداريتــان بالــدورة المنتهية واليتها 

ترشيحهما بمجلس اإلدارة الجديد.

متبرعون

اعتبــر مجلــس اإلدارة في تقريــره األدبي أن 
أهــم انجــاز حققــه التقريــر األهلــي التفاقيــة 

)سيداو(.
الجهــات  بأســماء  قائمــة  التقريــر  وتضمــن 
الداعمــة، ومــن بينها بنك البحريــن والكويت 
مدينــة  وجمعيــة  دينــار،   3000 قــدم  الــذي 
عيســى التعاونيــة االســتهالكية التــي قدمت 
200 دينــار، وجمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن 
أوال  وجمعيــة  دينــار،   200 قدمــت  التــي 
النســائية التــي قدمت 200 دينــار، ومصوغة 
مجوهــرات  مــن  دينــارا   55 بقيمــة  ذهبيــة 
 50 بقيمــة  ذهبيتيــن  وأســويرتين  جيهــان، 
دينــارا مــن مجوهــرات المرتجــى، وتبرعــات 

عينية من جهات أخرى.

إيرادات االتحاد النسائي تنحدر من 41 ألف دينار إلى 22 ألفا

صورة ضوئية للتقرير المالي لالتحاد النسائي

المنامة - وزارة اأِلشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

اســتقبل وزيــر اأِلشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف رئيس 
مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة.  
وأكد الوزير خلف خالل اللقاء أهمية تطوير مســيرة الخيل في البحرين والمحافظة 
عليها وبناء االستراتيجيات التي تؤمن لها المضي قدًما في طريق التقديم واالزدهار 
والعمل على تنفيذ الرؤية الســامية في مجال رعاية الخيل واالهتمام به، مشــيًرا إلى 
أن مملكة البحرين تعتبر واحدة من اهم الدول الراعية والمهتمة بالخيل والمحافظة 

عليها باعتبارها جزًءا من تاريخ البحرين الناصع.
 وأشــاد الوزيــر خلــف بالدعم الكبير الــذي يقدمه ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة للخيــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
وجهوده الكبيرة في رســم السياســات التي ســاهمت في تحقيق البحرين للعديد من 
اإلنجــازات والمحافظــة علــى الخيــل. وقال “إن حــرص واهتمام عاهــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بمجال الفروســية وســباق الخيل بّوأ مملكة 
البحرين لنيل مكانة مرموقة على المستويين العربي والعالمي”، مؤكًدا قدرة المملكة 

على تنظيم واستضافة المحافل الدولية وإقامة الفعاليات بصورة مشرفة.
حضــر اللقــاء عضــو مجلس إدارة هيئة رعاية شــؤون الخيل يوســف العيســى ووكيل 
الــوزارة المســاعد للمــوارد ونظــم المعلومات محمد الســهلي، حيث تم مناقشــة خطط 

وبرامج تطوير قطاع الخيل في مملكة البحرين.

البحرين قادرة على استضافة المحافل الدولية

13 متنافسة 
على 11 مقعدا 
إداريا.. و”أوال” 
الحاضرة الغائبة

راشد الغائب

دول مانحة ستضخ 51 مليار دوالر لإلعمار والتوطين بنهاية 2020
“^” تنشر دستور “الجبل األصفر”.. ومسؤول يكشف تفاصيل البلد الجديد

أثار إعالن السيدة األميركية من أصل لبناني نادرة ناصيف والدة دولة جديدة، تقع بين مصر والسودان، عالمات استفهام كبيرة 
حــول جديــة هــذا المشــروع، الــذي ســتضم الجئين وعديمي الجنســية مــن دول عربية وإســالمية. وتواصلت “البالد” مــع المعنيين 
بالدولــة الجديــدة، وحصلت على معلومات ومســتندات، تشــير إلى تحرك إلطالق مملكة باســم الجبل األصفــر. واتصل المعني من 
مركز االتصال الدولي بالدولة الجديدة، والمقيم ببلد خليجي حاليا، مع محرر صحيفة البالد، وقّدم شرحا ومعلومات عن المشهد 

الراهن، وتنشر “البالد” تفاصيل ذلك.

اعتراف وحظر

وتحــدث المصــدر عــن انفتاح المســؤولين 
بقيــة  مــع  الجديــدة  بالدولــة  المعنييــن 
البلــدان للحصــول علــى اعتــراف منهم، إذ 
أحــرزت تقدما في نيل االعتراف الضمني 
مــن 14 دولــة، من بينهــم 4 دول خليجية. 
أما بالنســبة عن الموقف البحريني، أجاب 
وتنســيق  اتصــاالت  جــرت  أنــه  المصــدر 
بشأن ذلك مع شخصيات بمملكة البحرين 
الموقــف قريبــا، وخصوصــا أن  وســيبلور 
ســيتاح  التــي  الــدول  بيــن  مــن  المنامــة 
لمواطنيهــا دخــول الدولــة الجديــدة دون 

اشتراط الحصول على تأشيرة )فيزا(.
وحظر دســتور مملكة الجبل األصفر ســفر 
إســرائيل  3 دول وهــي:  إلــى  المواطنيــن 

وكوريا الشمالية وإيران.

سكان الدولة

الدولــي  االتصــال  بمركــز  المعنــي  وقــال 
بالدولــة الجديــدة لصحيفــة البالد أن دوال 
وجهــات مانحــة ســتؤمن مبلغــا يصــل إلى 
51 مليــار دينــار، لتشــييد البنيــة التحتيــة 
والمســاكن والحدائق والمــدارس وغيرها، 
وبحيــث تكون جاهــزة بحلول نهاية العام 
بخبــرات  االســتعانة  وســيجري   ،2020
لتنفيــذ  وســودانية  مصريــة  ومــوارد 

مشروعات ضخمة بالدولة الجديدة.
أحــرز  المملكــة  وزراء  مجلــس  أن  وذكــر 
تقدمــا فــي ترســية عطــاءات مع شــركات 
بنــاء  لتولــي  وتركيــة  وماليزيــة  صينيــة 
بيــوت ذكيــة وصديقــة للبيئة وبمســاحات 

مناسبة.
وبين أن الدولة الجديدة ستضم مهاجرين 
الكويــت  بدولــة  البــدون  مثــل  ونازحيــن 
ودول أخرى، والمهاجرين من دول الشام، 
واألحواز العرب، والالجئين بدول المغرب 
العربي، والروهينغا وغيرهم، إذ إن شــرط 
مواطــن  يكــون  أن  الجنســية  اســتحقاق 
المملكــة مســلما، وال يعتنــق فكرا شــيوعيا 

أو اشتراكيا أو نازيا أو متطرفا.
اســتحقاق  بشــمول  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الفلســطينيين، فذكــر  لالجئيــن  الجنســية 
المصــدر لصحيفــة البــالد أن فئــة واحــدة 
فقــط يمكــن اســتحقاقها بجنســية الدولــة 
التوطــن  علــى  الحصــول  ألن  الجديــدة؛ 
قــرار  يناقــض  األصفــر  الجبــل  بمملكــة 

فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
ديســمبر 1948 بحــق عودة الفلســطينيين 

ألراضيهم.

لماذا في أوكرانيا؟

وعــن ســبب اإلعــالن عــن انطــالق الدولــة 
مــن أوكرانيا، بيــن المصدر لصحيفة البالد 
أنــه كان مقــررا اإلعــالن عــن الدولــة فــي 
شــهر يوليــو 2019، ومــن لنــدن ببريطانيا، 
ولكــن الخشــية مــن ربــط والدة الدولة مع 
مــا بــات يعرف باســم “صفقــة القــرن” فقد 
قرر مجلس وزراء المملكة تأجيل اإلعالن 
حتى شــهر سبتمبر الجاري، وجرى اختيار 
أوكرانيــا،  مثــل  سياســيا،  محايــدة  دولــة 

إلذاعة اإلعالن األول عن الدولة.
وصفقة القرن هي خطة الرئيس األميركي 
الفلســطيني  النــزاع  لحــل  ترمــب  دونالــد 

اإلسرائيلي.

سبب التسمية

وعــن ســبب إطالق اســم “الجبــل األصفر” 
علــى المملكــة، أوضــح المصــدر لصحيفــة 
البــالد أن االســم يعود لوجــود جبل ذهبي 
اللون وشــاهق بهذه المنطقة، وألنه المعلم 
األبــرز فجــرى االتفــاق على إطالق االســم 
الجديد، وذلك بعد اســتبعاد أسماء أخرى، 
مثــل دولــة جنــوب مصــر أو دولــة شــمال 
تكــون  أســماء  مــن  غيرهمــا  أو  الســودان 

مرتبطة بأسماء دول أخرى.
وذكــر المصدر أن إطالق اســم الجبل على 
بلــد ليــس األول مــن نوعــه، ويوجــد بلــد 
باســم “الجبل األســود” في جنوب أوروبا، 

والتي استقلت في يونيو 2006.
المملكــة  عملــة  أن  إلــى  المصــدر  ولفــت 
ســتكون الدرهم، وعاصمتها باسم “مدينة 
طويــل”. وستنشــئ مطــارا دوليــا بوســط 
العاصمة، وآخر إقليمي بجنوب العاصمة.

دستور الجبل

وحصلــت صحيفــة البالد على نســخة من 
دســتور مملكــة الجبــل األصفــر. ولم ينص 
علــى اســم أو عائلة عاهــل المملكة، والذي 
ســيظهر رســميا بمؤتمــر إعالمي األســبوع 

المقبل، حسبما ذكر المصدر.
ونــص الدســتور على أن نظــام الحكم في 
المملكة ملكي، ويســمى الملك بـ “الشــيخ”، 

ويلقب بصاحب السمو الملكي.
ويكــون الحكــم فــي المملكــة مــن أقربــاء 
المؤســس مــن الدرجــة األولــى مــن نفــس 
العائلــة، ويبايع األصلــح منهم للحكم على 
كتــاب هللا وســنة رســوله صلــى هللا عليــه 
وســلم. ويختــار الملك ولي العهــد ويعفيه 

بأمر ملكي.
وللدولــة الجديــدة برلمــان باســم “مجلــس 
 50 عضــو،   100 مــن  ويؤلــف  الشــيوخ”، 
و50  المباشــر،  العــام  باالنتخــاب  منهــم 
والمفكريــن  العلمــاء  مــن  الملــك  يعينهــم 
غيــر  الــوزراء  ويعتبــر  والمستشــارين، 
المنتحبيــن بمجلــس الشــيوخ أعضــاء في 

هذا المجلس بحكم وظائفهم.
وتمثــل أرض مملكــة الجبل األصفر شــكل 
كيلــو   2060 ومســاحتها  منحــرف،  شــبه 
متــر مربع، وتعادل مســاحة دولة الكويت، 
عقــارب  عــن  متقــدم ســاعتين  وتوقيتهــا 

غرينتيش.

وصلة الدستور

دســتور  “البــالد” مســودة  تنشــر صحيفــة 
مملكة الجبل األصفر بالموقع االلكتروني. 

ويمكن تصفحه عبر الوصلة اآلتية:
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موقع مملكة الجبل األصفر بين مصر والسودان
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نادرة ناصيف

بدرية المرزوق



بمنطقــة  يســكنون  مواطنــون  شــكا 
الهملــة )مجمــع 1010( عبــر “البــاد” 
لمســاكنهم،  األفاعــي  تســلل  مــن 
وجزعهم مــن ذلك دون تحرك جدي 
مــن الجهات المعنية التخاذ، ما يلزم 
بالمنطقــة  األفاعــي  تكاثــر  لوقــف 

وتسللها للبيوت.
البلــدي  المجلــس  عضــو  وقــال 

الشــمالي محمد الدوســري لـــ “الباد” 
إنــه تلقــى أكثــر مــن شــكوى بشــأن 
كثــرة وجــود األفاعــي بمجمع 1010 

بمنطقة الهملة.
وأضــاف أن ســكان البيــوت أصبحوا 

في حالة تأهب مستمر وذعر.

كثــرة  أســباب  مــن  أن  إلــى  وأشــار 
المنطقــة  بهــذه  األفاعــي  وجــود 
بالمنطقــة  للدواجــن  مــزارع  وجــود 
القريبــة من البيــوت، على الرغم من 
المطالبــات القديمــة إلزالــة المــزارع 

من المنطقة السكنية.

الدواجــن  مــزارع  وجــود  أن  وذكــر 
بهذه المناطق غير قانوني.

وطالــب الجهــات المعنيــة بضــرورة 
التحرك إلنهاء معاناة سكان المجمع 
من زيــادة وجود األفاعــي والروائح 

الكريهة والحشرات الضارة.

ينطلق صباح غد )األحد(، أول مؤتمر طبي علمي تخصصي في البحرين والخليج، يرافقه معرض 
للتوظيــف ســيتم فيــه طــرح مجموعة مــن الوظائــف للبحرينييــن العاطلين عــن العمــل والراغبين 
بالعمــل فــي المجــال الصحــي والطبي بالتنســيق والتعاون مــع وزارة العمل، ويقــام تحت الرعاية 
الكريمــة لرئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة، في مركز المؤتمرات 

في فندق الخليج للمؤتمرات ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

ويعــد مؤتمر البحرين األول لهيئة تنظيم المهن 
مؤسســة  تنظمــه  الــذي  الصحيــة،  والخدمــات 
ايدوكيشــن بلــس وبالتعــاون مع شــركة بروميد 
لتنظيــم المؤتمــرات، وتتولــى الرئيس التنفيذي 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة 
الصحيــة رئاســة المؤتمــر، بينمــا تتولــى أزهــار 
نصيب رئاســة اللجنة العلمية للمؤتمر، وسيضم 
باإلضافة إلى برنامجه العلمي الخاص من ورش 
امتخصصــة،  والمحاضــرات  والنــدوات  العمــل 
معــرض طبــي متخصــص مصاحــب بمشــاركة 
والمؤسســات  الشــركات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
فــي  والمنطقــة  البحريــن  فــي  الرائــدة  الطبيــة 

تقديم خدمات الرعاية الصحي.

شكر وتقدير

بابــس”،  “أيديوكيشــن  لـــ  العــام  المديــر  ورفــع 
أميــن  للمؤتمــر،  التحضيريــة  اللجنــة  رئيــس 
لرئيــس  وامتنانــه  وتقديــره  شــكره  عبــدهللا، 
المجلــس األعلــى للصحة على رعايتــه للمؤتمر، 
ودعمه وتشــجيعه المســتمرين إلقامــة وتنظيم 
الفعاليــات الصحيــة والطبيــة التي تؤكــد مكانة 
هــذه  مثــل  تنظيــم  فــي  وتقدمهــا  البحريــن 
رئيــس  أن  مؤكــدا  المتخصصــة،  الفعاليــات 
المجلس األعلى للصحة ال يولي جهدا من أجل 
المشــاريع والمؤتمــرات الطبيــة  دعــم ورعايــة، 
والعلميــة وجميــع النشــاطات التــي تســاهم في 
المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تطويــر 
دعمــه  إلــى  إضافــة  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
لمســاندتهم  والخبــراء  للباحثيــن  المتواصــل 
فــي أعــداد الخطــط التنمويــة الهادفــة لتعزيــز 
مكانــة البحريــن الرائدة والتنافســية في مجال 
الخدمــات الصحيــة، ومــن إجــل إعــاء مكانــة 
البحريــن لتكــون فــي مصــاف الــدول المتقدمــة 

في جودة الخدمات الصحية.
وأوضــح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في 
تصريحات صحافية لـ “الباد” أن المؤتمر ينعقد 
ليكــون النــواة التي ستســعى الهيئة مــن خالها 
لتحقيق رؤيتها المســتقبلية الطموحة، وليكون 
منهجا لتحدي كل ما يعيق تقدمها نحو األفضل 
بخطــى واثقة وحازمــة؛ لتعزيز رؤية الهيئة في 
توفيــر خدمــات صحية ذات جودة عالية تكون 

سامة المريض فيها أولوية وقيمة عليا.

أهداف المؤتمر

وعن أهداف المؤتمر، أشار إلى أنه ينظم ليكون 
التعليــم  أنشــطة  ضمــن  مهمــة  علميــة  إضافــة 
الهيئــة،  عليهــا  تشــرف  التــي  المســتمر  الطبــي 
والخبــرات  المعرفــة  لتبــادل  منصــة  ويشــكل 
فيمــا يتعلــق بخطط التنظيــم الصحي في دول 
مجلس التعاون الخليجي والعالم، من خال ما 
ســيتم مناقشــته خالــه من العديــد من الخطط 
المهــن  بتنظيــم  الخاصــة  واإلســتراتيجيات 
والخدمــات الصحيــة، مؤكــدا مــا ســيتم خالــه 
مــن تبــادل للمعرفة وتحديــث للمعلومات حول 
الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات  وتطويــر  تنظيــم 
إضافــة إلــى االســتفادة من تجــارب البلدان في 
أدارة التغييــر باإلصاحــات الصحيــة من خال 
المحليــة  الخبــرات  وتبــادل  التواصــل  فرصــة 
تجــارب  مــن  اســتفادة  ومناقشــة  والدوليــة، 
البلدان في إدارة التغيير المتعلقة باإلصاحات 
الصحيــة، ومبينــا أن المؤتمــر سيشــكل فرصــة 
للتواصــل وتبــادل الخبــرات المحليــة والدوليــة 
ومناقشــة التحديــات وفــرص العمــل واألعمــال 
القطــاع  دور  ومعرفــة  الصحــي،  القطــاع  فــي 
الصحــي الخاص فــي التنظيم الصحي تحديث 
المعايير التنظيمية الصحية واستكشــاف الدور 

الداعــم للمنظمــات الدوليــة فــي تنفيــذ المعيــار 
الدولي العتماد الرعاية الصحية.

الفعاليات المصاحبة للمؤتمر

وذكر أن المؤتمر ســيوفر فرصة كبيرة للعاملين 
والتباحــث  للتواصــل  الصحــي  القطــاع  فــي 
مــع صانعــي القــرار وطــرح أفكارهــم ورؤياهــم 
لمســتقبل هــذا القطــاع المهم والحيــوي الواعد، 
المؤتمــر  لفعاليــات  المرافــق  المعــرض  أن  كمــا 
والمؤسســات  للشــركات  كبيــرة  فرصــة  يعتبــر 
الصحية المشاركة لعرض فيه خدماتها، وكذلك 
وأحــدث  آخــر  علــى  لإلطــاع  ســيكون فرصــة 
ســيتمكن  حيــث  الطبيــة،  والمعــدات  األجهــزة 
لمشــاركين فــي تبــادل الخبــرات والتعــرف على 
طبيعــة  ومعرفــة  الصحــي  القطــاع  متطلبــات 
الخدمــات المقدمــة حاليا، والتــي تفتح الطريق 
نحــو االســتثمار وخلــق المنافســة فــي طبيعــة 
تامــس  التــي  الصحيــة  الخدمــات  وجــودة 
احتياج المواطن الحالي والمستقبلي خصوصا 
ونحــن مقبلــون علــى تطبيــق برنامــج الضمــان 

الصحي للرعاية الصحية الشاملة.
وأوضــح أنــه وباإلضافــة إلى الجلســات العلمية 
والمعــرض الطبــي والصحــي المرافــق للمؤتمــر، 
تنظيــم  إلــى  التحضيريــة  اللجنــة  عملــت  فقــد 
معرض للوظائف في القطاع الصحي بالتنسيق 
مــع وزارة العمل وبالتعاون مع مؤسســة تمكين 
هــذا  ليكــون  للمؤتمــر  اإلســتراتيجي  الشــريك 

المعرض فرصة للباحثين عن العمل في المجال 
الصحــي مــن الحضــور واالطــاع علــى فــرص 
العمــل المتاحــة فــي هــذا القطاع، والتي ســيتم 

عرضها في أيام المؤتمر.

برامج تدريبية جديدة

وأوضــح رئيس اللجنــة التحضيرية للمؤتمر أن 
المعرض وألول مرة ســيطرح 3 برامج تدريبية 
القطــاع  مجــال  فــي  للبحرينييــن  مســتحدثة 
الصحــي تمكن خريجيهــا من إيجاد فرص عمل 
واعــدة ومهمــة وهــذه البرامج، وهــي: البرنامج 
البرنامــج  أســنان،  مســاعد  األول:  التدريبــي 
التدريبــي الثانــي: مســاعد تمريــض، البرنامــج 

التدريبي الثالث: االستعامات الطبية.

نبذة عن المؤتمر

لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  تأسســت  وبيــن: 
المهــن والخدمــات الصحيــة )نهــرا( العــام 2009 
توفيــر  تنظيــم  فــي  الهيئــة  مهمــة  وتتمثــل 
الرعايــة الصحيــة فــي مملكة البحريــن وضمان 
والســامة  والكفــاءة  واالســتمرارية  الماءمــة 
حــد  علــى  الصحيــة،  الخدمــات  تقديــم  فــي 
والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  فــي  ســواء 
وفًقــا للمعاييــر الدوليــة. وتعــد الهيئــة الوطنيــة 
اللوائــح  وتطويــر  تنفيــذ  عــن  المســؤولة  هــي 
الحكومــي والخــاص  القطاعيــن  فــي  الصحيــة 
فــي مملكــة البحرين. ويشــمل ذلــك اإلجراءات 

التنظيميــة المتعلقــة بترخيــص مرافــق الرعاية 
الصحيــة، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات والمراكز 
المهــن  ومراكــز  الخاصــة  والعيــادات  الطبيــة 
المعاونة والمراكز الصيدالنية، وكذلك ترخيص 
المتخصصيــن في الرعايــة الصحية داخل هذه 
المرافــق. كمــا تعــد الهيئة هي الجهة المســؤولة 
أيًضا عن تســجيل وتســعير األدوية، وترخيص 
المصانع الدوائية، ومنح الموافقات فيما يتعلق 
فــي  والتحقيــق  الســريرية،  التجــارب  بإجــراء 
دعاوى األخطاء الطبية، وعقد جلسات استماع 

تأديبية للمهنيين الصحيين في المملكة.
وانطاقــا مــن رؤيتنــا المتمثلــة فــي الحصــول 
فــي  عاليــة  جــودة  وذات  آمنــة  علــى خدمــات 
تقديــم الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة انبثقــت 
فكرة تنظيم المؤتمر األول للهيئة وتحت شعار 
“رعايــة صحيــة أمنــه وبجودة عالية”؛ لمناقشــة 
الماضيــة،  العشــر  الســنوات  خــال  انجــز  مــا 
الصحــي  المجــال  فــي  المســتجدات  ولبحــث 
واســتطاع المســتقبل وليكــون المؤتمــر فرصة 
فــي  المحليــة  الخبــرات  علــى  لاطــاع  كبيــرة 
محيطنــا الخليجــي وكذلــك الخبــرات العالميــة 
فــي التنظيم اإلداري والمهني للمهن والخدمات 
واعــد  مســتقبل  نحــو  اآلفــاق  لفتــح  الصحيــة 

للقطاع الصحي في مملكتنا العزيزة.
األساســية  األهــداف  أهــم  مــن  أن  وأوضــح 
تكــون  أن  هــو ضمــان  للهيئــة  واإلســتراتيجية 
جميــع مؤسســات الرعايــة الصحيــة مســتوفية 

المعاييــر المطلوبة التي تؤهلها لتقديم خدمات 
حقــوق  تضمــن  بهــا  وموثــوق  أمنــة  صحيــة 
وســامة جميــع مســتخدمي هــذه المؤسســات، 
وقــد حرصــت اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر أن 
تســتمد من هــذه األهداف أهم أهــداف المؤتمر 

والمتمثلة في:

محاور المؤتمر

وأكد أن للهيئة العديد من المهام والمسؤوليات 
والقــرارات  اللوائــح  إصــدار  فــي  والمتمثلــة 
التنفيذيــة المتعلقــة بتنظيــم المهــن والخدمات 
الصحيــة ومنــح وتجديــد التراخيــص للمهنيين 
الصحييــن ومؤسســات الرعايــة الصحيــة، كمــا 
تتولــى مهمــة التحقيــق فــي شــكاوى المرضــى 
وتحديــد الشــروط واألحــكام الســتخدام نظــم 
ومراقبــة  الصحيــة،  الرعايــة  فــي  المعلومــات 
وتقييــم واعتمــاد مؤسســات الرعايــة الصحيــة 
وتســجيل  الســريرية  التجــارب  واعتمــاد 
قواعــد  ووضــع  الطبيــة  األجهــزة  وترخيــص 
األدويــة وتســعيرها، وضمــان جــودة  تســجيل 
ومــن  الصيدالنيــة.  والمســتحضرات  األدويــة 
خــال هــذه المهــام المتعــددة تم إعــداد برنامج 
الفرصــة  إلتاحــة  محــاوره  وتنظيــم  المؤتمــر 

للتباحث ومناقشة المهمات.

مريم الجالهمة مع رئيس اللجنة المنظمة

ــرا” ــهـ ــع “الـــعـــمـــل” و“تــمــكــيــن” و”نـ ــف بــالــتــعــاون مـ ــائ ــوظ ــل ــا ل ــرض ــع ــم م ــض ي
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انطالق مؤتمر خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية غدا

أفعى تسللت إلى حمام البيتالبلدي محمد الدوسري

البلدي الدوسري لـ “^”: الجهات المعنية لم توقف تسللها

أفاعي المزارع تفزع سكان مجمع 1010 بالهملة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحــت رعاية وزيــر العمل والتنمية 
حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة، 
األول  أمــس  مســاء  اختتمــت 
واألنشــطة  الفعاليــات  الخميــس 
الصيفية السنوية في نادي شريفة 
والناشــئة،  لألطفــال  العوضــي 
فــي  والناشــئة  األطفــال  وأنديــة 
المراكز االجتماعية التابعة للوزارة 
فــي المحرق ومدينة حمد وســترة 
وعبدهللا بن يوســف فخرو بمدينة 
عيســى، حيــث حضــر الحفــل عدد 
إلــى  بالــوزارة،  المســؤولين  مــن 

جانب أولياء أمور األطفال.
 وتميــزت فعاليات وأنشــطة أندية 
األطفال والناشئة باحتضان جميع 
علــى  واســتمرت  العمريــة  الفئــات 
وأغســطس  يوليــو  شــهري  مــدى 
الماضييــن، واســتفاد منهــا 3 آالف 
التحقــوا  وناشــًئا،  طفــاً  و298 
مجــاالت  فــي  برنامًجــا   38 بـــ 
األنشــطة االجتماعيــة والتعليميــة 
التــي  والترفيهيــة،  والتثقيفيــة 
بالمهــارات  تزويدهــم  إلــى  تهــدف 
لتعزيــز إدراكهم العلمي والمعرفي، 
وتحســين نوعية حياتهم عبر زرع 

الثقة بالنفس.
 وتضمــن حفــل الختــام الــذي أقيم 
فــي القاعة الرئيســة بنادي شــريفة 
والناشــئة  لألطفــال  العوضــي 
فقــرات  الشــرقي،  الرفــاع  فــي 
رياضــة  فــي  اســتعراضية عديــدة 
الســباحة والســلة واللياقــة البدنية 

والتايكواندو.

3 آالف طفل 
شاركوا في أنشطة 

شريفة العوضي

بدور المالكي من المنامة

راشد الغائب



قضت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( برفض دعوى معلمة كانت تطالب 
بترقيتهــا للدرجــة الخامســة اعتبــارا من العــام 2017، وألزمتهــا بمصروفات الدعــوى؛ وذلك 
ألن الــوزارة غيــر ملزمــة بترقيتها وال يحق لها االحتجــاج على هذا القرار، كما أن المعلمة لم 

تختصم ديوان الخدمة المدنية في الدعوى وتطالبه باحتساب ترقيتها بأثر رجعي.

وذكــرت المدعيــة شــرحا لدعواهــا أنهــا مــن 
 - والتعليــم  التربيــة  وزارة  لــدى  العامليــن 
 ،3/9/2006 مــن  اعتبــارا   - عليهــا  المدعــى 
الرابعــة،  التعليميــة  الدرجــة  حاليــا  وتشــغل 
وبتاريــخ 12/12/2017 أصــدر وزيــر التربيــة 
والتعليــم قــرارا بترقيــة 1000 معلــم ومعلمة 
مــن الدرجــة التعليميــة الرابعــة إلــى الدرجــة 
للمعلميــن  وذلــك  الخامســة،  التعليميــة 
المســتوفين للمــدد القانونية )4 ســنوات على 

ذات الدرجــة( باإلضافــة إلــى إنهــاء ســاعات 
التمهن بمجموع 240 ساعة تدريبية، وهو ما 

تحقق في شأنها حسب قولها.

تظلم ورفض
وأضافــت أنهــا حصلت علــى تقديــرات كافية 
على مدى الســنوات المنقضيــة بتقدير ممتاز، 
إال أنــه تــم تخطيهــا فــي الترقيــة دون ســبب 

فــي  تخطيهــا  مــن  تظلمــت  وقــد  مشــروع، 
الترقيــة، إال أنــه تم رفض تظلمهــا على الرغم 
مــن أنهــا راجعت جهــة اإلدارة في شــهر يناير 
عــام 2018 وتــم إفادتها بأنها من ضمن قوائم 
المعلميــن المرشــحين للحصول علــى الترقية 
المعلــن عنهــا مــن قبــل الــوزارة، ممــا حــدا بهــا 
إلــى إقامة دعواهــا الماثلة بغية الحكم لها بما 

سلف بيانه من طلبات.
وبينت المحكمة أن تعليمات الخدمة المدنية 
رقم )4( لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات، 
مــن  الموظــف  انتقــال  بأنهــا  الترقيــة  عّرفــت 
درجتــه الوظيفيــة الحاليــة إلــى درجــة أعلــى 
تاليــة لدرجته مباشــرة مصحوبة بالزيادة في 
الراتــب، كمــا عــددت أنــواع الترقيــة، وبينــت 
أنــه يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة بعد 
موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف 

الترقيــة االعتياديــة التــي تكون على أســاس 
الجــدارة المبنيــة على عناصــر األداء والخبرة 
والشــروط  للقواعــد  وفقــا  العلمــي  والمؤهــل 

التالية:
أ - أن يكون الموظف مستوفيا للمؤهل العلمي 
أو الرخــص المهنية، وأن يكون قد أمضى في 
الدرجــة المعيــن عليهــا عــدد ســنوات الخدمة 

المطلوبة وفقا للكوادر والمعايير الوظيفية.
ب - أال يقــل مســتوى أداء الموظــف وفق آخر 

تقييم عن تقدير جيد.
ج - أال تتجــاوز الدرجــة المرقــى إليهــا الدرجة 
الوظيفية المعتمدة حســب الهيكل التنظيمي 

المعتمد.
د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

هـــ- ال يجــوز ترقيــة الموظف قبل مرور ســنة 
على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

أمر جوازي
أوضحــت أن إجــراء أو عــدم إجــراء الترقية 
فــي وقــت معيــن هــو مســألة تســتقل جهــة 
العمــل  ظــروف  حســب  بتقديرهــا  اإلدارة 
العمــل؛  العــام وحاجــة  الصالــح  ومقتضيــات 
باعتبــار أن ذلك من مناســبات القرار اإلداري، 
فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ 
شــغل وظيفــة أو أكثــر فهذه مســألة تترخص 
ليــس  إذ  عليهــا،  معقــب  بــا  تقديرهــا  فــي 
للموظــف حــق يحتــج بــه فــي مواجهتهــا أو 
يلزمهــا بمقتضــاه فــي ترقيتــه حتــى ولو كان 

مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا.
وأفــادت أنــه مــن المقــرر أن إجــراء الترقيــة 
هــو أمر تترخــص فيه الجهــة اإلدارية وليس 
للموظــف حــق يحتــج بــه فــي مواجهتهــا أو 

يلزمهــا بمقتضــاه فــي ترقيته، حتــى ولو كان 
قانونــا،  المقــررة  الترقيــة  مســتوفيا شــروط 
وهو مــا أكدته تعليمات الخدمة المدنية رقم 
)4( لســنة 2013 فــي شــأن نظــام الترقيــات، 
ومــن ثــم يكــون حســب النصــوص القانونيــة 
اإلدارة وال يحدهــا  لجهــة  األمــر جــوازي  أن 
مــن ذلــك ســوى أن يكــون قرارهــا مبرئــا مــن 
شــائبة إســاءة اســتعمال الســلطة، وهو ما لم 
يقم عليه دليل باألوراق، فضا عن أن ديوان 
الخدمــة نفســه لــم يتــم اختصامــه بالدعــوى 
أصــا، ومــن ثــم ال يجــوز للمدعيــة مطالبتــه 
بأثــر  الخامســة  التعليميــة  الدرجــة  بمنحهــا 
رجعــي اعتبارا من تاريــخ الترقيات الحاصل 
فــي 12/12/2017، األمــر الــذي تضحــى معــه 
الدعــوى الماثلــة قائمــة علــى غير أســاس من 

القانوني جديرة بالرفض.

معلمة “جريئة” تحتج على “التربية” قضائيا لعدم ترقيتها
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يقدم برامج هندسية ودراسات تجارية ونظم معلومات ويضم قسمين للفنون والسفر

مستجدو “BTI” يتعرفون على خدماته وشهاداته

نظم قســم اإلرشــاد المهني والتوجيه بمعهد البحرين للتدريب برنامج “يوم التهيئة” الســتقبال متدربيه المســتجدين ممن تم قبولهم للعام التدريبي 2020-2019 في 
مختلف البرامج الهندسية، وفي برامج الدراسات التجارية ونظم المعلومات، إضافة إلى برامج قسم الفنون والتصميم، وقسم السفر والسياحة. 

وفي بداية برنامج يوم التهيئة، رحبت 
المديــر العــام للمعهــد ســماح العجــاوي 
لهــم  مباركــة  المســتجدين  بالمتدربيــن 
البحريــن  معهــد  لفريــق  انضمامهــم 
للتدريــب، مشــيرة إلــى أنــه جــزء مــن 

الفريق األكبر )فريق البحرين(.

قنوات التواصل

وأكــدت المدير العام أهمية فعالية يوم 
التهيئة التي ُتنظم الستقبال المتدربين 
الجدد في كل عام للتشــجيع على فتح 
بلوائــح  ولتعريفهــم  التواصــل  قنــوات 
ونظــم المعهــد، مــا يســهل إدماجهم في 
العمليــة التدريبيــة وفي بيئــة التدريب 

الخاصة بالمعهد. 
كلمتهــا  فــي  العــام  المديــر  وتطرقــت 
لمســيرة التعليــم النظامــي الــذي يعــود 

تاريخ بداياته في مملكة البحرين لمئة 
عام مضــت، واصفة تلك البدايات بأنها 
باالصــرار والعزيمــة”،  “طموحــة مليئــة 
مضيفــة بأن ســاحة التعليــم والتدريب 
حققــت  اليــوم  البحريــن  مملكــة  فــي 
المســتوى  علــى  نوعيــة  “إنجــازات 
فــي  هــي  والعالمــي”،  بــل  اإلقليمــي، 
الواقــع “ثمــرة جهد ومثابــرة العديد من 
قطاعــات  فــي  والعامليــن  التربوييــن 
الدعــم  ونتــاج  والتدريــب،  التعليــم 
الامحدود من قيادة الباد الرشيدة”. 

برنامج الفعالية

واشــتمل برنامــج الفعاليــة علــى عرض 
لفيلم تعريفي بالمعهد وبأهم الخدمات 
تبيانــا  وكذلــك  المقدمــة  التدريبيــة 
كمــا  المعهــد،  يقدمهــا  التــي  للشــهادات 

اإلرشــاد  قســم  لرئيــس  كلمــة  تضمــن 
المطاوعــة  حســن  والتوجيــه  المهنــي 
بأهــم  تعريفيــا  عرضــا  قــدم  الــذي 
يقدمهــا  التــي  التدريبيــة  الخدمــات 
المعهــد لمتدربيــه، وتطــرق لبعض نظم 

ولوائح المعهد. 
اصطحــاب  تــم  البرنامــج  نهايــة  وفــي 
جولــة  فــي  والمتدربيــن  المتدربــات 
تعريفيــة حــول جميــع أقســام ودوائــر 
المعهد المختلفة، كما تم إطاعهم على 

الورش التدريبية والمختبرات.  

بروفايل

يشــار إلــى أن معهــد البحريــن للتدريب 
الجــودة  عاليــة  تدريبيــة  مؤسســة 
والكفــاءة معتــرف بتميزهــا فــي مجال 

التدريب المهني. 

ونظــرا لريادتــه فــي هــذا المجــال، يعــد 
المعهــد المؤسســة الحكوميــة الوحيدة 
خريجــي  طلبــات  تســتقبل  التــي 
المــدارس الثانويــة مــن جميــع األعمــار 
وبغــض النظــر عــن ســنوات تخرجهــم، 
لتدمجهــم فــي برامــج تدريبيــة عاليــة 
الجودة بما يؤهلهم لإلندماج في سوق 
العمل بعد التخرج مباشــرة وبما يحقق 
والمســتقبلية  الحاليــة  االحتياجــات 
البحريــن  مملكــة  فــي  العمــل  لســوق 

ومنطقة الخليج. 
ويقــدم المعهــد شــهادات فــي مختلــف 
علــى  حاصلــة  المهنيــة،  التخصصــات 
اعتــراف محلي وعالمي من قبل جهات 
 ،BETC دوليــة مانحــة للشــهادات مثــل
كمــا أن برامجــه مدرجــة علــى اإلطــار 

.NQF الوطني للمؤهات

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

للــوزارة تقديريــة  صالحيــة  الموضــوع  وتعتبــر  الدعــوى..  ترفــض  المحكمــة 
عباس إبراهيم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، حضر األمين العام لمجلس التعليم 
العالــي عبدالغني الشــويخ الحفــل الذي أقامه النائب أحمد صباح الســلوم لتكريم 56 

متفوًقا من خريجي المرحلتين اإلعدادية والثانوية من أهالي خامسة العاصمة.

وزارة  “إن  كلمتــه  فــي  الســلوم  وقــال 
كبيــرًة  جهــوًدا  تبــذل  والتعليــم  التربيــة 
وتبــدي تعاوًنــا مســتمًرا نشــيد بــه دائًمــا، 
وهــو مــا يتضــح جلًيــا مــن خــال رعايــة 
وزيــر التربية والتعليم حفلنا وتوجيهاته 
إلــى  التعليميــة  العمليــة  بدفــع  الدائمــة 
األمــام مــن خــال العديــد من المبــادرات 
كافــة  فــي  والطالبــات  للطلبــة  الداعمــة 
المراحــل الدراســية، متطلعين إلى زيادة 
التشــريعية  الســلطتين  بيــن  التعــاون 
المواطنيــن  يخــدم  لمــا  والتنفيذيــة 
الكــرام”. ومن منطلــق مواكبة التطورات 

النائــب  ذكــر  والتكنولوجيــة،  العلميــة 
الســلوم أنــه تقــدم بمقتــرح برغبــة بــدور 
مقــررات  إلدخــال  الماضــي  االنعقــاد 
اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال الجديدة 
بمدارس مملكتنا الحكومية، وجعل ذلك 
اختيارًيــا للمــدارس الخاصــة بالنظــر في 
إمــكان تطبيقه، وذلك على اعتبار وجود 
فجوة جوهرية بالنســبة للطلبة الراغبين 
في دخول تخصص بكالوريوس اإلعام 
والعاقات العامة في المرحلة الجامعية. 
بعد ذلك كرم نائب راعي الحفل والنائب 

أحمد صباح السلوم الطلبة المتفوقين.

تكريم 56 متفوقا بدائرة السلوم

طالب عدد من أهالي مدينة سلمان )المدينة الشمالية سابقا( بتوفير المواصالت للطلبة 
في جميع المراحل الدراسية بصورة مستعجلة مع بداية انطالق العام الدراسي الجديد.

إلــى  انهــم اضطــروا  “البــاد”  لـــ  األهالــي  وقــال 
تغييــب أبنائهــم فــي اليوميــن الماضييــن لعــدم 
علــى  لمــدارس  الحكوميــة  المواصــات  توافــر 
بتوفيــر  المســبقة  الــوزارة  وعــود  مــن  الرغــم 
المواصات للطلبة في المدارس التي نقل اليها 
الطــاب بعــد تغييــر مناطــق ســكنهم وانتقالهــم 

حديثا مدينة سلمان.
وأوضحــوا أن المواصــات الخاصــة ســتكلفهم 
أعباء مالية ليست بسيطة خصوصا وأن أغلب 
المــدارس بعيــدة وخــارج المدينــة ومــع وجــود 

أكثر من طالب في األسرة الواحدة. 
التربيــة والتعليــم علــى  وشــكر األهالــي وزارة 
أبنائهــم  لتســجيل  الفرصــة والخيــارات  إتاحــة 
المراحــل  لجميــع  مــدارس  عــدة  فــي  الطلبــة 
الدراســية وعــدم حصرهــم في مدرســة واحدة 
التربيــة  وزارة  األهالــي  وطالــب  مرحلــة.  لــكل 
والتعليــم باإلســراع في حصر أعــداد الطلبة من 
للــوزارة فــي  التابعــة  مســتخدمي المواصــات 
المــدارس وتوفيــر المواصات فــي أقرب وقت 
وتحديــد نقــاط قريبــة لتجمــع الطلبــة لباصــات 

المدارس.
ونقــل األهالي تخوفهم من كون محطات النقل 
العــام فــي الشــوارع الرئيســة فــي المدينــة هــي 
ذاتهــا نقــاط تجمــع الطلبــة للباصــات، وبينوا أن 
المسافة بعيدة وستصعب أمر تنقل الطلبة إلى 

داخل األحياء في المدينة. 
وأوضــح األهالــي أنهــم تواصلــوا مــع الهيئــات 
اإلداريــة في المــدارس ال علم لها بإمكان توفير 
مواصات للطلبة من المدينة الشمالية وطالبوا 
مــن أوليــاء األمور مراجعــة الــوزارة؛ للتأكد من 

توفر المواصات من عدمها.
يذكر أن طلبة مدينة سلمان موزعين على عدد 
مــن المــدارس لم توفر المواصــات في جميعها 
منهــا مدرســة أحمــد العمــران الثانويــة للبنيــن، 
للبنيــن،  االبتدائيــة  بــن حيــان  ومدرســة جابــر 
ومدرســة  للبنــات  االبتدائيــة  الــدراز  ومدرســة 
البديــع  ومدرســة  للبنــات،  االبتدائيــة  هاجــر 
االبتدائيــة للبنيــن، ومدرســة الشــيخ محمــد بن 
خليفــة آل خليقــة اإلعداديــة للبنيــن، ومدرســة 

مدينة حمد الثانوية للبنين.

مدينة سلمان بال مواصالت والطلبة يتغيبون



ــي “الـــمـــســـرح الــغــنــائــي” ــ ــة ف ــي ــل ــم مـــحـــاضـــرات ع

افتتاح الدورة 26 لمهرجان القاهرة التجريبي

افتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة سامح مهران، الدورة “26”، والتي تقام في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري، على المسرح 
الكبير بدار األوبرا المصرية، وتضمن االفتتاح العرض األميركي “The Fantasticks الخياليون، وهو عرض مسرحي كالسيكي أميركي األطول عرًضا في العالم.

مهــران،  الدكتــور ســامح  قــال  كلمتــه،  فــي 
رئيــس المهرجــان، إن الســفينة التــي تغــرق 
للكتــاب  مقولــة  بنســات،  ثالثــة  أوبــرا  فــي 
عنــوان  تحــت  بريخــت  برتولــد  المســرحي 
المســرح  عــن  نتحــدث  فعندمــا  “التفــاؤل”، 

فنحن نتناول مجتمع بأكمله.
وأضــاف “مهــران” أن الحديــث عن المســرح 
لألحــداث  وتنظيــم  هيكلــة  عمليــة  يعــد 
وســياقاتها، والعالم اليوم يســوده الفوضى، 
وينعزل الفرد عن محيطه الطبقي ويتوارى 
الحيــاة، مؤكــدا  رعــب  أمــام  المــوت  رعــب 
تأثيــرا  المســرحيين  لــدى  يكــن  لــم  إذا  أنــه 
تجــاه مجتمعاتهــم فــال أمــل فــي الثقافــات، 

والخالص
فيمــا قالت نائبة الســفير األميركي دوروثي 
شــيا، إن الواليات المتحدة األميركية تفخر 
باختيارها كدولة شرف لهذا العام باعتبارها 
ميــزة كبيــرة، وأضافــت” أنــا مبهــورة بهــذا 
والنــدوات  العــروض  مســتوي  فــي  الزخــم 

والــورش الفنية، ويســعدني أن نرفع القبعة 
لــكل مــن ســاهم بــدأب فــي التحضيــر لهــذا 

المهرجان الكبير
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  وتشــارك 
“الخياليون”وعــرض  وهــم  بعرضيــن 

“استطالع رأي البراري في الغرفة”.
عــدد  العــام،  هــذا  المهرجــان  فــي  ويشــارك 

أبرزهــم،  واألجنبيــة،  العربيــة  الــدول  مــن 
كوســوفو، المجر، سويسرا، الكونغو، جنوب 
إفريقيــا، الكويت، ســوريا، ألمانيا، البرتغال، 
اإلمــارات، المغــرب، وتونس، وتحــل أميركا 
ضيف شــرف المهرجان مــن خالل العروض 

وبعض الورش والندوات.
تدشــن الــدورة “26” ألول مــرة محاضــرات 

عمليــة فــي “المســرح الغنائــي” يشــارك فيها 
كل من والفنانة والمطربة المعروفة سوزانا 
مــارس، وعازف البيانو اريك ليتل، والفنانة 
المتحــدة  الواليــات  مــن  جالــكا  كاترينــا 
األميركية، “العالقة بين األسطورة والواقع” 
يشــارك بهــا المخــرج اليونانــي ثيــودوروس 
تيرزوبولــوس، التمثيــل يشــارك بهــا كل من 
الفنان فين شــامبري، والفنانة جوزي ســيد، 
الواليــات  مــن  والتــرز،  جوناثــان  والفنــان 
الممثــل  “عالقــة  األميركيــة،  المتحــدة 
األميركــي  المخــرج  بهــا  يشــارك  بالمخــرج” 
لي بروير مــن الواليات المتحدة األميركية، 
الزمــان  ومســرحة  المســرحي..  العــرض 
والمــكان تقدمهــا الدكتــورة جيســيكا قهوة، 
فــي  ماريالنــد  بجامعــة  المســرح  أســتاذة 
كوليدج بارك بالواليات المتحدة األميركية، 
“أزمات المســرح.. الحالة اليونانية” يشــارك 
بها أســتاذ تاريخ المســرح اليوناني سافاس 

باستاليديس.
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للترجمــة  القومــي  المركــز  أصــدر 
الطبعــة  المصريــة،  الثقافــة  بــوزارة 
“تاريــخ شــعبي  العربيــة مــن كتــاب 
للعالم كما صنعه الجنس البشري من 
العصر الحجري إلى األلفية الجديدة 
” بجزئيــه األول والثانــي، من تأليف 
الراحــل  وترجمــة  هارمــان،  كريــس 
أســامة  الشــايب والمترجــم  طلعــت 
تاريــخ  أن  المركــز،  وذكــر  الغزولــي، 
مســتحيلة  مهمــة  للعالــم،  شــعبي 

أقــدم عليهــا المؤلــف ونجــح بشــكل 
مذهــل فــي تقديم تاريــخ عالمنا من 
العصــور،  حــول  الشــعوب  منظــور 
فمن التجمعات البشــرية األولى إلى 
اإلمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة، 
ومــن العصــور الوســطى إلــى عصــر 
الصناعيــة  الثــورة  ومــن  التنويــر، 
وحتــى نهاية القرن العشــرين، يقدم 
لنا مؤلف هذا الســفر الضخم تاريخًا 

مبهرًا وشامال للجنس البشري.

تاريخ شعبي للعالم

مراكــش  مدينــة  تســتضيف 
 14 إلــى   10 مــن  المغربيــة 
“مهرجــان  المقبــل  نوفمبــر 
أنفــاس للمســرح” فــي دورتــه 
تنظمــه  المهرجــان  األولــى، 
للثقافــة  أنفــاس  “جمعيــة 
دورتــه  وتحمــل  والفنــون”، 
لغــة  “المســرح  شــعار  األولــى 
تســع  فيهــا  وتشــارك  أجيــال” 
المغــرب  مــن  مســرحية  فــرق 
وإيطاليــا  ديفــوار  وكــوت 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
وتصاحــب  ومصــر.  وتونــس 
المهرجان محاضرات وندوات 
عــدة تــدور حــول الجديد في 
باإلضافــة  المســرح،  تقنيــات 
إلى ِوَرش في فن التشــخيص 
عليهــا  يشــرف  واالرتجــال 

فنانــون ِمــن إيطالــي، وســيتم تكريــم الممثــل المغربــي عمــر العــزوزي الــذي ســاهم 
فــي إثــراء الحركة المســرحية والتلفزيونية والســينمائية بالكثير مــن األعمال، كما 

سيحتفي بعدد من رموز المسرح المغربي.

عــن “بيت الشــعر العراقــي” صدر العدد 
الخامس مــن مجّلته الثقافّية الفصلّية 
“بيــت”، بعــد توّقف اضطراري ألســباب 
مادّيــة، وتضمــن العدد الجديــد 16 بابًا 
في 280 صفحة شارك فيها العديد من 

الشعراء والكّتاب.
افتتاحيــة  نقــرأ  “عتبــة”  بــاب  فــي   
كتبهــا رئيــس التحريــر الشــاعر حســام 

الســراي، تطــّرق فيهــا إلــى الصعوبــات 
التــي واجهــت المنّظمــة ككّل منــذ أكثر 
مــن عــام ونصــف العــام، إذ أشــار إلــى 
إلقامــة  حاليــًا  الجاريــة  االســتعدادات 
مؤتمــر انتخابــي جديد للبيــت، مذكرة 
ممــا أتّمــه البيت فــي مشــروع “مقاطع 
للمــاّرة”، ومتوقفــة عنــد معنــى رحيــل 

شاعر مثل أكرم األمير في البصرة.

فــي عددهــا  “الفيصــل”  أفــردت مجلــة 
الجديــد ملفــًا موســعًا لقضايــا الترجمــة 
“الترجمــة  ألن  العربــي،  الوطــن  فــي 
موضــوع يمــس صلب الوجــود العربي، 
يقــف  أيــن  تعييــن  يمكــن  فمــن خاللــه 
العــرب في اللحظة الراهنة، مما يحدث 
في العالم من معارف وعلوم ونظريات 
وآداب، كمــا تحضــر الترجمــة بصفتهــا 
عنصــرًا فاعــالً فــي عمليــة التنمية على 

عنهــا  غنــى  ال  ووســيلة  كافــة،  الصعــد 
أبــدًا في التقــدم والتفاعل مع الثقافات 

األخرى”. 
وكان حــوار العدد مع  محمد الرميحي، 
النظــام  انهيــار  علــى  يراهــن  الــذي 
يحكــم  أن  يمكــن  ال  الــذي  اإليرانــي، 
يــرى،  كمــا  خرافيــة،  بمقــوالت  النــاس 
ويوضــح الرميحــي أن الشــعوب تــدار 
بالسوسيولوجيا وليس باآليديولوجيا.

مهرجان أنفاس مجلة بيت

جديد مجلة الفيصل

أعلــن فــي المكتبة البريطانية بلندن، عن القائمــة القصيرة لجائزة بوكر للرواية، التي 
ضمــت كالعــادة، ســت روايات مرشــحة، وضمنهــا رواية “شــهادات” للروائيــة الكندية 
مارغريــت أتــوود، رغــم أن هــذه الروايــة لــم تنــزل إلى األســواق بعــد، “وبالــكاد قرأها 

أحد”، كما علق أحد النقاد.

 وذكــر رئيــس لجنة الحكام بيتر فلورنس، 
الروايــة  مخطوطــة  علــى  حصلــوا  أنهــم 

ومــن  كبيــرة  بصعوبــة 
يثيــر  أن  المتوقــع 

الترشــيح  هــذا 
اعتراضــات 

مــن 

كثيرين، إذ يبدو مخالفًا لشروط الترشيح 
ضمــن  هــي  وشــهادات  عليهــا  المتعــارف 
متسلســلة روائيــة بعنــوان حكايــة محلية 
الســادس  الترشــيح  هــو  الصنــع وهــذا 
القصيــرة،  للقائمــة  ألتــوود 
فــازت  قــد  وكانــت 
بالجائزة عن روايتها 
القاتل األعمى سابقًا

الروايــات  ومــن 
التــي ضمتهــا  األخــرى، 
روايــة  القصيــرة،  القائمــة 
ســلمان شــهدي الجديــدة، وهــي 
الرواية الرابعة عشــرة له، ويســتلهم 
فيها رواية “دون كيخوته” لسيرفانتس، 
ســبق  وقــد  بطريقتــه  كتابتهــا  يعيــد  أو 

روايتــه  عــن  بالجائــزة  فــاز  أن  لرشــدي 
“أطفال منتصف الليل”، عام 1981

لنيــل  المرشــحة  األخــرى  الروايــات  ومــن 
الجائــزة، وهــي من أهــم الجوائــز العالمية 
المكرســة للروايــة وتبلــغ قيمتهــا 50 ألــف 
جنيه إســترليني، لوســي ألمان عن “دكس 

نيوبيريبورت”.

مارغريت اتورد

اوتــورد ومارغيــت  رشــدي  لســلمان  روايــة  بينهــا  مــن 

القائمة القصيرة لجائزة بوكر للرواية البريطانية

أعلنــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــالم عن فتح بــاب التقديم للتنافس على جوائز النســخة الثانيــة من جائزة 
راشــد بن حمد الشــرقي لإلبداع، التي تهدف إلى رعاية ودعم المواهب األدبية والنقدية العربية، ونشــر اإلنتاج 

األدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.

وقــال الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي، رئيس 
الفجيــرة  إمــارة  إن  واإلعــالم،  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة 
حرصــت وبتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي، عضو المجلس األعلــى، حاكم الفجيرة، 
علــى إطــالق مبــادرات ثقافية من شــأنها دعم المشــروع 
العربــي، وتأهيــل أجيالنــا الجديــدة  الثقافــي اإلبداعــي 
واالستثمار فيها في رحاب الفكر البناء والثقافة الجادة، 
وهــي تواصــل فــي عامها الثانــي دعم المبدعيــن العرب، 
ورفــد الســاحة بنصــوص ُتثريهــا فــي جوانبهــا األدبيــة 

والنقدية.
مــن جانبهــا قالــت حصــة الفالســي، مديــرة الجائــزة، إن 
الجائزة ستستهدف هذا العام الروائيين العرب بمختلف 
األعمــار فــي حقــل الروايــة، وذلــك ضمــن 3 فئــات، هــي: 
الرواية العربية/ كبار، والرواية العربية/  شــباب دون ســن 

األربعين، والرواية اإلماراتية لجميع األعمار.
كمــا تســتهدف الجائــزة كل المبدعيــن العــرب بمختلــف 

األعمار في حقل الدراسات النقدية والبحوث التاريخية، 
والشــباب دون ســن األربعين حصريًا في حقول “القصة 
القصيــرة، والنــص المســرحي، والشــعر، وأدب األطفال”، 

على أن تكون األعمال باللغة العربية الفصحى.

العربيـــة األدبيـــة  المواهـــب  رعايـــة  إلـــى  تهـــدف 

فتح باب التقديم لـ“راشد الشرقي” لإلبداع

إن جميع األمور الشريرة تبدأ 
من البراءة.
همينغواي



business
@albiladpress.com 08

ــوا نــظــم الــمــدفــوعــات ــش ــاق اجــتــمــعــوا فــي مــســقــط ون

محافظو البنوك الخليجية يبحثون التكنولوجيا المالية

عقــد بمســقط أمــس األول االجتمــاع الثالث والســبعين للجنة محافظي مؤسســات النقد 
والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة طاهر بن سالم بن 

عبدهللا العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

 وناقشت اللجنة خالل االجتماع المذكور 
عــدة مواضيــع تتعلق باإلشــراف والرقابة 
علــى الجهــاز المصرفــي بــدول المجلــس، 
ونظــم المدفوعــات، والتقنيات في مجال 

القطاع المالي.
كمــا ناقشــت اللجنــة المواضيــع المتعلقــة 
بالحــوار المشــترك بيــن مؤسســات النقــد 
والبنــوك المركزية بــدول المجلس وبعض 
االقتصاديــة  والتكتــالت  المجموعــات 

ودول أخرى.
 وأكــد العمــري أن القطاعــات المصرفيــة 
فــي المنطقة أثبتت خالل الفترة الماضية 
أمــام  الصمــود  علــى  وقدرتهــا  صالبتهــا 
واجهناهــا  التــي  االقتصاديــة  التحديــات 
فــي اآلونــة األخيــرة، بــل وتخطــى ذلــك 
إلــى نجاحهــا فــي القيام بدورهــا على أتم 
وجــه في الحفاظ علــى جاذبيتها كأوعية 

التمويــل  وتوفيــر  المحليــة  للمدخــرات 
الالزم للقطاعيــن الخاص والحكومي ولم 
يكــن لقطاعاتنــا المصرفيــة تحقيــق هــذا 
النجــاح دون الدور المحــوري الذي قامت 
بــه الســلطات النقديــة والبنــوك المركزيــة 
فــي المنطقــة، مــن حيــث اأُلطــر الرقابيــة 
المعاييــر  بتطبيــق  وااللتــزام  الُمْحَكمــة، 
ومالءمــة  المصرفيــة،  للســالمة  الدوليــة 
للــدورة  المعاكســة  الرقابيــة  السياســات 
االقتصادية التي تم اتخاذها للتغلب على 
تباطــؤ نســب النمــو في الودائــع والحفاظ 
القطــاع  أصــول  جــودة  ارتفــاع  علــى 
المصرفــي في ظــل ارتفاع أســعار الفائدة 
علــى الــدوالر األميركــي، وتداعيــات ذلــك 

على أسعار الفائدة المحلية بشكل عام.
االســتقرار  علــى  الحفــاظ  أن  وأوضــح 
مجلــس  دول  بمنطقــة  والمالــي  النقــدي 

الرئيســية  المهــام  إحــدى  يمثــل  التعــاون 
المركزيــة  والبنــوك  النقديــة  للســلطات 
التــي  المهمــة  وهــي  المجلــس،  بــدول 
تتطلــب تعزيــز فعاليــة سياســاتنا النقدية 
بالشــكل الــذي يمكننــا مــن إدارة الســيولة 
المحليــة بالكفــاءة الالزمــة وفقــًا لظروفنا 

االقتصادية الخاصة. 
التطــورات  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  المتســارعة 

تحقيــق  ينبغــي  فرًصــا  توجــد  الماليــة 
االســتفادة القصــوى منهــا، ولكنهــا توجــد 
علينــا  يتعّيــن  مختلفــة  تحديــات  أيًضــا 
حســن التعامل معها. فاالبتــكارات المالية 
المتالحقــة تتيــح فرًصــا لتطويــر صناعــة 
بمــا  المالــي،  الشــمول  وتعزيــز  الصيرفــة 
فــي ذلــك محــو األميــة الماليــة وتوســيع 
قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، 

وتطوير نظم المدفوعات والتسوية.

مسقط - أونا

محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية 

فرنسا تطالب بقواعد 
للعمالت االفتراضية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير 
أمــس إنه يتعّين على االتحاد األوروبي 
القواعــد  مــن  عامــة  مجموعــة  وضــع 
والتــي  االفتراضيــة،  العمــالت  لتنظيــم 
لقواعــد  الحالــي  الوقــت  فــي  تخضــع 
تنظيميــة فــي األغلــب علــى المســتوى 

الوطني.
”إطــار  إلــى  حاجــة  هنــاك  أن  وأضــاف 
لــدول  الرقميــة  للعمــالت  عــام“  عمــل 
االتحاد األوروبي البالغ عددها 28 وكرر 
معارضتــه إلصــدار عملــة ليبرا المشــفرة 
التابعة لفيسبوك في االتحاد األوروبي.

رقيمــة  ”عملــة  تأســيس  إلــى  دعــا  كمــا 
عامــة“ أوروبيــة، دون أن يذكــر المزيــد 

من التفاصيل.

هلسنكي - رويترز

لندن - رويترز

تراجعــت أســعار الذهــب أمــس الجمعــة 
فــي  للمخاطــرة  الشــهية  تحســن  مــع 
ظــل مؤشــرات علــى ذوبــان الجليــد في 
الخالف التجاري بين الواليات المتحدة 
أبعــد  ممــا  أمــده  طــال  الــذي  والصيــن 
المســتثمرين عــن المعــدن األصفــر الــذي 
ُيعتبــر مالًذا آمًنــا، بينما تراجع البالديوم 
قليال من ذروة قياسية بلغها في الجلسة 
الســابقة. ونــزل الذهــب فــي المعامــالت 
دوالر   1496.76 إلــى   %  0.1 الفوريــة 
لألوقيــة )األونصــة(، متراجعــا نحــو 0.7 
الجــاري فيمــا  بدايــة األســبوع  منــذ   %
قــد يكــون ثالــث هبــوط أســبوعي علــى 
التوالــي. وانخفضــت العقــود األمريكيــة 
 1504.30 إلــى   % 0.2 للذهــب  اآلجلــة 
دوالر لألوقية. وقدمت واشنطن وبكين 

بــوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية 
مــن  خفــف  ممــا  القــادم،  الشــهر  مقــررة 
درجــة الخــالف بينهما ولقــى ترحيبا من 
المســتثمرين. وقــال الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامب يــوم الخميس إنه يفضل 
إبــرام اتفــاق تجــاري شــامل مــع الصيــن 
لكنــه لــم يســتبعد احتمــال التوصــل إلى 
اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن 

اتفاًقا ”سهالً“ لن يكون ممكًنا.
بفعــل  اآلســيوية  األســهم  وصعــدت 
تلميحــات بإحــراز تقدم فــي المحادثات 
التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

فــي غضون ذلك، نــزل البالديوم 0.6 % 
أن  بعــد  لألوقيــة،  دوالر   1608.01 إلــى 
بلــغ أعلــى مســتوى علــى اإلطــالق عنــد 

1621.55 دوالر يوم الخميس.

الذهب يتراجع مع تعزيز آمال التجارة

14 سبتمبر 2019 السبت
15 محرم 1441

عواصم - وكاالت

اســتقرت أســعار النفــط أمــس، عقــب تراجعهــا أمــس األول لتتجــه نحو 
تسجيل خسارة أسبوعية، بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 

الشهري لمنظمة “أوبك” من مواجهة فائض في السوق العام المقبل.

“أوبــك”  تناقــش  لــم  حيــن  وفــي   
فــي  اجتماعهــا  فــي  وحلفاؤهــا 
مــن  المزيــد  الخميــس  أبوظبــي 
أكــدت  لكنهــا  اإلنتــاج،  تخفيضــات 
ضــرورة امتثال كافة الدول بشــكل 

كامل باتفاق خفض اإلنتاج.
لخــام  اآلجلــة  العقــود  واســتقرت 
برنــت عنــد 60.37 دوالر للبرميــل، 
لكنهــا ال تــزال تتجــه نحــو تســجيل 

خسارة أسبوعية بنسبة 2.1 %.
ا  هامشــيًّ األميركــي  الخــام  وارتفــع 
إلــى 55.15 دوالر للبرميــل، بعدمــا 
تراجــع الخميــس بمقــدار 66 ســنًتا 
إلى 55.09 دوالر للبرميل، وال يزال 

منخفًضا 2.7 % هذا األسبوع.
“أوبــك”  عــن  صــدر  بيــان  وأوضــح 
وحلفائهــا أنــه مــن المهــم أن تصــل 
كافــة الــدول إلــى االمتثــال الكامــل 
بتخفيضــات اإلنتــاج، وتعهــد وزيرا 
النفــط العراقي والنيجيــري بتقليل 
اإلنتاج لاللتزام بمســتهدفات إنتاج 

المنظمة.
لـ”أوبــك”  بيــان  أضــاف  كمــا 
“أوبــك  أو  ومنتجيــن مــن خارجهــا 
+” أن مخزونــات نفــط دول منظمة 
الدولــي  االقتصــادي  التعــاون 
متوســط  أعلــى  تــزال  ال  والتنميــة 

خمس سنوات.
الســوق  مراقبــة  أن  إلــى  وأشــار   

لـــ  المقبــل  ستســمر قبــل االجتمــاع 
“أوبــك” فــي ديســمبر، مــع اســتمرار 
التوتــرات  بشــأن  اليقيــن  عــدم 

التجارية واالقتصاد الكلي.
وأوضحــت وكالــة الطاقــة الدوليــة 
الصــادر  الشــهري  تقريرهــا  فــي 
الخميس أن “أوبك” ستواجه فائًضا 
خــالل  النفــط  ســوق  فــي  متزايــًدا 
2020، وهو ما ســيدفع األسعار إلى 
االنخفــاض، وأنه على الرغم من أن 
الســوق ســيواجه عجــًزا ضئيالً في 
النصــف الثانــي من هــذا العام، فمن 
المتوقــع أن تــزداد اإلمــدادات فــي 
وقــت الحق من 2019 وحتى العام 

المقبل.
 وأشار التقرير إلى أن ذلك سيؤدي 
إلــى تجــاوز المعــروض للطلب على 
مليــون   1.4 بمقــدار  “أوبــك”  نفــط 
عــام  أوائــل  تقريًبــا  ــا  يوميًّ برميــل 
المنظمــة علــى  أبقــت  2020، حــال 

مستويات اإلنتاج الحالية.
توقعاتهــا  علــى  الوكالــة  وأبقــت 
لنمــو الطلــب علــى النفــط عنــد 1.1 
ــا لعــام 2019،  مليــون برميــل يوميًّ
فــي  يومًيــا  برميــل  مليــون  و1.3 
ذلــك علــى  المقبــل، واســتند  العــام 
افتــراض أنــه لــن يكون هنــاك مزيد 
مــن التدهور في المناخ االقتصادي 

وفي النزاعات التجارية.

النفط يستقر ويستعد لخسائر أسبوعية

لندن - رويترز

قفــز اليــورو ألعلــى مســتوى فــي 17 يوًمــا مقابــل الــدوالر فــي الوقت الذي زادت فيــه عائدات الســندات الحكوميــة األلمانية في ظــل اعتقاد المســتثمرين بأن البنك 
المركزي األوروبي انتهى من تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر بعد أن خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

 وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على اإليداع بمقدار 
عشــر نقاط أســاس إلــى مســتوى قياســي منخفض عند 
0.5- % وقال إنه سيســتأنف شــراء ســندات بمعدل 20 
ا اعتباًرا من نوفمبر ألجل غير مسمى. مليار يورو شهريًّ
وصعد اليورو 0.3 % إلى 1.1096 دوالر بعد أن قفز في 
وقــت ســابق إلــى 1.11095 دوالر وهو أعلى مســتوياته 
منــذ 27 أغســطس. وزاد عائــد الســندات األلمانيــة ألجل 
عشر سنوات ألعلى مستوى في ستة أسابيع عند سالب 

.% 0.48
وفي اليوم الســابق، نزلت العملة الموحدة لفترة وجيزة 
دون 1.10 دوالر. وكان دويتشــه بنــك توقــع أن يتراجــع 

ــا،  ذلــك حاليًّ 1.10 دوالر وبعــد أن حــدث  اليــورو دون 
قــال البنــك األلماني إنــه تحول إلى الحياد بشــأن العملة 

الموحدة.
وارتفــع الــدوالر أثناء الليــل مقابل اليــن الياباني بعد أن 
قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إنــه ال يســتبعد 
إبــرام اتفاق تجاري مؤقت مــع الصين، ثم تخلت العملة 

األميركية عن بعض تلك المكاسب.
وهبطــت العملــة األميركيــة في أحــدث تعامالت 0.1 % 
إلى 107.99 مقابل الين بعد أن ارتفعت ألعلى مســتوى 

في ستة أسابيع عند 108.265.
كمــا ارتفــع اليــوان الصينــي أيضا في تعامالت األســواق 

الخارجية ألعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 7.0330 
مقابــل الــدوالر فــي ظــل التفــاؤل بشــأن التجــارة بيــن 
أميــركا والصين. ونزل الــدوالر مقابل اليوان في أحدث 

التعامالت 0.3 % إلى 7.0752.
فــي الوقــت ذاتــه، دفــع انحســار المخاوف بشــأن خروج 
اتفــاق وضعــف  االتحــاد األوروبــي دون  مــن  بريطانيــا 
الــدوالر، الجنيــه االســترليني ألعلى مســتوى في ســبعة 

أسابيع عند 1.2435 دوالر يوم الجمعة.
ومقابل اليورو، كانت مكاسب العملة البريطانية أقل، إذ 
انخفض اليورو مقابل االسترليني في أحدث التعامالت 

0.5 % إلى 89.25 بنس.

ــن ــي ــص ــع ال ــ ــاري م ــ ــج ــ ــاق ت ــ ــف ــ ــد إبـــــــرام ات ــع ــب ــت ــس ــب ي ــ ــرام ــ ت

ارتفاع العمالت الرئيسة تماشًيا مع تحفيز االقتصادات

“ديار المحرق” الراعي البالتيني لمؤتمر “المدن الذكية”
ــاري ــ ــجـ ــ الـ ســـبـــتـــمـــبـــر   15 فـــــي  بـــالـــمـــنـــامـــة  ــد  ــقـ ــعـ يـ

ا للعام الثالث على التوالي، حيث سيعقد المؤتمر على مدى يومين  أعلنت “ديار المحرق”، عن مشاركتها في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2019 راعًيا بالتينيًّ
خــالل 15 و16 ســبتمبر الجــاري.  وُينّظــم المؤتمــر شــركة ســمارت وي لالستشــارات وبرعاية وبدعم من جهــات حكومية أكاديمية وشــركات القطاع الخاص 

والجمعيات المهنية ذات الصلة في البحرين.

 ويضــم المؤتمــر فــي نســخته الرابعة 
معــرض  وهــي  جديــدة  إضافــة 
وأنظمــة  حلــول  لعــرض  مصاحــب 
المــدن الذكيــة، والذي ســيوفر فرصة 
توصلــت  مــا  أحــدث  علــى  التعــرف 
فــي  العالميــة  التكنولوجيــا  إليــه 
قطــاع اإلنشــاء والتكنولوجيــا المالية 
وإدارة المخلفــات والمباني الخضراء 

والطاقة المستدامة.
للرئيــس  كلمــة  المؤتمــر  ويتضمــن   
أحمــد  المحــرق”،  لـ”ديــار  التنفيــذي 
“ديــار  عــن رؤيــة   العمــادي يتحــدث 
المحرق” وماهية وســائل االســتدامة 
العقاريــة التي وضعتها لتحقيق أعلى 
معاييــر االســتدامة، كما سيســتعرض 
المحــرق”  “ديــار  مشــاريع  أحــدث 
العقاريــة ومــا حققتــُه مــن إنجــازات 
بارزة ضمن هذه المشــاريع سعًيا منها 

نحو االستدامة.
وتشــارك “ديار المحــرق” في المعرض 
المؤتمــر  هامــش  علــى  ســيقام  الــذي 
حيث ســيكون بإمكان زواره االطالع 
على مشاريع “ديار المحرق” والتعرف 
على آخر المستجدات في منصة رقم 

 .)1(
ديــار  رعايــة  “تأتــي  العمــادي  وقــال   
المحــرق للمؤتمــر الفريــد مــن نوعــه، 
ضمن إطار حرصنا على قيادة مسيرة 
االجتماعيــة  البيئيــة  االســتدامة 
واالقتصادية في المملكة، بهدف نشر 
ثقافة االســتدامة في القطاع العقاري 
ومدروســة  محكمــة  خطــط  ووضــع 
وذلــك  االســتدامة  مبــادئ  لتوظيــف 
بالقطــاع  النهــوض  فــي  للمســاهمة 
بهمــا  واالرتقــاء  والبيئــي  العقــاري 
للمســتوى العالمي، إضافــة إلى تعزيز 
جهــود المملكــة فــي تحقيــق أهــداف 
االســتدامة ضمن رؤيتها االقتصادية 

.”2030
المنضويــة  المشــاريع  أســهمت  كمــا   
تحت “ديار المحرق” في توفير البيئة 

الحاضنــة التــي تعمــل علــى النهــوض 
حلــول  وتقديــم  البحريــن  باقتصــاد 
اجتماعيــة مميزة مــن مرافق خدمية 
لتســهم  الســكنية  مجتمعاتهــا  ضمــن 
فــي إثراء الحياة االجتماعية وتوفير 
إلــى  إضافــة  الراحــة،  ســبل  شــتى 
الترابــط االجتماعــي  إضفــاء أجــواء 
التــي تعــزز األلفــة  المرافــق  وتقديــم 
خطــوات  بعــد  علــى  القاطنيــن  بيــن 
مــن المجتمعات الســكنية كالمســاجد 
ومحــالت البيــع بالتجزئــة والحدائــق 
العامــة، فضاًل عن المرافق األساســية 
احتياجــات  أهــم  بتقديــم  المعنيــة 
الصحيــة  المراكــز  مــن  الســكان 
الخاصــة  والمــدارس  والمجمعــات 

والحكومية والجامعات وغيرها.
ا  وتلعــب “ديــار المحرق” دوًرا أساســيًّ
البحريــن  اســتدامة  تحقيــق  فــي 
وتســعى كذلك إلنشاء بلدة مستدامة 

علــى المدى الطويل، وذلك عبر تنفيذ 
هــذا  إلــى  للوصــول  مبــادرات  عــدة 
الهــدف مثــل: أتمتــة المنــزل، ووضــع 
عــدادات ذكيــة فــي الفلــل، ومصابيح 
عــالوة  الطاقــة،  علــى  للحفــاظ   LED
المحليــة  الصخــور  اســتعمال  علــى 
لالســتصالح بغية الحد مــن انبعاثات 
الكربون، واســتخدام شبكات الصرف 
وأخــرى  للــري،  المعالجــة  الصحــي 
الصيانــة  أعبــاء إجــراء  مــن  للتقليــل 
المــوارد  علــى  الكهروميكانيكيــة 

العامة.
قــد  الرئيســي  المخطــط  أن  يذكــر   
ُصمــم بطريقــة مــن شــأنها أن ُتســاهم 
الطاقــة،  اســتهالك  مــن  التقليــل  فــي 
والســيطرة علــى انبعاثــات الكربــون. 
حيــاة  نمــط  المحــرق”  “ديــار  وتوفــر 
متكامــل وفريــد مــن نوعــه، كمــا أنهــا 
مترابطــة،  مجتمعــات  لخلــق  تســعى 

والتآخــي،  باالنتمــاء  أفرادهــا  يشــعر 
حيث تحتوي كل منها على خصائص 
الوصــول  بســهولة  تتميــز  معيشــية 

إليها.
الســكنية،  المرافــق  إلــى   وباإلضافــة 
لـ”ديــار  الرئيســي  المخطــط  يشــتمل 
تجاريــة،  مرافــق  علــى  المحــرق” 
تجاريــة،  ومجمعــات  فنــادق،  مثــل: 
تجاريــة،  وفيــالت  ومســتودعات، 
تحتــل  حيــث  العــرض،  وصــاالت 
ا لضمــان  جميعهــا موقًعــا اســتراتيجيًّ
االقتصــاد  وتنويــع  األعمــال  ازدهــار 
ودفعــه ُقدًمــا. وقــد اســتثمرت “ديــار 
المحــرق” أيًضــا فــي مشــاريع بحثيــة 
مبتكرة تدعــم المحافظة على البيئة، 
وذلــك مــن خــالل التعاقد مــع أطراف 
ثالثــة ذات مبــادرات أثبتــت فعاليتهــا 
وإعــادة  البيئــة  حمايــة  مجــال  فــي 

التدوير.

المنامة - ديار المحرق

“الطاقة الدولية” تحّذر من فائض 
في 2020
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قّدر صندوق النقد العربي نسبة نمو االقتصاد البحريني غير النفطي العام الجاري بـ 2.8 %، يرتفع إلى 3.2 % في 2020. وأشار إلى ارتفاع 
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتة إلى 2.3 % في عام 2019 وإلى نحو 2.7 % في عــام 2020. وأكد التقرير الذي حمل 
اســم “آفــاق االقتصــاد العربــي” الصادر الشــهر الجاري معتمدا على بيانــات وزارة المالية، أن القطاع غير النفطي ســاهم بالجزء األهم من 
النمو االقتصادي في ظل نمو أنشــطة عدد من القطاعات غير النفطية خالل العامين الماضيين، من بينها قطاع اإلنشــاءات الذي ســجل 

ا ملحوًظا عام 2018.  نموًّ

باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  وكان 
الثابتــة انخفــض إلــى 1.8 % فــي عام 2018 

مقارنة مع 3.8 % في عام 2017.
لقطــاع  اإليجابــي  النشــاط  أثــر  وامتــد 
اإلنشــاءات إلــى قطاعــات أخــرى مما ســاهم 
مثــل  القطاعــات  هــذه  نمــو  تحريــك  فــي 

العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة.
 وربــط التقريــر ارتفــاع معــدل النمــو العــام 
بوتيــرة  أساســي  بشــكل  والمقبــل  الجــاري 
النمــو المعتدلة التي يتوقع أن ُيحافظ عليها 
القطــاع غيــر النفطــي الــذي يتوقــع أن ينمــو 
بنسبة 2.8 % في عام 2019، ترتفع إلى 3.2 

% في 2020.
 كمــا توقــع أن يســتمر نمــو القطــاع النفطــي 
بنفــس الوتيــرة خــال العــام الحالــي بســبب 
توقيــت ومراحــل تنفيــذ المشــاريع النفطيــة 
االســتراتيجية التــي من المتوقع اســتكمالها 

بعد عام 2019.
  وتشمل أهم المشاريع الهيدروكربونية على 

مستوى المملكة ما يلي:
- العمل في مشــروع تحديث مصفاة شــركة 
نفط البحرين “بابكو”، الذي ُيعد أكبر مشروع 
بنيــة تحتيــة بقيمــة 4.2 مليــار دوالر، ومــن 
مــن  الجديــدة  المصفــاة  تزيــد  أن  المتوقــع 
الطاقة االســتيعابية نحو ألــف برميل يوميا، 
أي مــن 267 ألــف برميــل يوميــا إلــى حوالي 
400 ألــف برميــل مــن الخــام الســعودي عنــد 

االنتهاء من المشروع بنهاية عام 2021.
الســادس  الصهــر  خــط  مشــروع  تفعيــل   -
التابــع لشــركة ألمنيوم البحريــن “ألبا” بحلول 
منتصــف عــام 2019. حيــث سيســهم الخــط 
فــي زيــادة إنتــاج األلمنيوم مــن حوالي 540 
ا،  ألف طن إلى حوالي 1.5 مليون طن ســنويًّ
مما سيجعل شركة ألبا أكبر مصهر لأللمنيوم 

في العالم.
- إنجــاز المرفــأ العائم للغاز الطبيعي المســال 
التابــع لشــركة البحريــن للغاز المســال، حيث 
وقعــت البحريــن اتفاقيــات توريــد مــع أكثــر 
وإعــادة  الســتقبال  ودولــة  شــركة   25 مــن 
تســييل الغاز. وســتصل طاقة المشــروع إلى 
800 مليــون قــدم مكعــب يوميــا. فيما يصل 
 1.5 حوالــي  اإلجمالــي  الحالــي  االســتهاك 

مليار قدم مكعب في اليوم.
- تنفيذ مشــروع محطة شــركة غاز البحرين 
الوطنيــة “بنــا غاز” الثالثة الذي تم اســتكماله 

في عام 2018 بقيمة 600 مليون دوالر.
ويعالــج المصنــع الغــاز المصاحــب مــن حقــل 
البحرين بقدرة استيعابية بلغت 350 مليون 
قــدم مكعــب كمــا يســتخلص الســوائل )غــاز 
البترول المسال والنفثا( ويعيد ضغط وحقن 

الغاز الفائض في الحقل.
- التعــاون فــي مجــال النفــط والغــاز بشــأن 
مشــاريع التنقيــب الســتخراج النفــط والغــاز 
فــي القاطــع البحري الشــمالي بمســاحة تقدر 
2800 كيلــو متــر مربــع فــي إطــار  بحوالــي 
توقيــع الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز عقدا 

مع شركة إيني اإليطالية في يناير 2019.
توتــال  مــع شــركة  تفاهــم  - توقيــع مذكــرة 
الفرنســة، للتعــاون فــي مجــال تطوير فرص 

استكشاف النفط والغاز، وتبادل الخبرات.
البحريــن  مطــار  توســعة  مشــروع  إنجــاز   -
الدولــي الــذي دخــل مراحلــه النهائيــة، حيث 
من المتوقع أن يتم افتتاح مبنى المسافرين 

الجديد خال الربع الرابع من عام 2019.
 مــن جانــب آخــر، ســوف يســتفيد االقتصــاد 
البحرينــي خــال تلــك الفتــرة مــن توجهــات 
السياســات االقتصاديــة الكليــة، فمــن ناحية 
سيعمل الموقف التيسيري المتوقع للسياسة 
النقديــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة 
فيمــا  المصرفيــة،  الســيولة  تعزيــز  علــى 

سيســاهم فرض ضريبة القيمة المضافة في 
دعــم اإليــرادات الكليــة فــي الموازنــة العامة 

للدولة.
التدابيــر األخــرى   كمــا ستســاعد عــدد مــن 
المتبنــاة فــي ســياق برنامــج التــوازن المالي 
مــن  الحكومــة  ُتمكــن  مــوارد  توفيــر  علــى 
خفــض العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة 
بمــا يســهم في تمكيــن الحكومة مــن توجيه 
المزيد من الموارد العامة إلى لاســتثمار في 
البنية التحتية ال سيما تلك المرتبطة بتنويع 

الهيكل اإلنتاجي والتصديري.
 وفــي ظــل مســاعي المملكــة لتنويــع مصادر 
الدخل والهيكل االقتصادي، توّقع التقرير أن 
يساهم النمو التدريجي للقطاع غير النفطي 
التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  فــي  خاصــة 
وقطــاع البنــاء والتشــييد، فــي دفــع عجلــة 

النمو بشكل عام خال السنوات القادمة.
القطــاع  مســاهمة  تــزداد  أن  المرجــح  ومــن 
الســياحي والترفيهــي فــي اقتصــاد البحرين 
ذلك بعد ســعي المملكة إلى توجيه مشــاريع 
البنيــة التحتيــة لتنميــة القطــاع الســياحي، 
حيث بلغت كلفة هذه المشــاريع أكثر من 13 

مليار دوالر. 
فــي  إقامتهــا  المخطــط  المشــاريع  وتشــمل 
البحريــن حوالــي 22 فندقــا خال الســنوات 
األربــع المقبلــة، كما يجرى العمل على تطوير 
مركز معــارض جديدة، إضافة إلى مجمعات 
للســياحة  ومشــاريع  جديــدة،  تجاريــة 

العاجية.
االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  تســتعد  كذلــك 
إلطــاق شــبكة الجيــل الخامــس G5، فضــا 
 “  2 “الــدور  محطــة  توســعة  مشــروع  عــن 
الــذي يعتبــر أضخــم مشــروعات الطاقــة في 
يتــراوح حجــم  أن  المتوقــع  المملكــة، ومــن 

إنتاج المحطة حوالي 1500 ميغاوات.
ُيشــار إلى أن المشــاريع التي يدعمها برنامج 
التنميــة الخليجــي ُتســهم بشــكل كبيــر فــي 
للمملكــة،  الشــاملة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
حيــث ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة التراكميــة 
للمشــروعات المطروحــة للمناقصــات بنســبة 
 2019 عــام  مــن  األول  الربــع  فــي   %  22.2
لتصــل إلى 5.9 مليار دوالر، فيما بلغت قيمة 
المشــروعات التــي بــدأ العمــل علــى تنفيذها 
حوالــي 4.2 مليــار دوالر بزيــادة قدرها 16.2 

% مقارنة بالربع األول من عام 2018.

كذلــك وصــل إجمالــي المدفوعات للمشــاريع 
المدرجــة ضمــن برنامــج التنميــة الخليجــي 
إلــى 2.3 مليــار دوالر بزيــادة بلغــت 48.2 % 

على أساس سنوي.

دول مجلس التعاون الخليجي

مــن المتوقع ارتفاع معــدل نمو دول مجلس 
التعــاون الخليجي إلــى 2.1 % العام الجاري 
مقابــل نمــو ضعيــف الوتيــرة بلــغ 1.2 % في 
عــام 2018. ومن المرتقب تواصل تأثر ناتج 
القطــاع النفطي باألســعار الثابتــة بانخفاض 
التزاًمــا   2019 عــام  خــال  اإلنتــاج  كميــات 
باتفــاق “أوبــك” لتعديل كميــات اإلنتاج الذي 
سيســتمر تطبيقه حتى شــهر مارس من عام 

.2020
وسيبقى النمو المسجل في بلدان المجموعة 
المعتــدل  بالنشــاط  رئيــس  بشــكل  مدفوًعــا 
للقطاعــات غيــر النفطيــة، وباألثــر اإليجابــي 
للسياســات التــي تنتهجهــا دول المجموعــة 
االقتصــادي،  التنويــع  مســتويات  لزيــادة 
والــدور اإليجابــي للصناديــق الســيادية التي 
تعمــل علــى تخفيــف حــدة تأثــر اقتصــادات 
االقتصاديــة  بالتقلبــات  المجموعــة  بلــدان 
الدوليــة، عــاوة علــى مواصلــة هــذه الــدول 
االســتثمارات  لجــذب  إصاحــات  لتنفيــذ 
المحلية واألجنبية عبر التحســين المتواصل 
لبيئــات األعمــال، إضافــة إلى التأثيــر الداعم 
للنمــو مــن قبــل كل مــن السياســتين النقدية 

والمالية.

معدالت نمو الدول العربية

وبنــاًء علــى حالة االقتصــاد العالمــي الراهنة 
ومــا يتبعهــا مــن تباطــؤ لمســتويات الطلــب 
االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  توقــع  الخارجــي، 
العربــي أن يبلــغ معــدل نمــو الــدول العربيــة 
نحــو 2.5 % فــي عــام 2019 مقابل نحو 2.1 

% للنمو الُمسجل عام 2018. 
توقعــات  علــى  اإلبقــاء  المقابــل، جــرى  فــي 
النمــو االقتصــادي للــدول العربيــة خال عام 
2020 عند مستوى يدور حول 3 % في ظل 
التعافي النســبي المتوقــع لاقتصاد العالمي، 
وتواصــل اآلثــار اإليجابيــة لبرامــج اإلصاح 

االقتصادي. 
ورّجــح التقريــر أن يتراجــع معــدل التضخــم 
فــي الدول العربية إلى حوالي 6.7 % خال 

عام 2019، ونحو 6.5 % في عام 2020.

اتجاهات النمو العالمي 

خفــض صنــدوق النقــد الدولــي توقعاتــه 
لمعــدل نمــو االقتصــاد العالمــي المتضمنة 

فــي إصدار يوليــو من تقرير “مســتجدات 
آفــاق االقتصــاد العالمي” بنحــو 0.1 نقطة 
مئوية في عامي 2019 و2020، بالمقارنة 
مــع توقعاتــه الصادرة في شــهر أبريل من 
نفــس العــام، حيــث توقــع الصنــدوق نمــو 

عــام   %  3.2 بنســبة  العالمــي  االقتصــاد 
2019، وارتفــاع معــدل النمــو إلــى 3.5 % 
عــام 2020، مقابــل 3.6 % للنمو المســجل 

عام 2018.
 يأتــي ذلــك علــى ضــوء ضعــف النشــاط 
االقتصــادي العالمــي نظــًرا لتصاعــد حــدة 
التوتــرات التجاريــة، وارتفــاع مســتويات 
عــدم اليقيــن وتأثير ذلك على االســتثمار، 

واالستهاك، والتجارة الدولية.
االقتصــادات  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا   
الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــام  المتقدمــة 
برفــع توقعاتــه لنمــو المجموعــة إلــى 1.9 
% فــي عــام 2019، وإلــى 1.7 % في عام 
2020، بالمقارنــة مــع وتيرة نمو بلغت 2.2 
% فــي عــام 2018. تزيــد التوقعــات لعــام 
2019 بمقــدار 0.1 نقطــة مئويــة عمــا كان 
متوقًعــا في أبريــل، األمر الــذي يرجع إلى 
رفع توقعــات النمو في الواليات المتحدة 
األميركيــة وبعض االقتصــادات المتقدمة 
نمــو  يتوقــع  الصــدد،  هــذا  فــي  األخــرى 
عــام   % 2.6 بنحــو  األميركــي  االقتصــاد 
إلــى  النمــو  وتيــرة  انخفــاض  ثــم   ،2019
1.9 % فــي عــام 2020، مــع تراجــع تأثيــر 

سياسات التحفيز المالي.
كمــا تــم رفــع توقعــات النمــو فــي كل مــن 
منطقة اليورو إلى 1.3 % في عام 2019، 
و1.6 % خــال عام 2020، ورفع توقعات 
النمــو فــي المملكــة المتحــدة إلــى 1.3 % 

عام 2019، و1.4 % عام 2020.

قيمة مشروعات ُتنفذ بالدعم الخليجي
2019 فـــي   %  2.3 ــي  ــن ــري ــح ــب ال ــاد  ــصـ ــتـ االقـ نــمــو  الـــعـــربـــي”:  “الـــنـــقـــد 

االهتمام بالقطاع السياحي يدفع االقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل 

توقعات بنهوض كبير لالقتصاد البحريني في السنوات القليلة المقبلة 

لبورصــة  العــام  المؤشــر  انخفــض 
األســبوع  تــداوالت  بنهايــة  البحريــن 
الماضي، والذي اقتصر على 3 جلســات 
فقــط بســبب عطلــة عاشــوراء بنســبة 
نقطــة،   4.45 يعــادل  بمــا   %  0.29
ليغلــق عنــد مســتوى 1546.63 نقطــة، 
مقابــل 1551.08 نقطة خال األســبوع 
التــداول  حجــم  وانخفــض  الماضــي. 
مــن 11.20 مليــون ســهم في األســبوع 

الماضــي إلى 8.44 مليون ســهم بنهاية 
هبطــت  وأيًضــا  الحالــي،  األســبوع 
مليــون   3.22 مــن  التــداوالت  قيمــة 
دينــار في األســبوع الماضــي إلى 1.98 
مليــون دينــار بنهاية األســبوع الجاري، 

باإلضافة إلى هبوط عدد الصفقات.
هبــط  بالقطاعــات،  يتعلــق  وفيمــا   
والخدمــات،  التجاريــة  البنــوك  قطاعــا 
فيمــا  االســتثمار،  قطــاع  ارتفــع  بينمــا 
اســتقر دون تغيير فــي تداوالته قطاع 

الصناعة.

أســبوع  فــي  الهابطــة  وكانــت األســهم 
أســهم البنك األهلــي المتحد- البحرين، 
وشــركة زيــن البحريــن، وأخيــًرا ســهم 

مؤسسة ناس.
 وعلــى الجانــب اآلخــر، ارتفعت أســهم 
شركة اســتيراد االستثمارية، ومصرف 
مصــرف  وســهم  البحريــن،  الســام- 

البحرين اإلسامي.
وكانــت البورصــة أنهــت تعامــات يوم 
الخميس على ارتفاع؛ مدفوعة بصعود 

قطاع البنوك التجارية.

للبورصــة بنســبة  العــام  المؤشــر   وزاد 
0.37 %، بمــا ُيوازي 5.72 نقطة، لتغلق 
عنــد 1546.63 نقطــة، مقابل 1540.91 

في جلسة األربعاء.
وبلغ حجم تداول الســوق 3.39 مليون 
 1.049 إلــى  وصلــت  بســيولة  ســهم، 

مليون دينار.
وارتفع قطاع البنوك التجارية، ثم جاء 
من بعده قطاع الخدمات، بينما اســتقر 

قطاع الصناعة دون تغيير.
 وجــاء على رأس قائمة األســهم األكثر 

ارتفاًعا ســهم شــركة ناس، وتاه ســهم 
ثــم ســهم  البحريــن،  الســام-  مصــرف 

شركة زين البحرين.
علــى الجانب اآلخر، هبط ســهم شــركة 

البحرين للتسهيات التجارية.
علــى  نشــاًطا  األكثــر  الســهم  وكان 
مســتوى أحجــام التــداول ســهم البنــك 
 1.607 تــداول  بعــد  المتحــد  األهلــي 

مليون سهم.
وعلــى مســتوى أداء قياديــات الســوق 
نــاس  مؤسســة  ســهم  زاد  البحرينــي، 

بنسبة 4.30 %، وارتفع سهم مجموعة 
جي إف إتش المالية المدرجة أســهمها 
وبورصــة  البحريــن،  بورصــة  فــي 
بنســبة  المالــي  دبــي  الكويــت، وســوق 
0.81 %، ثــم جاء ثالًثا ســهم مجموعة 

البركة المصرفية بنسبة 0.34 %.
شــركة  مــن  كل  أســهم  اســتقرت  كمــا 
ألمنيوم البحرين )ألبا(، وشركة البحرين 
والاســلكية  الســلكية  لاتصــاالت 
الوطنــي،  البحريــن  وبنــك  )بتلكــو(، 

وشركة عقارات السيف.

البورصة تخسر 4.4 نقطة بدفع من “البنوك”

4.2
دوالر مليــار 

المنامة - البورصة

انتعاش “الصناعات 
التحويلية” 

و“البناء” يدفع 
عجلة النمو

توجيه مشاريع البنية 
التحتية للسياحة 
يزيد مساهمتها 

باالقتصاد 

2.3 مليار دوالر 
مدفوعات 

المشاريع ببرنامج 
التنمية الخليجي 

مازن النسور
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تحديث18
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23
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أمير الكويت أجرى 
فحوصات طبية ناجحة

ذكرت وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أمس الجمعة أن أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 

الصباح غادر مستشفى بالواليات 
المتحدة بعد استكمال فحوصات 

طبية ناجحة.
ونقلت الوكالة عن وزير الديوان 

األميري قوله ”سمو األمير 
غادر المستشفى بعد استكمال 

فحوصات طبية تكللت بالنجاح“.
وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان 
مقررا عقده مع الرئيس األميركي 

دونالد ترامب األسبوع الماضي 
بعد دخوله المستشفى.

قلق أوروبي من انتهاك طهــران اللتزاماتها باالتفاق النووي

ترامب: قادة إيران يرغبون في عقد لقاء معنا

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إن القيادة اإليرانية ترغب في عقد لقاء مع اإلدارة األميركية، وفقا لما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وقال الرئيس األميركي 
قبيل توّجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: “يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا”.

وفي ســياق متصل، قــال وزير الخزانة 
إن  منوتشــين  ســتيفن  األميركــي 
فــي حملــة  تــزال ماضيــة  واشــنطن ال 

“الضغوط القصوى” على إيران.
األمــن  فريــق  أعضــاء  باقــي  إن  وقــال 
“ينفــذون  ترامــب  إدارة  فــي  القومــي 
اســتراتيجية الضغــوط القصــوى علــى 

إيران”.
وقــال إن العقوبــات علــى إيــران فعالــة 
وقــد تســهم فــي الضغــط علــى إيــران 
وزعمائهــا للتفاوض مــع ترامب، مردفا:  
“قطعنــا عنهــم التمويل ولهذا الســبب... 

فإنهم سيعودون”.
ومضــى قائــال: “إذا كان بوســع الرئيــس 
إبــرام االتفــاق الصحيــح الــذي تحــدث 
عنــه، فإننــا ســنتفاوض مــع إيــران. وإال 

فسنواصل حملة الضغوط القصوى”.

قلق أوروبي 

التــي وقعــت  الــدول األوروبيــة  دعــت 

االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني، 
أي فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، إضافــة 
إلــى وزيرة خارجيــة االتحاد األوروبي، 
إيــران أمــس الجمعة إلــى التعاون التام 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزارات  باســم  المتحدثــون  وقــال 
واأللمانيــة  الفرنســية  الخارجيــة 
الخارجيــة  ووزيــرة  والبريطانيــة 
فــي  موغيرينــي  فيديريــكا  األوروبيــة 
بيان مشــترك “ندعو إيران إلى التعاون 
مــع الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية في 

كل الموضوعات ذات الصلة”.
إن  المشــترك  الرباعــي  البيــان  وقــال 
إيــران  أنشــطة  مــن  كبيــرًا  قلقــًا  هنــاك 
النوويــة األخيرة. وطالــب البيان إيران 
باالمتنــاع عن أي إجراء ينتهك االتفاق 
النــووي، مجددًا “دعم حياد واســتقالل 

الوكالة الذرية”.
وتخلــت إيــران عن 3 التزامــات متعلقة 
ببرنامجهــا النــووي واردة فــي االتفاق. 

واألربعــاء قال الرئيس حســن روحاني 
إنــه يمكــن اتخــاذ مزيــد مــن الخطوات 

المماثلة “في حال كان ذلك ضروريًا”.
فــي  المحــدد  الســقف  إيــران  وخرقــت 
اليورانيــوم  مــن  لمخزوناتهــا  االتفــاق 

المخصب وكذلك مستوى التخصيب.
وتضــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
171 دولــة وتلعــب دورا محوريــًا فــي 
مكافحــة انتشــار األســلحة النووية عبر 
التحقــق مــن أن الــدول الموقعــة علــى 
معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية 

تحترم تعهداتها في هذا المجال.

أدريان داريا 1 

إن  األميركيــة  الخارجيــة  قالــت وزارة 
الواليــات المتحــدة لديهــا أدلــة على أن 
داريــا  )أدريــان  اإليرانيــة  النفــط  ناقلــة 
الخــام  النفــط  مــن  حمولتهــا  نقلــت   )1
للحكومة الســورية وخالفــت التعهدات 

بأال تبيع نفطا لسوريا.

كانــت قــوات كومانــدوس بريطانية قد 
تعــرف  كانــت  التــي  الناقلــة  احتجــزت 
باســم )جريــس 1( في الرابع مــن يوليو 
لالشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا 

خرقا لعقوبات االتحاد األوروبي.
عــن  طــارق  جبــل  ســلطات  وأفرجــت 
بعــد  أغســطس  منتصــف  فــي  الناقلــة 
تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ 
حمولتهــا البالغــة 2.1 مليون برميل في 

سوريا.
أورتاجــوس  مورجــان  ســؤال  ولــدى 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة 
األميركيــة عمــا إذا كان لــدى الواليــات 
المتحــدة أدلــة علــى أن الناقلــة وجهت 
حمولتها من النفط الخام لســوريا قالت 
”أجل... النظام اإليراني سلم النفط إلى 
ســوريا، وذلــك الوقــود يتجــه مباشــرة 
تذبــح  التــي  القــوات  صهاريــج  إلــى 

سوريين أبرياء“.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ رويترز

روحاني في معمل لتخصيب اليورانيوم )أرشيفية(

لندن ـ أ ف بأنقرة ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالت

ذكــر وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي الســابق 
وزعيم حزب “إســرائيل بيتنا” أفيغدور 
ليبرمــان أن رئيــس الحكومــة بنياميــن 
نتنياهــو خدعــه ومنــع اغتيــال رئيــس 
“حمــاس”  لحركــة  السياســي  المكتــب 
فــي  ليبرمــان  هنية.وأضــاف  إســماعيل 
مقابلة أجرتها معه القناة 12 العبرية أمس، 
أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه 
كان أحد بنوده إســقاط حكــم “حماس” في 
غــزة، و”لكــن نتنياهــو فعــل كل شــيء مــن 

أجل تجنب هذه العملية”.
وزعــم ليبرمان أن نتنياهــو “منح الحصانة” 
لقادة “حماس” رغم استمرارهم في تسليح 
أنفســهم وإنتــاج الصواريــخ، وقــال: ”قبــل 
أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من 
دوليــب، وبعــد ســاعة خــرج قــادة “حماس” 
ورحبــوا بهــذه العملية، إنهم ليســوا خائفين 

ألن نتنياهو منحهم الحصانة”.
عمليــة  بشــن  نتنياهــو  تهديــدات  وعــن 

عســكرية واســعة ضد قطاع غزة وإســقاط 
“هــذه  إن  ليبرمــان  قــال  “حمــاس”،  حكــم 
الوعــود ســمعناها مــن نتنياهــو فــي وقــت 
مبكــر مــن العــام 2009، ومنــذ ذلــك الحيــن 
لــم تنفــذ”. ووصــف ليبرمــان زيــارة نتنياهو 
بأنهــا  الخميــس،  بهــا  قــام  والتــي  لروســيا 
“زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، 
وتأتي في إطار الدعاية االنتخابية فقط”.

وتربــع نتنياهــو بقيادتــه اليمينيــة ألطــول 
فتــرة علــى ســدة الحكم فــي إســرائيل عبر 
لجوئــه إلــى فن مفاجأة خصومــه بخطواته 

السياسية.

قــدم رئيس الوزراء التركي الســابق ووزير 
أوغلــو،  داود  أحمــد  الســابق،  الخارجيــة 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  مــن  اســتقالته 

الحاكم، أمس الجمعة.
وكان داود أوغلو قد علق، في وقت سابق، 
علــى قرار حزب “العدالة والتنمية” بإحالته 
للجنــة االنضبــاط، بعــد توجيهــه انتقــادات 
لسياســات الحــزب ورئيســه رجــب طيــب 

أردوغان.
كما نشــر تغريدة على حســابه فــي “تويتر” 
جــاء فيهــا: “هــذه هــي المبــادئ التــي تريد 
إدارة حــزب العدالــة والتنميــة تصديرهــا. 
نتمســك بمواقفنــا وبمــا قلنــاه”، في إشــارة 
إلــى تصريحاتــه الســابقة وانتقاداتــه التــي 
تأديبيــة  لجنــة  إلــى  إحالتــه  فــي  تســببت 

تمهيدًا لفصله من الحزب.
الحــزب  فــي  المركزيــة  القيــادة  وأحالــت 
الحاكــم داود أوغلــو مــع برلمانييــن اثنيــن 
إلى جانب األمين العام السابق للحزب إلى 

لجنــة “االنضبــاط” بعــد مطالبتهــا بطردهــم 
أعضــاء  مــن  كلــي  بإجمــاٍع  نهائــي  بشــكٍل 

القيادة المركزية على هذا القرار.
أمــا البرلمانيــان الســابقان المعنيــان بقــرار 
المحاســبة والطــرد مــع داود أوغلــو فهمــا 
آيهــان ســفر أوســتون وعبــدهللا باشــجي، 
باإلضافــة إلــى نائــب األميــن العام الســابق 

للحزب الحاكم سلجوك أوزجاغ.
يشــار إلى أن داود أوغلو هو ثاني شــخص 
فــي حــزب العدالــة والتنميــة يســتقيل مــن 
الحزب بعد علي باباجان، وهو نائب رئيس 

وزراء ووزير اقتصاد سابق.

بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
جونســون أمس الجمعة إنه “متفائل بحذر” 
بإمــكان التوصــل إلــى اتفــاق حــول خــروج 
بريطانيــا من االتحاد األوروبــي، وذلك قبل 
ان يلتقــي االثنيــن فــي لوكســمبورغ رئيس 

المفوضية األوروبية جان كلود يونكر.
واورد جونســون خالل زيارة لروذرهام في 
شــمال بريطانيا “هناك شكل تقريبي التفاق 

يجب إنجازه ... أنا متفائل بحذر”.
فــي  االثنيــن  العمــل”  “غــداء  وســيكون 
بيــن جونســون  اجتمــاع  اول  لوكســمبورغ 
الــوزراء  ويونكــر منــذ تولــي االول رئاســة 

نهاية يوليو.
وياتــي اعــالن هــذه اللقــاءات فيمــا يحاول 
جونســون التوصل الى تســوية مــع االتحاد 
لبريكســت  المقــرر  الموعــد  قبــل  األوروبــي 
فــي 31 أكتوبــر. وتســبق هــذا الموعــد قمــة 

اوروبية في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.
ويؤكــد جونســون عزمــه علــى الخــروج من 

المذكــور  الموعــد  فــي  األوروبــي  االتحــاد 
باتفاق او بدونه.

وفــي دبلن، اعتبر رئيس الــوزراء االيرلندي 
ليــو فــرادكار ان “الفجوة تظل واســعة جدا” 

بين بروكسل ولندن.
واعــدا  ممكــن”،  هــو  مــا  “نبحــث  وقــال 
ب”النضــال والعمــل مــن اجــل اتفــاق حتــى 

اللحظة األخيرة” ولكن “ليس باي ثمن”.
اســباب”  “ال  ان  الخميــس  بارنييــه  واعتبــر 
يكــون  ان  الــى  األوروبــي  االتحــاد  تدفــع 
متفائــال بفرص التوصل الى اتفاق قبل قمة 

منتصف اكتوبر.

جونسون “متفائل بحذر” بشأن بريكستداود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنميةليبرمان: نتنياهو منعني من اغتيال هنية
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أبو ظبي ـ وام

الجزائر ـ

أعلنــت القيــادة العامة للقوات المســلحة 
اإلماراتيــة، أمس الجمعة، عن استشــهاد 
6 مــن جنودهــا نتيجــة حــادث تصــادم 
آليــات عســكرية، أثنــاء أدائهــم لواجبهم 
حســبما  العمليــات،  أرض  فــي  الوطنــي 

أوردت وكالة أنباء اإلمارات )وام(.
للقــوات  العامــة  القيــادة  وأوضحــت 
الجنــود  أن  اإلماراتيــة  المســلحة 
الشــهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد 

المنصــوري، والوكيــل أول علــي عبدهللا 
زايــد  أول  والوكيــل  الظنحانــي،  أحمــد 
أول  والوكيــل  العامــري،  ســهيل  مســلم 
صالح حســن صالــح بن عمــرو، والوكيل 
أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب 

سيف ضاوي راشد الطنيجي.
للقــوات  العامــة  القيــادة  وأعربــت 
المســلحة في دولة اإلمارات عن تعازيها 

ومواساتها إلى ذوي الشهداء.

مســيراتهم  الجزائرييــن  آالف  يواصــل 
االحتجاجية فــي العاصمة ومدن أخرى 
لألسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت 
الــذي يؤيد فيــه الجيش و”لجنة الحوار” 
أقــرب  فــي  رئاســية  انتخابــات  إجــراء 
وقــت. وردد عــدد مــن المحتجيــن فــي 
شوارع العاصمة، أمس الجمعة، هتافات 
تدعــو إلــى رحيــل قائــد الجيــش، أحمــد 
قايــد صالــح، كمــا طالبوا بإطالق ســراح 

الــذي  الناشــط السياســي، كريــم طابــو، 
احتجاجــات  وتأتــي  االربعــاء.  اعتقــل 
الوســاطة  “هيئــة  تقديــم  بعــد  اليــوم 
المؤقــت  للرئيــس  توصياتهــا  والحــوار” 

عبد القادر بن صالح، قبل أيام.
مطلــع  دعــت  الجيــش  قيــادة  وكانــت 
االنتخابــات  إلجــراء  الجــاري  ســبتمبر 
الرئاســية قبل نهاية الســنة، ألن “الوضع 

ال يحتمل التأجيل”.

استشهاد 6 جنود إماراتيين بحادث تصادم

الجزائر.. هتافات معادية لقائد الجيش

طبرق ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أعلــن المتحدث باســم الجيــش الوطني الليبي، أحمد المســماري، 
أمــس الجمعــة، أن الجيش أحبط هجوما جويــا وبريا ضد قاعدة 
فــي  ليبيــا، مؤكــدا أن تركيــا وقطــر متورطتــان  الجفــرة وســط 

الهجوم.
وفي بيان تاله المسماري على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، 
أكد الجيش الوطني الليبي “االنتصار” على الميليشيات اإلرهابية 
والمرتزقــة الذيــن حاولــوا القيــام بهجوم بري وجــوي على قاعدة 

الجفرة بكامل إمكانياتهم.
وأضاف المســماري أن الهجوم “محاولة يائســة منها )الميليشيات 
اإلرهابيــة( للتأثيــر علــى الجيــش الوطنــي الليبــي، وذلــك بعــد أن 

منيت بخسائر فادحة في محاور القتال في طرابلس”.
وشــدد المتحدث باســم الجيش الليبي على أن القوات المســلحة 
صــدت الهجــوم فــي مراحلــه األولــى، أي قبــل أن تصــل الطائرات 
إلــى القاعــدة وفي مناطق حشــد القوات، مما يظهر قدرة الجيش 

الوطني على كشف أي مخطط )...(”.
وأكد المســماري إســقاط 3 طائرات مسيرة تركية حاولت اإلغارة 
على القاعدة، فضال عن قصف تجمع إرهابي في سرت كان ينوي 
االقتــراب منهــا، مشــيرا إلــى أن التجمــع كان يشــمل 19 آلية، وتم 

تدميره.

وقــال المســماري إن التخطيــط لهــذا الهجــوم تم في تركيــا، فيما 

وفرت قطر ماليين الدوالرات للجماعات اإلرهابية من أجل شــن 

الهجوم على القاعدة، التي أكد أنها لم تتعرض ألي ضرر.

قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف، إن الحرب في 
ســوريا انتهــت، وســوريا تعــود رويــدا رويــدا إلى الحياة الســلمية 

الطبيعية.
وأوضــح الفــروف، فــي مقابلــة مــع صحيفة “تــرود”، أن عــددا من 
بــؤر التوتــر يظل قائما فقط في األراضي غير الخاضعة لســيطرة 

النظام مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات.
وبحســب الوزيــر الروســي، فــإن االهتمام يتركــز اآلن على تقديم 
المســاعدة اإلنســانية وتحريك العملية السياسية لحل األزمة من 

أجل تحقيق االستقرار المستدام.
الفــروف رجــح أن يســهم تشــكيل وإطــالق لجنــة تهــدف لتطوير 
اإلصالح الدستوري في دفع هذه العملية التي يقودها السوريون 
أنفســهم وتنفذ بمســاعدة األمم المتحدة. كما أكد وزير الخارجية 
الروســي اهتمام بالده الكبير بالحفــاظ على االتصاالت المنتظمة 
مــع كل األطــراف الســورية بمــا في ذلــك المعارضــة ودعوتها إلى 
أوسع تمثيل ممكن لجميع فئات المجتمع في العملية السياسية.

التــي طالــت النظــام الســوري، وصــف  وفيمــا يخــص العقوبــات 
الفروف هذه العقوبات بغير البناءة، مؤكدًا التوصل مع إسرائيل 

التفاق بشأنها.
يأتي ذلك فيما اســتهدف هجوم بســيارة مفخخة مركزًا عســكريًا 

تابعــًا لفصائل المعارضة في مدينة عفرين شــمال حلب، وأدى 
االنفجــار الــى مقتــل شــخصين مدنييــن واصابــة 14 آخريــن 
بجــروح. وأكــد ناشــطون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
أن انفجــار الســيارة المفخخــة أعقبــه ســقوط قذيفتــي هــاون 

مجهولتي المصدر.

أحمد المسماري

سيرغي الفروف

خططــت لــه تركيــا.. ومولتــه قطــر بماليين الــدوالرات حلــب شــمالي  عفريــن  فــي  مفخخــة  ســيارة  انفجــار 
الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة الجفرة الفروف: الحرب في سوريا انتهت
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إّن المهام التي من المفترض من ممثل الشــعب النهوض بها تنحصر في مهمتين 
أساســيتين، األولــى تتمثــل فــي تشــريع القوانين، واألخرى تتجســد فــي الرقابة، 
وكان من المؤمل ممن ينوي الترشح لعضوية المجلس النيابي التأكد من قدراته 
قبــل اإلقــدام علــى خطــوة خطيــرة بهــذا الحجــم، لكــن الــذي لــم يــدر بخلدنــا أن 
يتحول النواب أو باألصح فئة منهم إلى انتهاج جمع وتوزيع الحقائب المدرسية 
للمحتاجيــن، وليــت األمر توقف عند هذا الحد لكن المثير لالســتغراب والدهشــة 
فــي آن واحــد أن يتولــى النائب مســألة التوزيع بنفســه واألدهى تصويــر العملية 

أمام الكاميرا وبثها عبر وسائل التواصل االجتماعي.
البــد مــن التســاؤل هنا ما الذي يهــدف إليه النائب من وراء هــذه العملية؟ والذي 
يخطــر على بال أّي إنســان يشــاهد العمليــة هو إظهار صورته أمــام الجمهور بأنه 
الرجــل الــذي يتحســس آالم الناس واألكثــر قربا منهم، وإذا افترضنا حســن النية 
فــي هــذا النائــب فــإّن الســؤال هنا لمــاذا ال تتــم المســاعدات في الســر؟ وهل من 

ضرورات تقديم الدعم للمحتاجين الظهور اإلعالمي؟
كنا نتمنى من أي شــخص أو جهة خيرية تنوي دعم المعوزين أن تجري العملية 
بســرية تامــة صونــا لكرامتهم وعدم تعريضهــم لإلحراج، كما كنــا نتمنى من هذه 
الفئة من النواب مهما كان عددهم قليال لو أنهم فكروا ألف مرة قبل اإلقدام على 
خطوتهــم حفاظــا علــى صورتهــم في ذاكــرة جمهورهــم والتي بال شــك تعرضت 

لالهتزاز والتشويه، وهو ما لم نكن نتمناه لهم. 

إّن الشرط األساسي في ممثل الشعب أن يكون بمستوى الثقة التي  «
منحه إياها المواطن ونعتقد أنه شرط ال يمكن المساومة أو التفريط 

فيه، ولسنا بحاجة إلى التذكير باألعباء الجسيمة والمسؤوليات النيابية 
الكبيرة التي تقع على كاهل النواب وهي بالغة الصعوبة. إّن حديثنا 

بالتأكيد ال يشمل الجميع فهناك نواب تعاطوا مع ملفات مهمة بمهنية 
عالية، وهؤالء يستحقون منا الشكر على جهودهم وإخالصهم.. مرة 
أخرى نهمس في آذان البعض ممن أشرنا إليهم بأن عليهم تجنب 

األساليب التي ال تمت للعمل النيابي بصلة، وعليهم حمل قضايا 
المواطن بأمانة ومسؤولية.

أيها النائب... ليست هذه رسالتك

ال حسين إال الحسين

خيارات األزمة اإليرانية األميركية )2(

منــذ االنتــداب الفرنســي علــى لبنــان عــام 1920م وإعــالن 
الدولــة، كانــت المجالــس التمثيليــة موزعة علــى الطوائف، 
ثــم عنــد االتفاق على الميثاق الوطني إبان االســتقالل عام 
1943م تم توزيع الرئاسات الثالث على ذلك األساس، وإن 
كان ذلــك بشــكل عرفــي، ورغــم أن المادة 95 من الدســتور 
كانــت تنــص علــى أن الطائفيــة مؤقتــة إال أنهــا اســتمرت 
وتجــددت ســواء مــع أحــداث 1956م أو الحــرب األهليــة 
1975م. ورغم ارتفاع نســبة الحريــة االجتماعية والفكرية 
وحريــة التعبيــر ووجــود أشــكال الديمقراطيــة، إال أن ذلــك 

التوزيع ظل آفة.
المنطقــة بأكملهــا تعانــي، وكذلــك أجــزاء كثيــرة مــن العالم 
تظهــر عليها اليوم أزمة الهويــة، وأبرز الكّتاب العرب الذين 
كتبوا عن إشكاالت الهوية وتعارضاتها كانوا لبنانيين أيضًا، 
نظــرًا للحالــة المبكــرة واستشــعارهم الخطــر، مثــل مهــدي 
عامــل، وحســين مــروة، وأميــن معلــوف. وكمــا أن المشــهد 
فــي لبنــان متجدد فهو كذلك متبدل، فبعد التناحر المســلم 
المسيحي يتصدر اليوم التدافع السني الشيعي كجزء مما 
يــدور فــي كامــل اإلقليــم، وتنقســم عليهمــا في لبنــان باقي 

الطوائف كالمسيحيين والدروز وغيرهم.
فــي ليلــة عاشــوراء أكــد أمين حــزب هللا موقــف حزبه في 
حــال دخلــت إيــران حربًا وقال: “هــذا مخيمنا وهــذا إمامنا 
وهذا قائدنا وهذا حسيننا، في هذه المعركة ال مكان للحياد 
إمــا أن تكــون مــع الحســين أو تكــون مــع يزيــد”. ووصــف 
المرشد اإليراني كالعادة باإلمام والولي والسيد القائد، لكن 

الجديد هذه المرة هو وصفه بحسين هذا الزمان! 
صحيــح أن الحــزب ومعاشــاته وكل مــا يملــك يصــرف لــه 
مرتبــط وجوديــًا  بالتالــي  وهــو   - باعترافــه   – إيــران  مــن 
وعضويــًا بإيران، وصحيــح أنه حزب عقدي مذهبي وليس 

مســتغربًا اعتبــاره قائــده وســيده فــي إيــران أنه الحســين، 
وكل مــن ال يقــف معــه فهــو مــع يزيــد، لكــن الصحيــح أيضًا 
على الصعيد السياسي أن النظام اإليراني يشعر باالختناق 
المتزايد وكذلك جميع أذرعه، وأن حزب هللا يشكل منصة 
متقدمة للمشــروع اإليراني من الناحية العسكرية القتالية، 
وكذلــك التدريبيــة حيث تدرب على يديه العديد من أفراد 
التنظيمــات العربيــة من اليمــن والخليج والعراق وســوريا، 
كذلــك يعتبــر الحــزب المنصــة اإلعالميــة العربيــة الرئيســة 
للنظــام اإليرانــي ومواليــه، والضاحيــة تحتضــن عــددًا مــن 
مثــل  قنــوات  برامــج  فيهــا  ُتصــّور  التــي  االســتوديوهات 
العالم والمنار والميادين والمســيرة الحوثية ونبأ، واللؤلؤة 

وغيرها.

تجيير ذكرى عاشوراء وعشق أهل البيت في  «
الوجدان الشيعي لصالح المشروع اإليراني هو 

منهجية ناجحة للنظام اإليراني منذ استيالئه على 
الثورة، وهي منهجية مشابهة لجميع تنظيمات 

وخطابات اإلسالم السياسي، ودفع الجمهور 
وتخييرهم بين الحسين ويزيد أو بين الحق 

اإللهي والباطل، يذكرنا بتقسيم بن الدن للعالم 
إلى فسطاطي اإليمان والكفر. هناك الكثير من 

الطائفيين المتعصبين الذين تستقطبهم مثل هذه 
الثنائيات، وهناك أكثر منهم من الدراويش الذين 

يعتبرون النظام اإليراني ممثاًل حصريًا لإلسالم، لكن 
الحقيقة أنه تسييس صارخ للمذهب، وأن الناس 

أحرار في خياراتهم ومواقفهم السياسية، فال توجد 
اليوم دولة دينية وكيلة لله على األرض مهما كان 
دينها ومذهبها ومتبنياتها وشعاراتها، والحقيقة 

أيضًا أنه ال يوجد حسين أو من هو في مقامه 
ومنزلته إال الحسين عليه السالم.

هناك إشارة مهمة صدرت خالل الزيارة المفاجئة التي 
قــام بهــا رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو 
إلــى لنــدن، فــي ذروة األزمة السياســية التي تعيشــها 
“بريكســت”،  أزمــة  خلفيــة  علــى  المتحــدة  المملكــة 
حيــث بــدا واضحــًا أن النقــاش يتعلــق أساســًا بكيفية 
التعامــل مــع إيــران، حيــث يخشــى نتنياهــو عقد قمة 
مفاجئة بين الرئيســين ترامب وروحاني على هامش 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة خــالل 
الشــهر الجاري، فرغم تضاؤل فرص انعقاد هذه القمة 
فــي ظل ضغوط صقور النظام اإليراني على روحاني 
ووزيــر خارجيته ظريــف للجم اندفاعهما نحو الحوار 
مع إدارة الرئيس ترامب، فإن نتنياهو يخشــى وجود 
تفاهمــات ســرية لم يكشــف عنهــا لعقد القمــة، وهو ما 
ألمــح إليه في إفــادة للصحافيين في لندن، حيث أقر 
نتنياهو بأن هناك احتماال لعقد مثل هذه المشاورات، 
وقــال إنــه “ال يقــول للرئيــس األميركــي بمــن يلتقــي 
ومتــى”، وأضــاف “أنــه متأكــد من أن ترامب ســيجري 
المفاوضــات بمقاربة أكثر صرامة وواقعية عما حدث 
فــي الماضــي”، أي أنــه لــم يســتطع نفــي حــدوث هــذه 
االحتمالية بشــكل قاطع، ويبدو أن نتنياهو بات على 

قناعــة بــأن مســألة المصافحــة بين ترامــب وروحاني 
أصبحــت مســألة وقت وظروف مناســبة حتى تخرج 

للنور.
هــذه المصافحــة التي يســعى إليها الجانــب األميركي 
تسحب من رصيد نتنياهو وتحد من فرصه في الفوز 
باالنتخابــات المقــررة الشــهر المقبل، ألنــه يراهن على 
ســيناريو المواجهــة مــع إيــران وحلفائهــا اإلقليمييــن، 
وهــو رهــان يخالــف رهان حليفه ترامــب في التوصل 

إلى صفقة مع نظام الماللي!

الواضح أن النظام اإليراني يفكر كثيراً في  «
حسابات ما بعد المصافحة ويتأمل في النموذج 

الكوري الشمالي، لذا يحاول إرجاء المصافحة 
حتى انتزاع تنازالت من اإلدارة األميركية، 

ويستخدم في ذلك كل أوراقه وفي مقدمتها 
التخلي تدريجيًا عن التزامات الجانب اإليراني 

ضمن بنود االتفاق النووي الموقع عام 2015، 
والواضح أيضًا أن نتنياهو ليس أمامه سوى 

المضي وراء خيارات الرئيس ترامب كي ال يجازف 
بخسارة دعمه في االنتخابات وأيضًا في تنفيذ 

وعوده بشأن صفقة القرن. “إيالف”.
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محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

خالد عبدالعزيز النزر

سالم الكتبي

“تجيير ذكرى عاشوراء لصالح  «
المشروع اإليراني منهجية 

ناجحة للنظام اإليراني، وهي 
منهجية مشابهة لجميع 

تنظيمات وخطابات اإلسالم 
السياسي”.

“النظام اإليراني يفكر كثيرًا  «
في حسابات ما بعد المصافحة 

ويتأمل في النموذج الكوري 
الشمالي”.
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“تذكرون الدوبه”
نتطــرق اليــوم ألحــد المواقــع الســياحية القديمــة التــي كانــت مشــهورة فــي فتــرة 
الخمســينات مــن القــرن الماضــي والتــي كانــت تعــرف عنــد عمــوم شــعب البحرين 
وخصوصــا أهــل المحــرق بـــ “الدوبه”، فهــي بمثابة مطعــم عائم وســط البحر، وكان 
موقعهــا بالقرب من جســر الشــيخ حمد الذي يربط بين مدينتــي المنامة والمحرق، 

وبالمناسبة يعد هذا الجسر التاريخي أول جسر بحري في دول الخليج العربي.
“آخبــر” كانــت الناس في تلك الحقبة من الزمن ترتاد تلك “الدوبه المحبوبة” بكثرة 
حيــث كان هــذا المطعــم يقــدم وجبــات غذائيــة متنوعــة وبأســعارمعقولة، وقتهــا 
كان زبائــن “الدوبــه” يســتمتعون أثنــاء تناولهــم األكل بالمشــاهد والمناظــر الجميلة 
والبحــارة  الصياديــن  وصــور  والصغيــرة  الكبيــرة  الشــراعية  والســفن  كالعبــارات 

و”بريحة” البحر المنعشة.
البحريــن عمومــا والمحــرق خصوصــا بحاجــة ماســة في وقتنــا الحاضــر لمثل هذه 
المشــاريع الســياحية الجاذبــة للمواطنيــن والمقيميــن وضيــوف البــالد، ونأمــل من 
القطاعات الحكومية المختصة العمل على توفير مثل هذه األماكن المرغوبة التي 
بدورهــا تعيــد شــحن الطاقــة اإليجابيــة لمــن يرتادها ويســتمتع بمناظرهــا األخاذة 
التي من شأنها تجديد نشاط وحيوية اإلنسان والتخلص من الضغوطات اليومية.

الصورة الثانية

افتتــاح المرحلــة األولــى مــن مشــروع منتــزه البحريــن للغــوص المتمثــل 
لهــواة  البحريــن  ميــاه  شــمال  المنتــزه  وســط   747 بوينــج  طائــرة  بغمــر 
الغــوص والمهتميــن بالســياحة البيئيــة، وذلــك وفــق أعلــى معاييــر حماية 
البيئــة البحريــة والســالمة واألمــان، خطــوة مباركــة تســير نحــو االتجــاه 
الصحيح وذلك تحقيقا ألحد أهداف التنمية المستدامة تحت مياه البحر 

والمحافظة على الحياة الفطرية وتوفير بيئة صحية لثمار البحر.

فوق ذلك مثل المشروع منظومة للمنتج السياحي البحري وكيفية  «
استغالل بحرنا وشواطئنا أفضل استغالل، وشكل أهمية تضاف إلى 

باقي المشاريع والمعالم والمواقع السياحية األخرى بهدف تنويع 
مصادر الدخل وتعظيم العائد من القطاع السياحي الذي يتوقع 

في هذه المرحلة أن يسهم بنحو 8 بالمئة من مجمل النشاط 
االقتصادي ويجعل بالدنا مقصدا سياحيا عالميا له مردود اقتصادي 

واعد يبشر بالخير. وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر

عــام دراســي جديــد يطــل علينــا بالخيــر واألمــل، حيــث يحمــل معــه تطلعــات 
ونجاحــات جديــدة، وعــاد لنــا العــام الدراســي لنرى فلــذات أكبادنــا يخرجون كل 
صبــاح فتزهــو وتمتلئ الشــوارع معهم بالحياة والتفــاؤل، وتعود الروح بعودتهم 
بعــد غيــاب، ومــع حلول هــذا العام الجديد البــد من كلمات أو رســائل نهديها لكل 

من له صلة بهذا الشأن.
الرســالة األولــى إلــى وزارة التربيــة والتعليــم التــي لهــا النصيــب األوفــر مــن كل 
إيجابيــات وســلبيات المنظومــة التعليميــة برمتهــا، مــع مــا لهــم من جزيل الشــكر 
علــى مجهوداتهــم الجبــارة، وتبقى هناك أمــور ينبغي التنبه لهــا، فنحن في عصر 
متســارع، ونتاج الســنوات في الزمن الغابر أصبح نتاج أشــهر وأســابيع، والطلبة 
العائدون وإن كان غيابهم ألشــهر، إال أنهم ســيعودون بالكثير من الســلبيات التي 
هــي نتيجــة إفــرازات هذا الزمن الســيئ، واألمر يحتاج إلى مزيــد من الوعي من 

الهيئة التعليمية تجاه أمثال هذه اآلثار السلبية.
ورســالتي الثانيــة إلــى أوليــاء أمــور الطلبــة، وهــي أن زماننا هذا ليس كما ســبق، 
ويصدق في ذلك قول النبي صلى هللا عليه وآله وســلم )ال يأتي زمان إال والذي 
بعــده شــر منــه(، فالحذر الحــذر من االتكال علــى التعليم داخل أســوار المدارس، 

فهناك التزام ملقى على عاتقكم لما يقع خارج الفصول الدراسية.
والرســالة الثالثــة هــي رســالة شــكر وتقديــر وتحيــة إلدارة المــرور الســتعداداتها 
لتأميــن ســالمة الطــالب وحركــة الســير بالقــرب مــن المــدارس ومحيطهــا وذلــك 
لضمان انســيابيتها والحد من الحوادث المرورية، والتأكيد على أهمية التنســيق 
المشــترك بيــن شــرطة المــرور وشــرطة خدمــة المجتمــع وحــراس المــدارس في 

تنظيم حركة المركبات وتحديد مواقع وقوف الحافالت. 
أما الرســالة الرابعة واألخيرة ألبنائنا وأحبائنا الطلبة، نقول لهم كونوا عونًا ويدًا 
داعمــة لرفعــة هــذا الوطن وتطــوره بالمثابرة واالجتهاد والعزيمــة، كونوا يدًا بيد 
متعاونين متحابين، وبإذن هللا ســنحقق معًا ما يســتحقه وطننا الغالي، ولنتذكر 
أن ما سنزرعه اليوم سنحصده غدًا، نستحق النجاح ويستحق وطننا أن يحصد 
أعلــى المراكــز في كل المجاالت فال نبخل عليه بالعطاء الذي حتمًا ســيعود عليه 

وعلينا بالخير.

كل عام وأبناؤنا ومعلمونا والوطن بخير وأمن وأمان متمنين للجميع  «
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رحب ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة باالنتصــار الذي حققــه المهر عالي 
ملك الشــيخ دعيج بن سلمان آل خليفة على 
مضمــار داونكســاتر فــي بريطانيــا، وحصــول 
المهــر عالــي علــى المركــز األول بــكل جــدارة 

واستحقاق.
وأعرب ســموه عــن تهانيه إلى الشــيخ دعيج 
بن ســلمان بهــذا االنتصار الذي يؤكــد المكانة 
الخارجيــة،  البحرينيــة  للمشــاركات  العاليــة 
يمتلــك  عالــي  المهــر  أن  إلــى  ســموه  مبينــًا 
اإلمكانيــات العاليــة التــي تؤكــد جدارتــه في 
ســموه  مشــيرا  الخارجيــة،  االســتحقاقات 
إلــى أن هــذا االنتصــار يعطــي الحافــز الكبيــر 
لمواصلــة دعــم كافــة المشــاركات البحرينيــة 
الخارجيــة مــن أجــل االســتمرار فــي تحقيــق 

المزيــد مــن اإلنجــازات في مختلــف المحافل 
الدولية.

واســتطاع المهــر عالــي مــن تحقيــق المركــز 
األول فــي مضمــار داونكســاتر ببريطانيــا في 

الفئــة الثانيــة لســباق وأيــن رايــرت شــلدرن 
علــى  الســنتين  لعمــر  المخصــص  ســتيك 
األرضيــة العشــبية لمســافة 1000 متر، حيث 
يعتبر هذا االنتصار هو الثالث للمهر عالي في 

المشاركات الخمس السابقة.
افضــل  تقديــم  مــن  عالــي  المهــر  وتمكــن 
الفــارس  بقيــادة  الســباق  فــي  المســتويات 
فرنكي ديتوري والمدرب سايمون كرسفورد.

ناصر بن حمدجانب من السباق

حقق المركز األول بســباق داونكســاتر في بريطانيا وسط منافسة قوية

ناصر بن حمد يشيد بانتصار المهر عالي
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حقــق فريــق المحــرق فــوزا ثمينا على حســاب األهلي بنتيجة ٨٠/٨٦، في المباراة التي جمعت بينهما مســاء أمــس الجمعة، على صالة اتحاد 
السلة بأم الحصم، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

وتجنــب المحرق بهذا الفوز الخســارة الثانية 
لــه في الــدوري، محققــا انتصــاره الرابع الذي 

رفع به رصيده إلى ٩ نقاط.
واســتطاع المحــرق إيقــاف انطالقــة األهلــي 
القويــة متمكنا مــن إلحاق الهزيمــة األولى به 

هذا الموسم، ليصبح رصيده إلى ٩ نقاط.
المنامــة  فريــق  أمــس،  المحــرق  فــوز  ومنــح 
االنفراد بصدارة الدور التمهيدي بعد أن حال 
فــي  األهلــي  الســابق  اســتمرار شــريكه  دون 

مواصلة تقاسم الصدارة. 
وجــاءت المبــاراة في مجملها العــام متكافئة 
المســتوى الفني من الفريقين اللذين تقاســما 
األفضليــة والســيطرة على مجريات أشــواط 

اللقاء األربعة.

كاآلتــي:  المبــاراة  أشــواط  نتيجــة  وجــاءت 
 ٢٣/٢٦ األهلــي،   ١٥/٢١ المحــرق،   ١٨/٢٢

المحرق و١٨/٢٣ المحرق.
ويديــن المحــرق بفــوزه إلــى تألــق األميركــي 
أرنيتــو بتحقيقــه ٢٨ نقطــة، جنبــا إلــى جنــب 
محمــد بوعــالي الذي أضــاف ٢٤ نقطــة، فيما 
جــاء أفضــل مســجل لألهلــي الصربــي إليــك 

بـ٢٣ نقطة.

فوز سماهيج

وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقق ســماهيج 
انتصــاره األول فــي الــدوري، إثــر تغلبــه على 

حساب مدينة عيسى بنتيجة ٧٤/٨٥.
ورفــع ســماهيج بهــذا الفــوز رصيــده إلــى ٦ 

نقــاط فــي المركــز ١١، تــاركا المركــز األخيــر 
لمدينة عيســى الذي وصل رصيده بالخسارة 

الخامسة إلى ٥ نقاط.
وفــاز ســماهيج فــي الربعيــن األول والثانــي 
بـ١٤/٣٠ و٢٠/٢٢، فيما فاز مدينة عيسى في 

الربعين الثالث واألخير بـ١٥/١٧ و١٨/٢٣.

اليوم لقاءين

الجولــة  منافســات  الســبت  اليــوم  وتختتــم 
فــي  يلتقــي  إذ  لقاءيــن،  بإقامــة  الخامســة 
المباراة األولى البحرين )٦ نقاط( والنجمة )٥ 
نقــاط( فــي الســاعة ٦ مســاًء، وتليها مباشــرة 
مبــاراة الرفــاع )٧ نقــاط( واالتحــاد )٥ نقــاط( 

في الساعة ٧:٤٥ مساء.

المحرق يقتنص فوزا ثمينا من األهلي بدوري “زين” للسلة

من لقاء المحرق واألهلي أمس

اتحاد السلة

اعتمــدت اللجنــة التنظيميــة لكرة الســلة بدول مجلس التعــاون الخليجي، 
وثبتــت موعــد ومــكان إقامــة بطولــة الخليــج لمنتخبــات الرجــال، لتقــام 

بضيافة دولة الكويت في الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر المقبل.

وقال األمين العام لالتحاد البحريني 
لكرة الســلة أحمد يوسف، إن اللجنة 
قــررت تثبيــت موعــد إقامــة بطولــة 
المنتخبات الخليجية لتقام بضيافة 
االتحــاد الكويتــي لكــرة الســلة فــي 

الفترة المذكورة.
وذكر يوســف بأن النســخة الجديدة 
عــودة  أول  ستشــهد  البطولــة  مــن 
بعــد  للرجــال  الكويــت  لمنتخــب 
بعــد  وذلــك  الدولــي،  الحظــر  رفــع 
فــي  الشــباب  منتخــب  شــارك  أن 
أقيمــت  التــي  الخليجيــة  البطولــة 
فــي البحريــن خالل شــهر أغســطس 
الماضــي، مؤكــدا أن عــودة الكويــت 
إلى استضافة البطوالت والمشاركة 
فيها ُيسعد جميع أبناء دول الخليج 

العربي.
وقــال يوســف إن دولــة الكويــت لها 
خبرة مميزة في اســتضافة مختلف 
البطوالت اإلقليمية والدولية، معربا 
عــن ثقته بأن تحقق البطولة النجاح 

المنشود منها في جميع المجاالت.
وأوضــح يوســف أن البطولــة تعتبــر 
ومحطــة  متميــزا  رياضيــا  حدثــا 
العمــل  محطــات  مــن  متجــددة 
المشــترك بين دول مجلس التعاون، 
أواصــر  لتعزيــز  عظيمــة  وفرصــة 
المحبــة والتالقي بيــن أبناء الخليج 
برياضــة  ووســيلة مثاليــة لالرتقــاء 

كرة السلة الخليجية.

تثبيت موعد بطولة منتخبات الخليج للسلة

مدينة عيسى وقاللي والبحرين يكملون ثمن النهائي
ــك ــل ــم ــة ال ــ ــال ــ ــأس ج ــ ــ ــتـــمـــهـــيـــدي لـــمـــســـابـــقـــة ك ــاح الــــــــدور الـ ــجـ ــنـ ــوا بـ ــطـ ــخـ تـ

تأهلــت أندية مدينة عيســى وقاللــي والبحرين 
إلــى دور ١٦ لمســابقة كأس جاللــة الملــك لكــرة 
القــدم، بعــد اجتيازهــم فــرق االتفــاق واالتحــاد 
والتضامــن علــى التوالــي، فــي مباريــات الــدور 

التمهيدي التي أقيمت أمس.
علــى االســتاد الوطنــي، فاز مدينة عيســى على 

االتفاق بثالثة أهداف دون مقابل.
وسجل األهداف:طالل النعار )هدفين(، عبدهللا 
ســيف. أدار المبــاراة الحكــم إســماعيل حبيــب، 
وعاونه ســيد جــالل محفوظ وصــالح بوعالي، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.
علــى اســتاد الشــيخ علي بــن محمــد آل خليفة، 
حقــق قاللــي فــوزا الفتــا علــى االتحــاد بهدفين 
عبــدهللا  مبــارك  لقاللــي  ســجل  واحــد.  مقابــل 

وجاسم محمد، ولالتحاد منصور مهدي.
أدار المبــاراة الحكــم عيســى عبــدهللا، وعاونــه 
عبــدهللا صالــح وســيد فيصــل علــوي، والحكــم 

الرابع عبدالعزيز شريدة.
البحريــن  حقــق  النجمــة،  نــادي  ملعــب  علــى 
أهــداف  بثمانيــة  التضامــن  علــى  كبيــرا  فــوزا 

مقابــل ال شــيء. ســجل األهداف:محمــد النعــار 
)هدفين(، عباد أحمد، جعفر صباح، ســيد محمد 
والعــب  وعلــي،  الجــزاف  عبــدهللا  الســهالوي، 

التضامن حسين حسن بالخطأ في مرماه.
أدار المباراة الحكم محمد خالد، وعاونه محمد 
جعفــر وعلي ســعد، والحكــم الرابع عبدالشــهيد 

ثمــن  الــدور  فــرق  تكــون  وبذلــك  عبداألميــر. 
المحــرق،  المنامــة،  كاآلتي:الرفــاع،  النهائــي 
النجمة، الحد، الرفاع الشــرقي، الشباب، الحالة، 

ســترة،  البســيتين،  األهلــي،  المالكيــة،  البديــع، 
مدينة عيسى، قاللي والبحرين.

وستجرى مراسم القرعة في وقت الحق.

فرحة العبي مدينة عيسى بأحد األهدافمن لقاء مدينة عيسى واالتفاقمن لقاء البحرين والتضامن

أحمد مهدي

محمد الدرازي

سبورت

دوري  األحــد  غــٍد  مســاء  ينطلــق 
ســماهيج لكرة القدم 2019 الذي يقام 
بالتعــاون مــع نــادي ســماهيج الثقافي 

والرياضي وبرعاية مصانع الحايكي.
إذ ســتكون مباراة االفتتاح بين فريق 
سيســعى  الفهــود،  وفريــق  المعتــوق 
فيهــا فريق المعتــوق لتعويض إخفاق 
العــام الماضي وكســر “نحس” خســارة 
مباريــات االفتتــاح الــذي الزم الفريــق 
فــي مشــاركاته األخيــرة، فيمــا يعــود 
فريــق الفهود بعد غيــاب لفترة طويلة 
ســعًيا إلثبات نفســه من جديــد وبقوة 
علــى الســاحة لمــا يملكــه مــن العبيــن 
الشــبابية  للعناصــر  باإلضافــة  خيــرة 

القوية في الفريق.

دوري سماهيج

 أحمد يوسف

تــوج المنتخــب المصــري للكرة الطائرة للناشــئين 
بطــال للبطولــة العربيــة الخامســة عشــرة والتــي 
اختتمت مســاء أمــس الجمعة بالمملكــة األردنية 
الهاشــمية بعدمــا تغلــب علــى منتخبنــا الوطنــي 
بنتيجــة ٠/٣ فــي المبــاراة النهائيــة التــي أقيمــت 
بينهمــا علــى صالــة األميــرة ســمية بنــت الحســن، 
باللقــب  العالــم  رابــع  المصــري  المنتخــب  ليظفــر 

العربي.
وانتهت اشواط المباراة كالتالي : 25/11، 25/21، 
25/14، فيما ادار المواجهة طاقم الحكام المكون 
مــن االردنــي عمــر عاشــور حكــم اول والعمانــي 

احمد العجمي حكم ثاني.
وبعــد نهايــة المبــاراة قــام الشــيخ علي بــن محمد 
آل خليفــة رئيــس االتحاديــن العربــي والبحريني 
للكــرة الطائــرة وعــدد مــن الشــخصيات الرســمية 
األردنيــة بتتويج أصحاب المراكز الثالثة األولى، 
حيــث تــوج منتخــب مصــر صاحب المركــز األول 
فيمــا  الذهبيــة،  والميداليــات  البطولــة  بــكأس 

تســلم منتخبنا صاحب المركــز الثاني الميداليات 
الفضيــة، وتســلم منتخــب العراق صاحــب المركز 
علــى  فــوزه  بعــد  البرونزيــة  الميداليــات  الثالــث 
عمــان بثالثــة اشــواط نظيفــة في مبــاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
الفرديــة والتــي  تــم توزيــع جوائــز األلقــاب  كمــا 

جاءت كالتالي: 
افضــل  انــس عبدالفتــاح،  المصــري  معــد  افضــل 
ضــارب مركــز 2 المصــري مروان الصافــي، افضل 

العــب ارتــكاز المصري عمر شــريف، العب ارتكاز 
ثانــي العراقــي ماهــر عدنان، افضل ضــارب مركز 
4 البحرينــي عبدهللا محمــد جعفر، افضل ضارب 
ليبــرو  افضــل  الشــبلي،  ماجــد  العمانــي   4 مركــز 
البحرينــي بــدر ناصر وافضل العب عربي شــامل 

المصري عبدالرحمن الحسيني.
المــدرب  بقيــادة  منتخبنــا  الحــظ  يحالــف  ولــم 
علــى  المحافظــة  فــي  عيســى  عبــدهللا  الوطنــي 
اللقــب الذي أحرزه في النســخة الماضية رقم 14 

التي اقيمت في األردن عام 2017 بعد فوزه على 
عمــان فــي النهائي، حيث دانــت األفضلية لصالح 
المصريــون فــي ظل فــارق المســتوى واإلمكانات 
والخبــرة وعنصــر الطــول، فــي الوقت الــذي قدم 
منتخبنــا مســتويات جيــدة علــى مــدار البطولــة 

نالت اعجاب واستحسان الجميع.
برئاســة  المنتخــب  بعثــة  تعــود  أن  المقــرر  ومــن 
عضو مجلس إدارة االتحاد محمد الذوادي اليوم 

السبت.

نظيفــة بثالثيــة  النهائــي  فــي  منتخبنــا  علــى  تفوقــت 

مصر بطال لـ “عربية الناشئين” للطائرة

حسن علي

المكتب االعالمي

تتويج محمد جعفر افضل ضارب مركز4 تتويج بدر ناصر افضل ليبرو منتخب الناشئين متوجا بالميدالية الفضية



BM�  اس��تقبل رئي��س االتح��اد البحرين��ي لفنون القت��ال المختلط ة
MAF محمد قمبر، رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلط ة 
باالتح��اد  العملي��ات  ومدي��ر  ب��راون  كاري��ث   IMMAF�WMMAA
الدول��ي إليس��تر بتي��ت، واللذي��ن وص��ا إل��ى الب��اد ي��وم األربع��اء 
الموافق 11 سبتمبر، في زيارة يطلعان خالهما على التحضيرات 
الحتض��ان مملك�� ة البحري��ن النس��خ ة السادس�� ة م��ن بطول�� ة العال��م 
لله��واة.  وثّم��ن رئي��س اتحاد فنون القت��ال المختلط ة دعم االتحاد 
ه��ذه  بمس��تويات  للوص��ول  المختلط�� ة،  القت��ال  لفن��ون  الدول��ي 
الرياض ة إلى مراحل متقدم ة من أجل أن تحقق انتشاًرا أكبر على 
المس��توى العالم��ي، مؤك��ًدا أن االتح��اد البحريني قد رفع مس��توى 
االستعداد والتجهيز الستضاف ة بطول ة العالم بنسختها السادس ة.

العال��م  بطول�� ة  منافس��ات  البحري��ن  تس��تضيف  أن  المق��رر  وم��ن 
السادس�� ة ضم��ن منافس��ات أس��بوع بري��ف الدول��ي للقت��ال 2019، 
وال��ذي س��يقام ف��ي الفت��رة �10 16 نوفمبر القادم، والذي سيش��هد 

كذلك إقام ة النسخ ة 31 لبطول ة القتال الشجاع- بريف.

االتح��اد  إدارة  مجل��س  عض��و  العوض��ي  عيس��ى  ش��ارك 
البحريني للسيارات رئيس نادي البحرين للدراجات الناري ة 
نائ��ب رئيس االتحاد اآلس��يوي للدراج��ات الناري ة في إدارة 
وتحكي��م بطول ة العالم للس��ايد كار موتوكروس بعد تعيينه 
من قبل االتحاد الدولي للدراجات الناري ة FIM رئيًسا للجن ة 
الح��كام ف��ي جولته��ا التاس��ع ة الت��ي أقيم��ت بمدين�� ة لي��ون 

الفرنسي ة األسبوع الماضي على مضمار حلب ة غيوبينو.
 كم��ا ت��م إي��كال مهم�� ة رئاس�� ة لجن�� ة الح��كام ف��ي الجولتين 
الس��ابقتين اللتي��ن أقيمت��ا عل��ى ف��ي هولن��دا وألماني��ا إلي��ه 
أيًض��ا، وس��يكون العوض��ي رئيًس��ا للجن�� ة الح��كام للجول�� ة 
األخيرة التي ستقام في ألمانيا منتصف هذا الشهر، وشارك 

العوض��ي ف��ي تتويج الفائزين في الجول ة الماضي ة بحضور 
ومس��ئولي  الناري�� ة  للدراج��ات  الدول��ي  االتح��اد  مس��ئولي 

رياض ة المحركات بفرنسا.

العوضي رئيًسا لحكام بطولة السايدكار موتوكروسرئيس االتحاد الدولي لفنون القتال يصل البحرين

أجرى رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة مباحثــات موســعة مــع رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القدم جيانــي انفانتينــو، تناولت ســبل تعزيــز التعاون 
المشترك بين االتحادين اآلسيوي والدولي في مختلف المجاالت بما ينعكس بصورة إيجابية على مسيرة كرة القدم 

اآلسيوية.

 ج��اء ذلك، خال االجتماع الذي جمع 
الطرفين في مقر االتحاد الدولي لكرة 
السويس��ري ة  زيوري��خ  بمدين�� ة  الق��دم 
ي��وم أم��س )الخمي��س(، بحض��ور دات��و 
االتح��اد  ع��ام  أمي��ن  ويندس��ور ج��ون 
م��ن  وع��دد  الق��دم  لك��رة  اآلس��يوي 
الق��اري  االتحادي��ن  ف��ي  المس��ؤولين 

والدولي.
واس��تعرض الشيخ سلمان بن إبراهيم 
المس��تقبلي ة  الخط��ط  اللق��اء  خ��ال 
لاتح��اد اآلس��يوي ف��ي إط��ار التزام��ه 
بمواصل�� ة مس��يرة التنمي ة المس��تدام ة 
لكرة القدم اآلسيوي ة وتعزيز إسهامات 
االتح��اد القاري في النه��وض بمختلف 
ترس��يخ  إل��ى  وص��والً  اللعب�� ة  أركان 
مكان ة االتحاد اآلس��يوي المتميزة بين 

االتحادات القاري ة.
إبراهي��م  ب��ن  س��لمان  الش��يخ  وج��ّدد   
دع��م االتح��اد اآلس��يوي ل��كل م��ا م��ن 
ش��أنه تأصيل أواصر الوحدة والتناغم 
ف��ي أس��رة الك��رة العالمي�� ة باعتباره��ا 
مكان�� ة  لتعزي��ز  عن��ه  غن��ى  ال  خي��اًرا 
)الفيف��ا( وتفعي��ل أدواره الحيوي�� ة في 
رعاي�� ة مصال��ح اللعب�� ة بكل كف��اءة من 
المنش��ودة  الطموح��ات  أج��ل تحقي��ق 

لمنتسبي اللعب ة.
واس��تعرض الجانب��ان خط��ط االتح��اد 
مرك��ز  الق��دم إلنش��اء  لك��رة  اآلس��يوي 
التدري��ب ال��ذي يعتب��ر تحف�� ة معماري ة 
ماليزي��ا  ف��ي  بوتراجاي��ا  مدين�� ة  ف��ي 
،كم��ا ت��م التباح��ث في ض��رورة هيكل ة 
برام��ج التطوي��ر ف��ي االتح��اد الدول��ي 

واالتحادات القاري ة بما يراعي توحيد 
تل��ك  ف��ي  التداخ��ل  وتف��ادي  الجه��ود 
درج��ات  أقص��ى  بم��ا يحق��ق  البرام��ج 

الفائدة المرجوة.

وكان جياني إنفانتينو رئيس  «
االتحاد الدولي لكرة القدم رحب 

بالشيخ سلمان بن ابراهيم 
والوفد المرافق منوها بجهوده 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
في تطوير اللعبة في القارة 

اآلسيوية ومؤكًدا أهمية مواصلة 
التعاون المشترك بين )الفيفا( 

واالتحاد اآلسيوي لتحقيق 
األهداف المشتركة في مختلف 

المجاالت.

المكتب اإلعالمي

ــو ــن ــي ــت ــان ــف ــن إبـــراهـــيـــم وإن ــ ــي االجـــتـــمـــاع الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن ســـلـــمـــان ب ــ ف

تأكيد التعاون بين االتحادين اآلسيوي والدولي

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يقدم علم االتحاد التذكاري لرئيس الفيفا

المرأة استطاعت أن تحقق اإلنجازات للرياضة البحرينية
ســـلمان بـــن محمـــد يشـــيد بالمشـــاركة النســـائية فـــي لعبـــة التايكوانـــدو

أكــد رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفة، أن 
الرياضة النســائية اســتطاعت أن تشــق طريقها بنجاح في مختلف األلعاب الرياضية وأن تحقق 

العديد من المكاسب واإلنجازات في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية.

 ج��اء ذل��ك، خ��ال زي��ارة س��موه للمق��ر الثان��ي 
الواق��ع  القتالي�� ة  لأللع��اب  البحرين��ي  للمجل��س 
بمنطق�� ة “توبل��ي”، بحض��ور رئي��س اتح��اد فنون 
وأمي��ن  قمب��ر،  عل��ي  المختلط�� ة محم��د  القت��ال 
الس��ر العام للمجل��س البحريني لأللعاب القتالي ة 
عل��ي  جعف��ر  واإلداريي��ن  عبدالرحم��ن،  راج��ي 
ورض��ا حاج��ي وحكم لعب ة التايكوان��دو المدرب ة 

البحريني ة منار وليد الريس.
وق��ام س��مو الش��يخ س��لمان ب��ن محم��د بجول�� ة 
تفقدي�� ة ف��ي المقر الثاني للمجلس، اطلع خالها 
س��موه عل��ى المراف��ق الت��ي يحتويها المق��ر. كما 
ش��هد س��موه جانًب��ا م��ن تدريب��ات التايكوان��دو 
للعنص��ر النس��ائي تح��ت إش��راف المدرب�� ة من��ار 
بالمش��ارك ة  أش��اد س��موه  الري��س، حي��ث  ولي��د 

النسائي ة في رياض ة التايكواندو، وبالمستويات 
الحص�� ة  ه��ذه  خ��ال  الاعب��ات  قدمته��ا  الت��ي 

التدريبي ة.
 وق��ال س��موه: “إن مملك�� ة البحري��ن ق��د دعم��ت 
تواجد الم��رأة البحريني ة في الحرك ة الرياضي ة. 
فاالنفت��اح الحض��اري والثقاف��ي ف��ي البحري��ن، 
المملك�� ة  بذلته��ا  الت��ي  الواضح�� ة  والخط��وات 
ف��ي تهيئ�� ة األج��واء المثالي�� ة للعنص��ر النس��ائي 
الرياض��ي،  المج��ال  ف��ي  الحقيقي�� ة  بالمش��ارك ة 
مّك��ن الم��رأة م��ن صع��ود منص��ات التتوي��ج ف��ي 
البطوالت المختلف ة، والذي س��اهم في تحقيقها 
المزي��د م��ن المنج��زات الحضاري�� ة عل��ى صعي��د 

الرياض ة”.
 وأضاف س��موه: “الم��رأة البحريني ة اس��تطاعت 

أن تؤك��د حضوره��ا الكبير على مختلف األلعاب 
الرياضي�� ة بم��ا فيها األلع��اب القتالي ة، حيث كان 

للعنص��ر النس��ائي دور ف��ي تحقيق تل��ك األلعاب 
نتائج مميزة”.

جانب من الزيارة

جانب من التدريبات التي أشرف عليها وفد اتحاد السيارات البحريني
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مجلس األلعاب القتاليةاللجنة األولمبية

األولمبي�� ة  للجن�� ة  الع��ام  األمي��ن  اس��تقبل 
البحريني�� ة محم��د النص��ف الش��يخ محم��د 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف�� ة رئي��س اللجن ة 
المنظم ة العلي��ا لمهرجان اعتزال نجم كرة 
الس��ل ة الدولي الس��ابق عبدالمجيد شهرام، 
وكا من نائب الرئيس عاء مدارا والنجم 

شهرام وعضو اللجن ة حسين خلف.
ب��ن  محم��د  بالش��يخ  النص��ف  ورح��ب 
مش��يًدا  المراف��ق  والوف��د  عبدالرحم��ن 
بالجه��ود الت��ي تبذله��ا اللجن�� ة ف��ي س��بيل 
االعت��زال  لمهرج��ان  والتحضي��ر  اإلع��داد 

الذي سيقام بتاريخ 19 سبتمبر الجاري.
 ون��ّوه النص��ف بالمس��يرة الحافل�� ة لاع��ب 
عبدالمجي��د ش��هرام عل��ى امتداد مش��واره 
الرياضي سواء مع المنتخبات الوطني ة أو 
األندي ة المحلي ة التي مثلها وفي مقدمتها 
مس��يرته  إل��ى  باإلضاف�� ة  المنام�� ة  ن��ادي 
الكويت��ي  بال��دوري  الناجح�� ة  االحترافي�� ة 
واإلنج��ازات  باأللق��اب  الحاف��ل  وتاريخ��ه 

ا  المش��رف ة لك��رة الس��ل ة البحريني�� ة خليجيًّ
��ا  ا ليش��كل نموذًج��ا مثاليًّ ��ا وآس��يويًّ وعربيًّ
عطائ��ه  بفض��ل  الرياضي�� ة  الس��اح ة  عل��ى 

وتألقه الرائع.
م��ن  يعتب��ر  ش��هرام  ب��أن  النص��ف  وأك��د 
الاعبي��ن الذي��ن ترك��وا بصم�� ة كبي��رة ف��ي 
بفض��ل  البحريني�� ة  الس��ل ة  ك��رة  تاري��خ 

إنجازات��ه ومهارات��ه وأخاق��ه العالي ة وهو 
يستحق أن يقام له مهرجان اعتزال يليق 
بم��ا حققه من تضحيات ونجاحات رفعت 
االس��تحقاقات  بمختل��ف  الوط��ن  راي�� ة 
أفض��ل  م��ن  واح��ًدا  ليك��ون  الخارجي�� ة 
النجوم الذين أنجبتهم ماعب كرة الس��ل ة 

البحريني ة والخليجي ة والعربي ة.

بح��ث رئي��س االتح��اد البحرين��ي للكاراتي��ه 
ف��ارس القصيبي مع مدي��ر االتحاد الرياضي 
العس��كري العمي��د الرك��ن محم��د عبداللطيف 
بي��ن  التع��اون  لتعزي��ز  الس��بل  ج��ال،  ب��ن 
االتحادي��ن وآلي��ات العم��ل لتطوي��ر وارتق��اء 

لعب ة الكاراتيه البحريني ة.
 جاء ذلك، خال الزيارة التي قام بها رئيس 
اتح��اد للكاراتي��ه إل��ى مقر االتح��اد الرياضي 
بمدي��ر  خاله��ا  التق��ى  والت��ي  العس��كري، 
االتح��اد الرياض��ي العس��كري، وذلك بحضور 
محم��د  الم��درب  لاتح��اد  الفن��ي  المستش��ار 

العربي.
 وف��ي بداي�� ة الزي��ارة، رح��ب مدي��ر االتح��اد 
ب��ن  محم��د  العمي��د  العس��كري  الرياض��ي 
ج��ال برئي��س اتح��اد الكراتيه ف��ارس غازي 
القصيب��ي، مهنًئ��ا بحصول��ه عل��ى ثق�� ة س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليف ة النائب األول 
لرئي��س المجل��س األعلى للش��باب والرياض ة 
رئي��س اللجن�� ة األولمبي ة البحريني�� ة بتعيينه 

ا ل��ه التوفيق  رئيًس��ا التح��اد الكراتي��ه، متمنيًّ
والنجاح لتطوير وارتقاء هذه الرياض ة.

الكراتي��ه  اتح��اد  رئي��س  نق��ل  جانب��ه،  م��ن   
ف��ارس غ��ازي القصيب��ي إل��ى مدي��ر االتح��اد 
الش��يخ  س��مو  تحي��ات  العس��كري  الرياض��ي 
س��لمان بن محمد آل خليف ة رئيس المجلس 
البحرين��ي لأللعاب القتالي ة، وتمنيات س��موه 
ل��ه بالتوفي��ق والنج��اح في مج��ال عمله، بما 

يسهم في خدم ة الرياض ة البحريني ة.
تأت��ي  الزي��ارة  ه��ذه  “إن  القصيب��ي:  وق��ال 

تنفي��ذا لتوجيه��ات س��مو الش��يخ س��لمان بن 
محم��د آل خليف ة رئي��س المجلس البحريني 
م��ع  العاق��ات  لتعزي��ز  القتالي�� ة،  لأللع��اب 
الجه��ات واألندي�� ة الرياضي ة، بما يخدم دعم 
الجه��ود للنه��وض برياض�� ة الكراتي��ه، وال��ذي 
والمنتخب��ات  الف��رق  تش��كيل  ف��ي  يس��هم 
الوطني ة، لتكون جاهزة لمختلف المشاركات 
والمنافس�� ة  المش��رف ة  المس��تويات  وتقدي��م 
عل��ى إح��راز النتائ��ج الممي��زة، الت��ي تض��اف 

لسجل الرياض ة البحريني ة”.

جانب من االستقبال

محمد بن جاللفارس القصيبي

باإلنجــازات الحافلــة  الالعــب  بمســيرة  بهــدف تطويــر آليــات العمل واالرتقــاء بلعبــة الكاراتيهأشــاد 
بحث التعاون بين اتحادي الكاراتيه العسكريالنصف يستقبل لجنة مهرجان اعتزال شهرام
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جانب من االستقبال
العوضي خالل مشاركته في تتويج الفائزين بالجولة الماضية

اتحاد السيارات

بدأ وفد االتحاد البحريني للس��يارات مهمته في تدريب المش��اركين في تنظيم أولى 
وثان��ي ج��والت بطول�� ة العالم للفورموال E التي تس��تضيفها مدين ة الدرعي ة التاريخي ة 
بالمملك ة العربي ة السعودي ة في 22 و23 من شهر نوفمبر المقبل، حيث انطلقت صباح 
أمس الدورة التدريبي ة التي ينظمها االتحاد الس��عودي للس��يارات والدراجات الناري ة 
بقاع�� ة المحاض��رات بكلي�� ة البترجي الطبي ة بمدين ة جدة. وش��هدت ال��دورة التدريبي ة 
ي��وم أم��س حض��ورا ممي��زا من المش��اركين ف��ي تنظيم الس��باق العالمي عل��ى أن تليها 
دورت��ان تدريبيت��ان كان اتح��اد الس��يارات الس��عودي ق��د أعل��ن عنه��ا س��تقامان ف��ي 
المنطق�� ة الش��رقي ة ف��ي 27 و28 من ش��هر س��بتمبر الج��اري وفي الري��اض في 25 و26 
من نوفمبر المقبل والتي سيشرف على هذه التدريبات االتحاد البحريني للسيارات.

المح��اور  م��ن  العدي��د  الي��وم  عليه��ا مس��اء  الس��تار  يس��دل  الت��ي  ال��دورة  وتضمن��ت 
والجوانب المتعلق ة في أساسيات تنظيم سباقات السيارات ومعايير األمن والسام ة 
م��ن الناحي�� ة النظري�� ة والعملي ة، ودور الفرق التنظيمي ة المختلف�� ة، والتي تحدث فيها 

ممثلي االتحاد البحريني للسيارات.

E تدريب منظمي سباق الفورموال

اتحاد السياراتمجلس األلعاب القتالية



ليفربـول يستقبـل نيوكـاسـل

قمـــة فـــي ألمـانيـــا

مهمـــة خـاصـــة

السبت 14 سبتمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 5

ليفربول
م يونايتد

ولفرهامبتون
توتنهام

شيفيلد يونايتد
برايتون

نورويتش

نيوكاسل
ليستر

تشيلسي
ك باالس

ساوثامبتون
بيرنلي

م سيتي

14.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.30

الدوري االسباني
الجولة 4

ر مدريد

سوسيداد
ليغانيس

برشلونة

ليفانتي

اتلتيكو
فياريال

فالنسيا

14.00

19.30
17.00

22.00

الدوري االيطالي
الجولة 3

فيورنتينا
نابولي

انتر

يوفنتوس
سامبدوريا
اودينيزي

16.00
19.00
21.45

الدوري األلماني
الجولة 4

دورتموند
اليبزغ

ليفركوزن
بايرن

16.30
19.30

الدوري الفرنسي
الجولة 5

ستراسبورغباريس 18.30

يتطلــع ليفربــول إلــى مواصلــة انتصاراتــه وتعزيــز صدارتــه للــدوري اإلنجليــزي، 
عندما يستضيف نيوكاسل اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة 

من المسابقة.

 ويأمــل مانشســتر ســيتي حامــل لقــب 
علــى  الضغــط  مواصلــة  فــي  البطولــة 
أمــام  المبــاراة  خــال  مــن  المتصــدر، 

مضيفه نوريتش سيتي.
اســتئناف  إلــى  ليفربــول  ويســعى 
انطاقتــه الناجحــة بعــد فتــرة التوقــف 
الدولــي وتحقيــق الفــوز الخامســة على 
التوالي، حيث يتربع على القمة برصيد 
12 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات 

األربعة التي خاضها في المسابقة.
ويحتل مانشســتر ســيتي حامــل اللقب 
المســابقة  جــدول  فــي  الثانــي  المركــز 
ليفربــول  فقــط خلــف  نقطتيــن  بفــارق 
ا سابًقا له، حيث  الذي حّطم رقًما قياسيًّ
حقــق 13 انتصــاًرا متتالًيــا فــي الــدوري 

اإلنجليزي.
فــان  فيرجيــل  الهولنــدي  وقــال   

“نــود مواصلــة  ليفربــول  دايــك مدافــع 
االنتصــارات، كمــا نريــد الفــوز فــي كل 
التــي نخوضهــا فــي الفتــرة  المباريــات 

المقبلة”.
وتابع “ســنخوض 7 مباريــات قبل فترة 
التوقــف الدولــي التالية. نريد الفوز بأي 
مبــاراة، ولهــذا فإن هدفنا اآلن هو الفوز 
بهذه المباريات الســبع، هذا ما سنحاول 

فعله”.
المــدرب  قيــادة  تحــت  نيوكاســل  أمــا   
ســتيف بــروس، فقد حصــد 4 نقاط من 

فوز وتعادل وحيد مقابل خسارتين.
وكريســتال  ســيتي  ليســتر  ويخــوض 
الديــار،  خــارج  صعًبــا  اختبــاًرا  بــاالس، 
حيث يحل األول ضيًفا على مانشســتر 
يونايتــد والثانــي علــى توتنهــام اليــوم 

السبت.

وبخــاف ليفربــول ومانشســتر ســيتي، 
ال زال ليســتر سيتي هو الفريق الوحيد 
اآلخر الذي لم يتعرض ألي هزيمة حتى 

اآلن حيــث حقــق انتصاريــن وتعادليــن 
جــدول  فــي  الثالــث  المركــز  ويحتــل 

المسابقة برصيد 8 نقاط.

تفرض المواجهة الكالسيكية بين اليبزج وبايرن ميونخ حامل اللقب نفسها على الجولة 
الرابعة من الدوري األلماني لكرة القدم اليوم السبت.

اليبــزج هــو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز 
فــي أول ثــاث مباريــات فــي البوندســليجا 
ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن 

بايرن قبل مباراتهما مًعا.
ويشــهد يــوم الســبت أيًضــا مواجهــة قويــة 
بين بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن 
صاحــب المركز الرابــع بجانب مباراة ديربي 
الراين بين كولن وبوروسيا مونشنجادباخ.

 لكن مواجهة اليبزج وبايرن ستكون األكثر 
جذبــا لألنظــار، بمــا أن النــادي البافــاري قــد 
يفــرض نفســه بقوة على الســاحة من خال 
الصعــود إلــى الصدارة فــي حالة الفــوز، كما 
أحــد  أنــه  يثبــت  أن  بمقــدوره  اليبــزج  أن 
المرشــحين للمنافســة علــى اللقــب إذا ظفــر 

بالنصر.
وقــال ويلي أوربــان قائد اليبزج “أؤمن بأننا 
خطوة خطوة يقترب أداؤنا من أداء بايرن، 
حان الوقت للفوز عليهم مجددا، نريد الفوز 

بالمباراة أمام بايرن”.
وحقــق اليبــزج الفــوز فــي جميــع المباريات 
التــي خاضهــا تحــت قيــادة مدربــه الجديــد 
المبــاراة  فــي  والفــوز  ناجلســمان،  جوليــان 
فــي  بايــرن  مــع  الفــارق  سيوســع  التاليــة 
الصــدارة إلــى 5 نقــاط، ووفًقــا ألوربــان فإن 
ذلــك ســيؤكد أن فريقه يســير علــى الطريق 

الصحيح.
ويقــود المهاجــم الدولــي تيمــو فيرنــر خــط 
هجــوم اليبــزج، وبعــد فشــله في التســجيل 
خــال الجولــة األخيــرة مــع منتخــب ألمانيا 
فــي تصفيات يورو 2020، ســيتوجب عليه 
زيــارة شــباك مانويــل نويــر حــارس بايــرن 

ميونخ وزميله في المنتخب األلماني.
روبــرت  البولنــدي  المهاجــم  ويتصــدر 
حيــث  بايــرن  فــي  المشــهد  ليفاندوفســكي 
دائمــا  كعادتــه  اســتثنائية  مســيرة  يعيــش 
ويتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 

بفــارق  أهــداف متقدًمــا علــى فيرنــر  ســتة 
هدف واحد.

الرئيــس  رومينيجــه  هاينــز  كارل  وقــال 
التنفيــذي لبايــرن لمجلة كيكــر “اليبزج ثبت 
أقدامه بين الكبار في البوندسليجا لسنوات 

عدة مقبلة”.
وأضــاف “هدفنــا هــو الصعــود إلــى الصدارة 

من خال الفوز”.
دورتمونــد  بوروســيا  يتطلــع  جانبــه،  مــن 

لتجــاوز أثــار هزيمتــه المحبطة أمــام يونيو 
برليــن الصاعــد للبوندســليجا، فــي الجولــة 
الماضيــة بثاثــة أهداف مقابــل هدف وهي 
الهزيمــة التــي وصفهــا قائــد الفريــق ماركــو 

ريوس بأنها “ساذجة تماًما”.
بيتــر  يقــوده  الــذي  ليفركــوزن  يكــون  وقــد 
بــوش المــدرب الســابق لدورتمونــد مصــدر 
إزعــاج حقيقــي لدورتمونــد باعتمــاده علــى 

مجموعة من المواهب الشابة.

فــي ظــل اســتمرار غيــاب ليونيــل ميســي لإلصابــة، يســتضيف برشــلونة حامــل اللقــب 
المتعثر، فريق فالنسيا، في دوري الدرجة األولى اإلسباني، اليوم السبت، إلثبات قدرته 

على اجتياز مواجهات كبيرة بدون أسطورته.

هــذا  دقيقــة  أي  فــي  ميســي  يشــارك  ولــم 
الموســم بســبب إصابــة فــي ربلــة الســاق، 
وفــي غيابه خاض برشــلونة أســوأ انطاقة 
موسم منذ 2008 بعد أن جمع 4 نقاط فقط 
مــن 3 مباريــات.  ورغــم أنــه اكتســح ريــال 
بيتيــس 2-5 فــي المبــاراة الســابقة بملعبــه 
تعادل برشــلونة 2-2 مع أوساسونا الصاعد 
لألضواء في آخر لقاء خارج ملعبه، وفشل 
في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط 
األول خــال عرض وصفه المدرب إرنســتو 

فالفيردي بأنه “قبيح”.
وشــّجع ميســي، الــذي أكــد غيابــه عــن لقاء 
فالنســيا ويجهــل موعــد عودتــه للماعــب، 

فريقه على االستفاقة بعد بداية مهتزة.
وقــال نجــم األرجنتين لصحيفة “ســبورت” 
اإلســبانية: “كانــت بدايــة غريبــة وتعرضنــا 

إلصابات عديدة أكثر من المعتاد”.

وأضــاف “لســت قلًقــا رغــم أننــا نــدرك أنه ال 
يجب الســماح بانطاقة سيئة بهذا الشكل، 
وبعد فترة التوقف الدولية نحتاج لتشغيل 
فــي  والبــدء  الفريــق  قــوة  وتعزيــز  اآلالت 

االنتصارات”.
عثمــان  الهجــوم  ثنائــي  غيــاب  ويســتمر 
قبــل  لإلصابــة  ســواريز  ولويــس  ديمبلــي 
برشــلونة  فشــل  الــذي  فالنســيا  اســتضافة 
في التغلب عليه في 3 مواجهات بالموســم 

الماضي ومنها نهائي كأس الملك.
غيــر مســتقرة  فتــرة  فالنســيا  يعيــش  كمــا 
بعــد إقالــة المــدرب مارســيلينو، الذي حول 
مراكــز  علــى  منافــس شــرس  إلــى  الفريــق 
المربــع الذهبــي، بعــد تقاريــر حــول خافــه 
مــع مالــك النــادي بيتر ليم، بســبب سياســة 

التعاقدات.
وتولــى ألبــرت ســيادس، مــدرب منتخــب 

إســبانيا تحــت 21 عاًمــا ســابًقا الــذي يفتقر 
انتقــادات  وســط  فالنســيا  قيــادة  للخبــرة، 
كانيزاريــس،  ســانتياجو  وقــال  شــديدة. 
حــارس فالنســيا الســابق “التزم مارســيلينو 
بتحقيــق كل األهــداف التــي ُعين من أجلها 

وإقالته فضيحة”.
وفي المقابل، يحل أتلتيكو مدريد المتصدر 

ضيفا على ريال سوسييداد في أول مباراة 
فــي ملعــب أنويتــا بعــد تحديثه وســيبحث 

الزوار عن رابع فوز في 4 مباريات.
ويفتقــد ريــال مدريد، العديد مــن الاعبين 
لــوكا  مثــل  ليفانتــي  يســتقبل  عندمــا 
لقائمــة  المنضميــن  أحــدث  مودريتــش 

المصابين.

فيرجيل فان دايك

تيمو فيرنر

ألبرت سيالدس

وكاالت

وكاالت

وكاالت

sports@albiladpress.com
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تعــود عجلــة الــدوري اإليطالــي لكرة القــدم إلى الدوران بعد فترة االســتراحة الدوليــة، ويعود معهــا يوفنتوس لمواصلة 
حملــة الدفــاع عــن لقبــه بالحلول ضيفا على فيورنتينا اليوم الســبت في المرحلة الثالثة، معّزًزا بعودة مدربه ماوريتســيو 

ساري ومستوى مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغاب ساري )60 عاًما( عن الفوز األول 
لبطــل المواســم الثمانيــة الماضية أمام 
بارما لمعاناته من التهاب رئوي، وحضر 
فــي مدرجــات ملعــب أليانــز ســتاديوم 
فــي تورينــو خــال الفــوز المثيــر فــي 
المرحلــة الثانيــة على وصيف الموســم 

الماضي نابولي بنتيجة 4-3.
لتشلســي  الســابق  المــدرب  لكــن   
األولــى  للمــرة  ســيتواجد  اإلنكليــزي 
علــى دكة البدالء فــي ملعب فيورنتينا 
الباحث عن فوز أول هذا الموسم، قبل 
العاصمــة  إلــى  مــع يوفنتــوس  انتقالــه 
اإلســبانية األربعاء لماقاة أتلتيكو في 
انطــاق منافســات المجموعــة الرابعــة 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
أ”  “ســيري  إلــى  فيعــود  رونالــدو  أمــا   
بعــد تســجيله “ســوبر هاتريــك” )أربعــة 
أهــداف( فــي مرمــى ليتوانيــا الثاثــاء 
 2020 أوروبــا  كأس  تصفيــات  خــال 
التــي انتهــت بفــوز منتخب بــاده 5-1، 
تاريــخ  فــي  هــداف  أفضــل  ليصبــح 
هدًفــا  بـــ25  األوروبيــة  التصفيــات 

متجاوًزا اإليرلندي روبي كين.
لتعويــض  فسيســعى  نابولــي،  أمــا 
المرحلــة  فــي  الدراماتيكيــة  الخســارة 
العكســي  الهــدف  منــح  بعدمــا  الثانيــة 
كوليبالــي  كاليــدو  الســنغالي  للمدافــع 
الفــوز  الضائــع  عــن  بــدل  الوقــت  فــي 

ليوفنتــوس، بعدمــا كان العبــو المدرب 
كارلــو أنشــيلوتي قــد فــازوا بالنتيجــة 
المرحلــة  فــي  فيورنتيتــا  علــى  ذاتهــا 

األولى.
فــي  وصيفــا  حــل  الــذي  الفريــق  لكــن 
الموســمين الماضيين، ســيخوض أولى 
مبارياتــه على أرضه هذا الموســم أمام 
سمبدوريا وسط شكوك حيال جاهزية 
ملعب ســان باولو الــذي يخضع ألعمال 

تأهيل.
الذعــة  انتقــادات  أنشــيلوتي  ووّجــه 
لألعمــال فــي غــرف تبديــل المابــس، 
اســتضافته ســمبدوريا، وبعــده  وذلــك 

بأيام بطل أوروبا ليفربول اإلنكليزي.

وقال بحســب ما نقل عنه موقع النادي 
“لقــد رأيــت الوضــع فــي غــرف تبديــل 
المابس في ملعب ســان باولو. ال أجد 

الكلمات لوصفه”.
شــهرين  “خــال  أنشــيلوتي  وتســاءل 
يمكن بناء منزل، لكنهم لم يتمكنوا من 

انجــاز تأهيل غرف المابس! أين نقوم 
ســمبدوريا  مــع  اللعــب  قبــل  بالتبديــل 
وليفربول؟”، علًما بأن المتعهدين أكدوا 

أن األعمال ستنجز بحلول الجمعة.
إلــى ذلــك، يســتقبل إنتــر علــى ملعــب 
ســان سيرو فريق أودينيزي، وسيتطلع 

لتحقيــق فــوزه الثالــث توالًيــا والبقــاء 
ا بفارق  فــي الصدارة التــي يحتلها حاليًّ
وتورينــو  يوفنتــوس  أمــام  األهــداف، 
الــذي يختتــم مباريــات هــذه المرحلــة 
اإلثنين باستضافة ليتشي الصاعد هذا 

الموسم إلى الدرجة األولى.

وكاالت

جــولــة مثيـــرة

كريستيانو رونالدو

Û  ال يمكــن انتظــار ليســتر جديــد كل
لتلــك  ولهفــة  ترقــب  ثمــة  لكــن  موســم، 
القصــص “الفريــدة” التــي تثبت بــأن كرة 
لقواعدهــا  قابلــة  لعبــة  زالــت  مــا  القــدم 
الطبيعيــة، حتــى ال يضــرب زلــزال الملل، 

المتنفس األول واألخير للعشاق.
Û  أصبحــت الحديــث  العصــر  لعبــة 

خاضعــة للمنطق أكثر من أي وقت آخر.. 
المسافة بين الكبار واآلخرين في اتساع. والمعادلة في ذلك بسيطة: “األغنياء يزدادون 

غنى”، -من دون الحاجة الزدياد الفقراء فقًرا-.
Û !.المحاوالت كانت وال تزال؛ الواضح أنها حقل تجارب ال أكثر
Û  ــا؛ الــزّج بمنتخبــات مثــل ســان مارينو وجــزر فارو وأنــدورا وبأنديــة كأبويل ــا وقاريًّ دوليًّ

وكلــوج وكارابــاغ، محــاوالت كانــت تزعــم بأنهــا مشــاريع لتطويــر كــرة القــدم فــي الباد 
ا، بيد أنها، وإلى اليوم تبدو وكأنها عملية تكملة العدد ال أكثر. المغمورة كرويًّ

Û  !..في فرضية أخرى؛ هي “لعبة انتخابات” بالدرجة األولى
Û  التوقفــات الدوليــة أصابــت كرة القدم بشــلل نصفي.. النصف اآلخر، يســتخدمه اللتقاط

األنفــاس. والتقــاط المزيــد مــن الصــور في معســكرات المنتخبــات لنيل إعجــاب مايين 
المتابعين في قصص وسائل التواصل.!

Û  قصة كل موســم: برشــلونة وبايرن ويوفنتوس وباريس ومعهم مانشســتر ســيتي.! هل
يمكن تغيير خارطة طريقهم؟! 

Û  ريــال وأتلتيكــو مدريــد، دورتمونــد، إنتــر وليفربــول.. كل األنظــار مصّوبة نحوها، لكســر
الروتين ووقف “االحتكار المشروع”.  

Û  انتهــت فتــرة التوقــف الدولــي األولى في الموســم الجديد. وبعد 12 يوًما بائًســا ســتعود
نشوة الكرة الحقيقة.. أسبوع منعش، يبدأ بالبطوالت المحلية األوربية الكبرى، وينتهي 

بانطاقة خابة لماراثون دوري األبطال.
Û  4 نهائيات أوروبية مبكرة: نابولي- ليفربول وباريس- ريال مدريد ودورتموند- برشلونة

واتلتيكو- يوفنتوس. 
Û .صداع الكبار: جولة محلية، بعد االستحقاق الدولي وقبل المعترك األوروبي الضخم

هاني اللولو
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@hotmail.com
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إعداد: هبة محسن

أعلنت كانو لمعدات المركبات والمعدات 
الصناعيــة KAIE، إحــدى أقســام شــركة 
عالمــة  إضافــة  كانــو،  خليــل  إبراهيــم 
المعــدات  صناعــة  فــي  الرائــدة   FERM
مجموعــة  إلــى  الكهربائيــة  واألدوات 
المملكــة  فــي  توفرهــا  التــي  العالمــات 
خصيصــًا  أعــدت  فعاليــة  خــالل  وذلــك 
شــركة  مركــز  فــي  الموزعيــن  لتدريــب 

إبراهيم خليل كانو للتدريب.
طرحت KAIE الخــط الجديد لمنتجاتها 
نظمتهــا  خاصــة  تدريبيــة  فعاليــة  فــي 
إبراهيــم  مركــز  فــي  موزعيهــا  لجميــع 
خليــل كانو للتدريب الواقــع في توبلي. 
حضــر الفعاليــة 30 موزعــًا تــم تعريفهــم 
مــن  واســتخداماتها  المنتجــات  بخــط 
 FERM قبل مجموعة من خبراء شــركة

.KAIE وموظفي
تعليقــًا علــى هذه المناســبة، رحب مدير 
العمليــات فــي كانــو لمعــدات المركبــات 
الســيد   ،KAIE الصناعيــة  والمعــدات 
عالمــة  بانضمــام  كاليبــات  ســوديندرا 
الشــركة  أعمــال  حافظــة  إلــى   FERM
قائــالً: “ تســعى كانــو لمعــدات المركبات 
جاهــدة   KAIE الصناعيــة  والمعــدات 
لطــرح أفضــل وأكثــر المنتجــات كفــاءة 
لعمالئها في قطاع الســيارات والمعدات 

الثقيلــة، كمــا أنهــا تمتلك حافظــة أعمال 
مــن  العديــد  تضــم  التوســع  فــي  آخــذة 
المنتجــات التي تلبي احتياجات األفراد 
 FERM والمؤسســات الصغيــرة. تمتلــك
المعــدات  ســوق  فــي  خاصــة  مكانــة 
الكهربائية كما تحظى معداتها وتقنياتها 

بثقــة واســعة علــى مســتوى العالم لذلك 
أقمنــا هذه الفعالية التدريبية التي توفر 
للعمــالء فرصــة التعــرف بشــكل مباشــر 

على منتجاتها وكيفية استخدامها”. 
التنفيــذي  الرئيــس  رحــب  جانبــه،  مــن 
بهــذه  روســبرغ  ريــك   ،FERM لشــركة 

الشــراكة وأشــاد بشــركة كانــو لمعــدات 
 ،KAIE الصناعيــة  المركبــات والمعــدات 
قائــالً: “ فخــورون جــدًا بانضمــام كانــو 
لمعــدات المركبات والمعــدات الصناعية 
KAIE إلينــا كوكيــل حصري لعالمتنا في 

البحرين”.

الـــمـــنـــتـــجـــات ــط  ــ ــخ ــ ب مـــــوزعـــــا   30 ــف  ــ ــري ــ ــع ــ ت

“كانو للمعدات” تضيف “FERM” لحافظة أعمالها

أعلنــت شــركة كريــدي مكــس عــن قبــول عمليــات الدفــع الالتالمســية على 
أجهــزة نقــاط البيــع الخاصــة بها، ممــا يمنح صاحــب البطاقة حلــول ذكية 
 ،)Tap & Go( مــع الراحــة في إجراء المعامالت بســهولة عن طريــق خدمة
ســواء كانــت البطاقــة مفعلة بخدمة الدفع الالتالمســية أو أي جهاز مزود 
بتقنيــة )NFC( للتواصل الالتالمســي قريب المــدى على أجهزة نقاط البيع 

التابعة لكريدي مكس.

التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح، 
لكريدي مكس يوســف ميرزا: “ 
في إطار التزامنا بتقديم أرقى 

مستوى 
 )NFC( والتــي تســمح لحامــل 
الخدمات لزبائننا، فانه يسعدنا 
خدمــة  اطــالق  عــن  نعلــن  أن 

التواصل قريب المدى 
بطريقــة  بالدفــع  البطاقــة 
دون  بعــد  عــن  الكترونيــة 
الحاجــة الــى تمريــر البطاقة أو 

إدخالها على الجهاز.” 
“ستســمح  ميــرزا:  وأضــاف 
هــذه الميــزة الجديــدة لحامــل 
المفعــل  الجهــاز  أو  البطاقــة 
الالتالمســية  الدفــع  بخدمــة 
نقــاط  أجهــزة  علــى  بالتعامــل 
بالتقنيــة  المــزودة  لدينــا  البيــع 
الالسلكية الحديثة )NFC( بكل 

أمان وسهولة. 
كمــا تعمــل كريدي مكــس حالًيا 
على تقديم أحدث حلول الدفع 
المبتكــرة وســيتم اإلعــالن عنه 

في وقت الحق”.

“كريدي مكس” تطلق خدمة الدفع الالتالمسية

كشــفت بورشــه عــن أولــى ســياراتها الرياضية 
الكهربائيــة بالكامــل أمــام الجمهــور فــي عرض 
أول عالمــي مذهــل أقيــم في ثالث قــارات في 

الوقت نفسه. 
قال رئيس المجلس التنفيذي لبورشه إيه جي 
أوليفــر بلومــه، الــذي افتتــح العــرض العالمــي 
األول فــي برليــن: “تمثــل ســيارة تايــكان صلــة 
وصل بين ماضينا ومستقبلنا، وتضيف سطورًا 
إلــى قصــة نجــاح عالمتنــا التجاريــة  جديــدة 
إعجــاب  أثــارت  طالمــا  التــي  العالمــة  تلــك    – 
الكثيريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم وأبهرتهــم 
علــى مدار  70   عامــًا”. وأضاف بلومه: “وها هي 

بورشه اليوم تشهد بداية عهٍد جديد لها”.
األبــواب  رباعيــة  الرياضيــة  الســيارة  تعتبــر 
الصالــون نموذجــًا فريــدًا وتوفــر أداء بورشــه 
المعهــود مع وســائل اتصــال متكاملــة ومالئمة 
لالســتخدام اليومــي. فــي الوقت ذاته، ترســي 
وتجهيــزات  التقــدم  بالغــة  اإلنتــاج  طــرق 
ســيارة تايــكان معاييــرًا جديــدة على مســتوى 

االستدامة والتقنيات الرقمية. 

مــن جانبــه علــق عضــو مجلــس إدارة بورشــه 
مايــكل  والتطويــر  البحــث  لشــؤون  جــي  إيــه 
بورشــه  ســيارة  بطــرح  وعدنــا  “لقــد  شــتاينر 
ســيارة  الكهربائيــة،  الســيارات  بعصــر  تليــق 
رياضيــة مذهلــة، ليــس مــن ناحيــة التقنيــات 
المســتخدمة وديناميكيــة القيادة وحســب بل 
وتثير الحماس لدى الكثيرين في جميع أرجاء 
العالم، مثل طرازها األسطوري السابق. واليوم 

نفي بهذا الوعد”.
إس  توربــو  تايــكان  الطــرازان  وســيكون 

فــي  ُيطرحــان  أول طرازيــن  توربــو  وتايــكان 
الفئــة الجديــدة. وقــد ُجهــز الطــرازان بأحــدث 
تقنيــات التــي تأتــي ضمن نظام بورشــة لألداء 
فــي  الطــرازات  أقــوى  مــن  وهمــا  الكهربائــي، 
مجموعــة المنتجــات الحاليــة لشــركة تصنيــع 
الســيارات الرياضيــة. وســتتبعها طــرازات أقل 
قــوًة مــن هــذه الســيارات ذات الدفــع الرباعــي 
هــذا العــام. وســتكون بورشــه تايــكان كــروس 
توريزمــو أولى الطــرازات التي تضاف إلى فئة 

الطرازات الكهربائية.

أقامــت مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب 
)م(  اإلســالمي ش.م.ب  البركــة  وبنــك   )ABG(
نالــوا  الذيــن  للموظفيــن  تكريــم  حفــل   )AIB(
فــي  واحترافيــة  أكاديميــة  شــهادات  مؤخــرا 
مختلــف التخصصات المهنية وذلك في مقرها 
البحريــن، حيــث  فــي خليــج  الكائــن  الرئيــس 
موظفــا.  21 المكرميــن  الموظفيــن  عــدد  بلــغ 

وتفضــل الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة 
المصرفيــة عدنان يوســف بتكريــم الموظفين، 
وشــارك فــي التكريــم الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
البركــة اإلســالمي حمد العقــاب ومجموعة من 
المســؤولين  التنفيذيــة وكبــار  أعضــاء اإلدارة 

بالمجموعة وبنك البركة البحرين. 
وألقــى الرئيــس التنفيذي كلمــة أعرب فيها عن 
عظيــم فخره واعتــزازه بالموظفيــن المكرمين 
الحائزيــن علــى الشــهادات، مؤكــدا أن اإلنجــاز 
االرتقــاء  فــي  شــك  دون  سيســهم  المشــرف 
بعطائهــم مــن خــالل مختلــف المناصــب التــي 
يتولونهــا؛ األمــر الــذي ســينعكس إيجابــا علــى 
أداء المجموعــة والبنــك ككل، كمــا يدلــل هــذا 
العدد الكبير من الحائزين على الشهادات على 

بيئــة العمــل المحفــزة للبذل والعطــاء والتطور 
في المجموعة والبنك.

مــن جانبــه، قــال العقــاب “يســعدني رؤيــة هذا 
الذيــن  األعــزاء  موظفينــا  مــن  الكبيــر  العــدد 
األكاديميــة  الشــهادات  نيــل  فــي  نجحــوا 
داللــة واضحــة  المتميــزة، وهــو  واالحترافيــة 
علــى مــا يزخر به البنــك من كفــاءات بحرينية 
شــابة وطموحــة ومســلحة بالخبــرة والمعرفــة 
المهنيــة، ممــا يجعلنــا نتطلــع بتفاؤل لمســتقبل 
الركيــزة  هــو  البشــري  العنصــر  كــون  البنــك؛ 

األساسية فيما يحققه من نجاحات متميزة”.
رئيــس   – تنفيــذي  رئيــس  نائــب  ألقــى  كمــا 

مجموعــة  فــي  اإلداريــة  والشــؤون  العمليــات 
البركــة المصرفيــة عبدالرحمــن شــهاب  كلمــة 
الحائزيــن  الموظفيــن  فيهــا  هنــأ  ترحيبيــة 
الشــهادات على اإلنجــاز الطيب، والذي يعكس 
نجاحهــم فــي تحقيــق طموحاتهم فــي التطور 
الداعمــة  العمــل  وبيئــة  والمهنــي  األكاديمــي 
والمحفزة للنجاح من جهة، وحرص المجموعة 
والبنك على تأهيل الكوادر البشرية البحرينية 
بأعلــى الشــهادات األكاديميــة والحرفيــة؛ لكي 
القياديــة  المناصــب  مختلــف  فــي  يتدرجــوا 
مســلحين بأحدث العلوم والخبرات المصرفية 

من جهة أخرى.

بالكامــل كهربائــي  دفــع  ونظــام  بســيط  تصميــم  يوســف: إنجاز مشــرف ويســاهم في االرتقــاء بعطائهم

العرض العالمي األول لسيارة بورشه تايكان “البركة” تكرم موظفيها الحائزين الشهادات
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يوسف ميرزا

ســعًيا منهــا إلرســاء معاييــر جديــدة ألناقــة الهواتــف الذكيــة، أطلقــت شــركة 
لواجهــة  جديــدة  وبترقيــة  المحــدث   HUAWEI P30 Pro هاتــف  هــواوي 
المســتخدم EMUI10. ويقــدم الهاتــف الجديــد مزايا مذهلــة ومطورة لتحرير 
الصــور ومقاطــع الفيديــو، فيمــا تتيــح واجهــة المســتخدم EMUI10 الفريــدة 

تجربة هواتف ذكية من منظور مبتكر. 
واعتبــاًرا مــن 20 ســبتمبر، ســيتوفر الهاتــف فــي مختلــف أنحاء العالــم ليقدم 

تجربة الحياة الذكية باالعتماد على الذكاء االصطناعي.
وقــال المديــر التنفيــذي لمجموعــة هــواوي ألعمال المســتهلكين ريتشــارد يو، 
“لقــد تجــاوزت مبيعــات سلســلة HUAWEI P30 16.5 مليــون وحــدة خــالل 
 .HUAWEI P20 الســتة أشــهر الماضية، وهي أعلى بنســبة 53 % من سلســلة
ويمنح هاتف HUAWEI P30 Pro مستخدميه تجربة تصوير متطورة وغير 
مســبوقة لمــا يتميز بــه من تكامل اســتثنائي بين التكنولوجيــا والجاذبية في 

تصميمه وألوانه األنيقة وسطحه الخارجي ذي الملمسين المختلفين”.
ويستوحي الهاتف الجديد تصاميمه من الطبيعة، ويأتي بتصميمين جديدين 
يتميزان بسطح غير المع ومصقول. ويستحضر اللون “Mystic Blue“ للهاتف 
صورة السماء على صفحة المياه، فيما يذكر اللون “Misty Lavender“ بسحر 
الشــواطئ عنــد غــروب الشــمس، ليدفــع بذلــك HUAWEI P30 Pro حــدود 

HUA�  التصميم ويعطي أناقة الهاتف المحمول منحى جديدا وأنيقا. ويجمع
WEI P30 Pro بين األداء الفعال والتصميم الجميل ليحقق اندماجا متكامال 
رغم صعوبة تحقيقه، حيث تم تصميم منطقة عدســة الكاميرا بســطح شديد 
اللمعــان، فيمــا تأتي المنطقة المخصصة لقبضة اليد بســطح غير المع ال يترك 
أثــرا لبصمــات األصابــع. ويمتزج الســطحان الالمع وغير الالمع بأســلوٍب غاية 
في السالســة لتشــكيل مزيج متعــدد الطبقات وتأثير بصــري مكثف تجاوزت 

فيه هواوي مشكالت اللوحة الخلفية الزجاجية الكبيرة.

خصــص مديــرو شــركة زيــن البحريــن، شــركة االتصــاالت الرائدة 
فــي المملكة يوم للعمل محــل الموظفين الذين يواجهون العمالء 
مباشرة. يهدف “يوم العميل” والذي يقام سنويُا إلى زيادة الوعي 
بيــن الموظفيــن بالجهــود التــي تقــوم بهــا الشــركة ســعيًا لرضــى 

العميل ونشر اإليجابية لتقديم خدمات أفضل دائمًا. 
يعــد “يــوم العميــل” 2019، المــرة الخامســة التــي تقــوم بهــا زيــن 
البحريــن بهــذه المبــادرة وذلــك لترســيخ مكانتهــا كشــركة رائــدة 
ومتميــزة فــي تقديم خدماتها للعمالء. وســعيا مــن زين البحرين 
إلثــراء ثقافة الشــركة المتركــزة حول العمالء وفهــم احتياجاتهم 
لتقديــم خدمات بشــكل أفضل، شــمل البرنامج جميــع قادة الفرق 
والمــدراء بزيــن البحرين. كان تركيز “يوم العميل” لهذا العام على 
القنــوات الرقميــة بمــا فيهــا خدمــة الدردشــة المباشــرة، وخدمــة 
 Zain Smart Branch وجهــاز   Z�bot الروبــوت  مــع  الدردشــة 

ومتجر زين اإللكتروني. 
ســالمين:  هللا  عبــد  العمــالء  لخدمــة  التنفيــذي  المديــر  وصــرح 
“أصبحــت قنواتنــا الرقميــة مهمــة بشــكل متزايــد حيــث يفضــل 
العمــالء التواصــل من خاللها إلتمام مختلــف معامالتهم. وكجزء 

مــن اهتمامنــا الدائــم بتطويــر خدمــة العمــالء، قــام قــادة الفــرق 
ومــدراء الشــركة بالمشــاركة فــي يــوم العميــل ليــس الستكشــاف 
المجهود الذي يبذله الفريق لتوصيل خدمة مميزة ولكن لتلهمهم 
الستكشــاف طــرق جديــدة لتطويــر مــا نفعله كجــزء مــن التزامنا 

المستمر تجاه عمالئنا”.

الذكيــة الهواتــف  ألناقــة  جديــدة  معاييــر  إرســاء  المديرون يحلون بدل الموظفين في التعامل مع الجمهور

“HUAWEI P30”: مزايا مذهلة لتحرير الصور والفيديو “زيــن” تنظـــم “يــوم العميــل”
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يحمل هذا اليوم قرارًا مهنيًا كبيرًا.

نتائج إيجابية على مسيرتك الشخصية.
 

ال تكون العواطف سعيدة جدًا، إال أنك راٍض.

تحتاج إلى ترطيب األجواء والمبادرة.
 

عليك االهتمام بصحتك هذا اليوم.
 

الجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي.

تتاح لك فرصة لغربلة األمور والمعرفة.
 

 تقوم بمساٍع حثيثة وتحقق إنجازًا مهمًا.
 

احذر الخالفات أو االلتباسات بين العائلة.

 فقد يطرأ حدث صغير يبلبل األوضاع.

استعن بمدّرب رياضي حتى ولو لمدة موقتة.

أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ثيودور روزفلت يتولى 

رئاسة الواليات 
المتحدة خلًفا 

للرئيس ويليام 
مكينلي الذي 

توفي متأثًرا 
بجراحه بعد تعرضه 

لعملية اغتيال في 6 سبتمبر

يعود توم كروز في الجزء 
 Mission“ الجديد من
Impossible”، ليؤدي 

شخصية إيثان هانت، 
العميل السري غير القابل 
للتدمير، حيث تم تحديد 

23 يوليو 2021 لطرح 
الجزء السابع من الفيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

”Jumanji: The Next Level“ والجزء الثاني من ”Frozen II“ عودة

األفالم الجديدة القادمة في السينما

يحمــل العــام الجــاري 2019 العديــد مــن األفالم الهوليودية الكبيرة الجاهزة للعرض والمنتظرة بشــدو من عشــاق الســينما في البحرين، حيث يشــهد هذا 
الوقت من العام دخول عدد كبير من األفالم السينما للمنافسة في جوائز األوسكار.

 Joker

داخــل  االرتيــاح  مــن  حالــة  ســادت 
بــروس” عقــب  اســتديوهات “وارنــر 
اإلعــان عــن اختيــار فيلمهــا الجديد 
“Joker” ضمن االختيارات الرســمية 
الكبــرى  الخريــف  لمهرجانــات 
مــن  والتــي  و”تورنتــو”،  “فينيســيا” 
النــادر أن تســتضيف عمــًا ســينمائًيا 
تســتند قصتــه علــى قصص الرســوم 
الفيلــم  يــدور  حيــث  المصــورة، 
حــول القصــة الحقيقــة لعــدو باتمان 
عنــه  منفصــل  فيلــم  فــي  الشــهير 
باتمــان باحــداث لحياته الشــخصية، 
خصوصــا بعــد النجــاح الكبيــر الــذي 
حققــه الراحــل هيــث ليدجــر، والذي 
 the“ أدى الشــخصية سابًقا في فيلم

.”dark night
النجــم  بطولــة  مــن  الجديــد  الفيلــم 
خواكين فينيكس الى جانب روبرت 

دي نيرو ومن إخراج تود فيليبس.

The Irishman

الفيلــم مــن بطولــة روبــرت دي نيرو، 
آل باتشــينو، جــو بيشــى، أنــا بكوين، 
رومانــو،  راي  كانافالــي،  بوبــي 

هارفــي كيتيــل، ومــن إخــراج مارتن 
سكورســيزي الــذي  يجمع بينه وبين 
ال باتشــينو للمــرة األولــى، كمــا أنــه 
التعاون األول بين سكورسيزي ودي 
نيرو منذ فيلم “casino” الذي عرض 

العام 1995.
مأجــور  قاتــل  الفيلــم قصــة  يحكــي 
يســعى للمشــاركة فــي جريمــة قتــل 
لشــخصية معروفــة، وهــو مــن إنتاج 
عبــر  وســيعرض   ”Netflix“ شــركة 

منصة الشركة على اإلنترنت.

 A Beautiful day in the

neighborhood

إلــى  هانكــس  تــوم  الممثــل  يعــود 
الســينما بعــد غيــاب قــارب العاميــن، 
الفيلــم مقتبــس عــن قصــة حقيقيــة 
وهــو مــن أفــام الســيرة الذاتية، عن 
فريــد روجــرز، مقــدم برنامــج )حــي 
برامــج  أشــهر  أحــد  روجــرز(  الســيد 

األطفال األجنبية.
إخــراج مارييــل هيليــر،  مــن  الفيلــم 
ومــن كتابــة نــوح هاربســتر وميــكاه 

فيتزرمان- بلو.

 Jumanji: The Next
Level

المغامــرة  أفــام  فئــة  مــن  الفيلــم 
والكوميديــا ويعتبــر الجــزء الثاني منه 
، مغامــرة جديــدة تنتظر أبطال العمل، 
بعــد النجاح الذي حققــوه في الجزء 
األول مــن الفيلــم الــذي عــرض فــي 

العام 2017.
دويــن  بطولــة  مــن  الفيلــم 
جيــان  وكاريــن  جونســون 
أبطــال  وهــم  هــارت،  وكيفــن 

الجزء األول نفسه.

Frozen II

الثانــي  الجــزء  هــو  الفيلــم 
مــن “frozen” ويحمل نفس 
االســم، الشــقيقتان، الملكــة 
فــي  آنــا،  وشــقيقتها  إلســا 
مغامــرة جديــدة الكتشــاف 
بالقــوة  يتعلــق  قديــم  لغــز 
الخارقــة التــي تمتلكها إلســا 

إلنقاذ المملكة.
ومــن بطولة كريســتين بيل وجوناثان 
تأليــف  جــروف وإدينــا منتــزل، ومــن 

وإخراج كريس باك.

كشــفت الفنانــة البحرينية 
ســر  عــن  مكــي  وفــاء 
العنايــة  وطــرق  جمالهــا، 
علــى  للحفــاظ  ببشــرتها 
نضارتهــا وتألقهــا، واكدت 
ان تقــوم بذلــك مــن خال 
الحفاظ على نظام غذائي 
صحي، بما في ذلك تناول 
الكثيــر من الخضــار النيئة 
والفواكــة. أيًضــا، االبتعــاد 
الدهنيــة  األغذيــة  عــن 
فيهــا،  المرغــوب  وغيــر 
واالحتفــاظ بوجه نظيف، 
وهذا يســاعد فــي االبتعاد 
المفرطــة،  الزيــوت  عــن 

وحب الشباب.
ا  وقالــت لموقع ســيدتي االلكترونــي بأن الروتين التجميلي الــذي تتبعه يوميًّ
هــو االغتســال بالمــاء والتونــر مــع ترطيــب البشــرة، وانهــا ايضــا تخضــع إلى 
جلســات عنايــة بالبشــرة، وفــي ســؤال عــن موعــد دخولهــا عمليــات التجميل 
اجابــت النجمــة “عندمــا أحتــاج ســأخضع لعمليــات التجميــل، لكنّنــي لســت 

ا، والحمدلله”. بحاجتها حاليًّ
وقالت بانها ترى الممثلة الهندية سرديفي هي النجمة التي تراها في منتهى 
الجمــال، ونصحــت لــكل شــابة للحفــاظ علــى جمالهــا ومظهرهــا بشــرب الماء 

والنظافة الشخصية.

أسرار جمال النجمة وفاء مكي
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 1960
العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

 
 1982

اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية بشير الجمّيل وذلك قبل تسلمه لمهامه بأيام.

 2015
فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين.

 
 2016

انتخاب السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيسا لاتحاد األوروبي لكرة القدم.

 1812
نابليون بونابرت يتمكن من احتال موسكو أهم مدن اإلمبراطورية الروسية.
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محرر مسافات

طرحت نجمة برنامج “ذا فويــس” الفنانة هالة القصير أغنيتها 
الجديــدة باللهجــة العراقيــة، التي حملت عنوان “طنشــي”، 

بحضور نخبة من نجوم الفن والصحافة واإلعالم.
أقيــم حفل إطالق األغنية في مطعــم ومقهى النوفرة بدبي 
مارينــا برعاية وتنظيم أحد رجل األعمال، وفي تصريح إعالمي 

عبرت هالة عن سعادتها بالحفل واألجواء التي استمتع بها كل 
الحضور، واصفة المناسبة بأكثر من رائعة وتناولت هالة أغنيتها 

الجديدة معتبرة أنها بسيطة وقريبة من ذائقة الجمهور.

تجهــز الفنانــة اللبنانيــة هيفاء وهبــي لبدء تصويــر فيلمها 
المصــري الجديد “عقد الخواجة”، الــذي يتولى إنتاجه مدير 

أعمالها محمد وزيري
هيفــاء وافقت على أداء دور البطولة في الفيلم، ألن دورها 
ســيكون جديــًدا تماًما عليها، فألول مرة ســتخوض تجربة 

“األكشن” بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي
وذكرت مصادر بأن هيفاء تتابع حاليا تدريبات شــاقة في النادي 

الرياضي، كما تجري تمرينات لياقة تحت إشراف مدرب خاص.

كشــف نقيب الموســيقيين المصريين هاني شاكر عن رغبته 
بــأداء “دويتــو” غنائــي يجمعــه بالفنانــة اللبنانيــة نجوى 
كرم مبديــًا إعجابه بصوتها، واعتبره مــن أفضل األصوات 
العربية. وحل شاكر ضيفا على أحد البرامج اللبنانية خالل 
تواجــده في بيروت، لتصوير بوســتر ألبومــه الجديد، وقال 

شــاكر عن آخر تطــورات الديو الغنائي الــذي كان يفترض أن 
يجمعــه مع نجوى: نجــوى من أهم وأفضل األصــوات العربية، 

التي ال يختلف على تمّيزها اثنان.

هاني ونجوىعقد الخواجةأغنية هالة القصير

طارق البحار



أهــم مـا يميــز المــرأة عــن الرجــل فــي الحــب

كشفت النجمة التركية نسليهان أتاغول عن أن عالقتها بزميلها النجم  «
بوراك أوزجيفيت في بداية تصوير مسلسلهما األخير )الحب األعمى( 

لم تكن جيدة ومتوترة كثيرا، إذ إنهما كانا دائما يتشاجران في كواليس 
 التصوير.

وقالت: “لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن بوراك يحمل قلبا طيبا 
ال ُيظهره”، ومن ثم بدأ يمزح معها، وأصبح خفيف الظل، فباتت 

عالقتهما أفضل، واستطاعا أن يشكال ثنائيا ناجحا.

عندمــا تحــب المــرأة تبدأ جميع تصرفاتها بالتأكيد على حبهــا، ألن المرأة تجيد التعبير 
عــن الحــب بالفعــل أكثــر مــن الرجــل وبخاصة تلــك النوعية مــن الرجال الذيــن يلعبون 
باأللفاظ ويتقنون الحب الوهمي القائم على الكالم المعسول الستمالة المرأة ولكسب 
تعاطفها ودعمها بمجرد أن تقع المرأة في الحب تسيطر عليها حالة جميلة جدا تجعلها 
أكثر تميزًا عن الرجل في الحب في كثير من األمور بل والصفات المهمة التي تزيدها 

رقة ونعومة وجمال، فما هي تلك األمور التي تميز المرأة عن الرجل في الحب؟

الصدق

مــا  فــإذا  مشــاعرها،  فــي  صادقــة  المــرأة 
وقعــت فــي الحــب، يبلــغ صــدق المشــاعر 
أبعــد الحــدود، وإن قالــت كلمــة “بحبــك” 
حروفهــا،  مــن  حــرف  كل  فــي  صدقــت 
بهــا،  تنطــق  أن  قبــل  بالفعــل  وصدقتــه 

فالمرأة أصدق من الرجل في الحب.

اإلخالص

المــرأة أكثر إخالصا من الرجل في الحب، 
فالمــرأة ٌتحــب بكل ما فيهــا وذلك يجعلها 
متفانيــة فــي اإلخالص، فتخلــص لحبيبها 
وزوجهــا فــي كل شــيء، وهــو مــا ال يقوي 
عليه الرجل ، وخير دليل على ذلك ارتفاع 

نسبة الخيانة بين صفوف الرجال.

االستعداد التام للتضحية

فــي  أبــدا  تتــردد  ال  المــرأة  تحــب  عندمــا 
التنــازالت  مــن  وكثيــر  التضحيــة  تقديــم 
مــن أجــل حبهــا ومن أجــل رضــاء حبيبها، 
فالمــرأة حيــن تضخــي تفعــل ذلــك وهــي 
فــي حالــة عارمــة مــن الفــرح ألنهــا تحــب 
بالتضحيــة وبــكل تنازل تقــوم به من أجل 

من أحبت.

العطاء

فــي  الرجــل  مــن  أكثــر  معطــاءة  المــرأة 
أكــرم  فهــي  لعطائهــا،  حــدود  وال  الحــب 
مــن الرجل، فهــي جيدة في العطاء وِفي 
إرادتهــا  بكامــل  تعطــي  بحبيبهــا،  الكــرم 
وهــي فرحــة وســعيدة ألنها تســتطيع أن 

تعطــي حبيبهــا كل مــا تملــك دون لحظة 
تــردد واحــدة، وهــو ما ال يقــوم به الرجل 

أبــدا، ألنــه يحــب أن يكون أغلــب الوقت 
مستقبال ال مرسال.
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يشــارك وفــد مــن أســرة األدبــاء والكتــاب في حفــل تأبيــن الشــاعر اإلماراتي 
واألميــن العــام لالتحــاد العــام لألدباء والكتــاب العرب حبيــب الصايغ بتاريخ 
17 الجــاري بتنظيــم مــن اتحــاد كتاب وأدباء اإلمارات بمســرح قصــر الثقافة 

بالشارقة.
ــارك بــالــحــفــل نــخــبــة  ــشــ ــ ي
ــريــــن  ــكــ ــفــ مـــثـــقـــفـــيـــن ومــ
وعرب  إماراتيين  وأدبــاء 
يحمل  أن  االتــحــاد  ــرر  وقـ
الجديد  الثقافي  الموسم 
مختلف  في   2019-2020
شعار  وأنشطته  فعالياته 
أيقونة  الــصــايــغ..  حبيب 

الثقافة واإلبداع”
وفـــد  أن  ــر  ــالـــذكـ بـ ــدر  ــجـ يـ
مـــن أســـــرة األدبـــــــاء كــان 
ــــى ابــوظــبــي  قـــد تــوجــه ال
أغــســطــس   22 بـــتـــاريـــخ 

وذلك لتقديم واجب العزاء الى أسرة الفقيد الشاعر اإلماراتي حبيب الصايغ 
األمين  حسين  فهد  والدكتور  الرئيس  نائب  نجم  راشد  الدكتور  من  مكون 

العام والشاعر كريم رضي رئيس اللجنة الثقافية.

أسـرة األدبـاء فـي حفـل تـأبيـن 
حبيـب الصايـغ

أصبح من المؤكد استحالة عودة النجمين 
وناصــر  الســدحان  عبــدهللا  الســعوديين 
القصبــي فــي عمــل فنــي بالوقــت الراهــن؛ 
لعودة الخالف إلى الواجهة بينهما مجددا، 
الترفيــه  إثــر فشــل مســعى رئيــس هيئــة 
تركي آل الشيخ في الصلح بينهما، بعد أن 
ظهــر مطلع العام معلنًا عودتهما لالشــتراك 

معًا في عمل جديد. 
المحكمــة  فــي  الثالثــة  الدائــرة  وفصلــت 
التجاريــة بالرياض في القضيــة المرفوعة 
ضــد  القصبــي  ناصــر  الفنــان  مــن  أخيــرًا 
الفنــان عبــدهللا الســدحان، الخاصــة بفض 
الشــراكة بيــن الفنانيــن في شــركة “الهدف 
لإلنتــاج اإلعالمــي” بشــكل قانونــي، وهــي 
إلــى  تعــود  كانــت ملكيتهــا  التــي  الشــركة 
القصبــي والســدحان، وأنتجــا مــن خاللهــا 
مسلســلهما األشــهر “طاش ما طــاش” على 

مدار سنوات.

انفصال السدحان 
والقصبي لألبد

الفنانيــن  مــن  مجموعــة  شــارك 
الخــاص  الدعائــي  البرومــو  فــي 
تــم  الــذي  كــي”  “أم  ألســتوديو 
تصويره بين 5 و3 سبتمبر الجاري 
والــذي يعتبــر األول من نوعه في 
البحريــن ومجهز بأحدث األجهزة 

بفريــق  العصــر  لمواكبــة  العالميــة 
عمــل شــبابي تحت قيــادة مديره 
مــراد،  إســماعيل  الفنــان  العــام 
والفنانــون المشــاركون هم الفنان 
البســام  عبــدهللا ســويد، والفنــان 
محمــد،  منيــرة  والفنانــة  علــي، 

والمذيع عماد عبدهللا.
المعــروف أن صاحب األســتوديو 

الخاجــة وقــد  هــو محمــد خليــل 
ينايــر  شــهر  فــي  افتتاحــه  تــم 
ونظــام  ويتميــز   2019 العــام 
صوتــي متطــور لتصويــر الفيديو 
كليبات، وكذلك يقدم األســتوديو 
النصــوص،  وكتابــة  المكيــاج 
وغيرهــا.  والمونتــاج،  واإلخــراج، 
لتصويــر  مجهــز  األســتوديو 

األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
واإلذاعية والدعايات.

 األســتوديو كمــا قــال عنــه مديره 
إســماعيل مــراد عبارة عــن مدينة 
كل  تخــدم  مصغــرة  إعالميــة 
مياديــن الفــن، فــكل مــا يحتاجــه 

الفنان سيجده في األستوديو

ــاد ــمـ ــام ومـــنـــيـــرة وعـ ــ ــس ــ ــب ــ ــد وال ــ ــوي ــ ــة س ــاركـ ــشـ ــمـ بـ

تصوير البرومو الدعائي ألستوديو “أم كي”

إسماعيل مرادالبسام عليمنيرة محمدعبدالله سويد

أســدل الســتار على محطات القضية المرفوعة من بعض الشــركات 
ضد الفنان محمد عبده حول ملكية منتجع “صن ست بيتش” الواقع 
فــي منطقــة درة العــروس، وأصــدرت محكمــة التنفيــذ بجــدة حكما 
نهائيا في القضية وأقرت بتسليم المنتجع لفنان العرب بعد سنوات 

من النزاع بينه وبين شركات خاصة. 

أوضــح المحامي الخاص بالفنان 
محمد عبده، عبدالكريم القاضي، 
أن فنان العرب قد كسب قضيته 

بصورة غير قابلة لالستئناف.
 ُيذكر أن محمد عبده يملك عدًدا 
من العقارات والشــركات. وســبق 
أن قال غير مرة إن وصف الناس 
مــن  جــاء  أعمــال”  “رجــل  بـــ  لــه 

اســتثماراته لمردودات وعائدات 
التجــارة،  فــي  الفنــي  نشــاطه 
خصوصا في العقارات، يشار إلى 
أن آخــر أعمــال الفنــان الســعودي 
أغنيــة طرحها عبر قناته الخاصة 
علــى اليوتيــوب تحــت عنوان “ال 
تشتكي” كلمات تركي آل الشيخ، 

وألحان محمد عبده.

فنان العرب 
يربح قضية 

منتجعه

محرر مسافات

محرر منوعات

الشــعار  هــذا  تغيــب، تحــت  ولــن  باقيــة  ذكــراك 
قــررت قنــاة “ا تــي في” أن تحمــل الحلقة األولى 
الســيف”  “ع  لبرنامــج  الجديــد  الموســم  مــن 
ومذيعــة  الفنانــة  ذكــرى  إلحيــاء  العنــوان؛  هــذا 
رحمهــا  بورشــيد  صابريــن  البحرينيــة  القنــاة 
التحضيــر  علــى  القنــاة  أســرة  وحرصــت  هللا، 
منــذ أســابيع للحلقــة، التي ســتعرض فــي الثاني 
والعشــرين مــن الشــهر الجــاري، وذكــرت جريدة 
ستكشــف  الحلقــة  “بــأن  الكويتيــة  “السياســة 
الكثيــر مــن التفاصيل، التي تنشــر للمــرة األولى، 
مملكــة  فــي  بأســرتها  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 
البحريــن، حيث تم إيفاد فريق عمل يســافر إلى 
البحريــن لتســجيل مجموعــة مــن المقابالت في 
مقدمتها والدتها، كما تتجول كاميرا “ع السيف” 
فــي منزلهــا وغرفتهــا الخاصة، ومن ثم تســجيل 
لقطــات مــن داخــل المــدارس التــي تلقــت فيهــا 
تعليمهــا وتحديــدا مدينــة الرفــاع، التــي ولــدت 

وترعــرت فيهــا، كمــا حــرص فريــق برنامــج على 
التنســيق مــع المســؤولين فــي إذاعــة وتلفزيــون 
مملكــة البحريــن؛ لتســجيل كلمات تتعلــق بأولى 
المراحــل وانضمام بورشــيد كمذيعة مبتدئة في 
إذاعة البحرين قبل انتقالها للعمل في التلفزيون 
زميلتهــا  الكاميــرا  وتلتقــي  للمملكــة،  الرســمي 
أولــى  قدمــت  التــي  رحيمــي،  شــيماء  المذيعــة 

تجاربها كمذيعة إلى جانب الراحلة صابرين.
مــن  كبيــرة  مجموعــة  بــأن  المصــادر  وكشــفت 
الراحلــة  وأصدقــاء  واإلعالمييــن  الفنانيــن 
الحلقــة  فــي  سيشــاركون  بورشــيد  صابريــن 
االســتثنائية، منهــم الفنانات بنات ســبت شــيماء 
الفنانيــن  جانــب  إلــى  وشــذى،  وأبــرار  وشــيالء 
حسن محمد، سلوى الجراش، زينب غازي، إلهام 
علي، محمد الشــداخ، والمخرج البحريني محمد 
القفــاص أول مخــرج قــدم لها الفرصة واكتشــف 
موهبتهــا كممثلــة، ومــن خــالل ثقته ومســاعدته 

لهــا شــقت صابريــن طريقهــا فــي عالــم التمثيــل 
وأصبحــت واحــدة من أهم األســماء الشــابة في 
الســاحة الخليجيــة. أمــا فــي الكويــت، فســيحل 
في الستديو كل من أحمد بورشيد والد صابرين 
وشــقيقتها الوحيــدة، كمــا انتهــى فريــق العمــل 

مــن تصويــر مجموعــة مــن المقابالت المســجلة، 
خصوصــا زمالءها الفنانين الذين شــاركوها آخر 
أعمالهــا الدرامية وكذلك مجموعة من أصدقائها 
الفنانــات أمثــال غديــر الســبتي، ســارة القبنــدي 

وبثينة الرئيسي، وغيرهن.

والد صابرينالراحلة صابرين بورشيد

ــا الـــخـــاصـــة ــهـ ــتـ ــرفـ ــت كـــامـــيـــرا الـــبـــرنـــامـــج مـــنـــزلـــهـــا وغـ ــ ــل ــ دخ
“Atv” تخصص حلقة عن الراحلة صابرين بورشيد
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بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف “الجثة المفقودة”
في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، 
مــن نــاد ليلــي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولــم يظهر بعدها أبدا، أو 

على األقل حتى وقت قريب.
ومنــذ ذلــك الوقــت، بــدأت عمليــة البحــث عــن مولــت، لكنهــا 
توقفــت بعــد أن عجــز الجميع عــن العثور عليه، ولــم تظهر أي 
خيــوط تــدل علــى مــكان وجــوده. لكن وبعــد مــرور قرابة 22 
عامــا، وبفضــل برنامــج “غوغل إيــرث” عثر على بقايــا ورفات 
مولت، عن طريق الصدفة البحتة، بحســب ما ذكرت صحيفة 

“غارديان” البريطانية.
فقــد قــام شــخص بمحاولــة تكبيــر وتقريــب صــور التقطتهــا 
األقمــار الصناعيــة مــن غوغــل لحلبــة الســابق فــي فلوريــدا، 
والحظ ما يشــبه الســيارة مغمورة في بحيرة، وفقا لما مكتب 

شريف )مأمور( مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا.
وأوضحــت المتحدثــة باســم مكتــب الشــريف تيــري باربيــرا، 
الخميس، إن أحد الســكان الســابقين في حي “غراند آيلز” في 
ولنغتــون بواليــة فلوريدا كان يتفقــد الحي على غوغل إيرث، 
عندما قام بتكبير المشهد في البحيرة، ورأى ما يشبه سيارة.

وأضافت أن الســاكن الســابق في الحي اتصل بالمالك الحالي 
للمنزل، الذي لجأ إلى اســتخدام طائرة درون صغيرة لتصوير 
الموقــع، وتأكيــد مــا شــاهده المســتأجر الســابق، وهــو ســيارة 

بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.

وسارع الرجل إلى االتصال بمكتب الشريف في 28 أغسطس 
الماضــي، ووصلــت عناصــر الشــرطة فيمــا بعــد، إلــى المنطقة، 
ليجــدوا المظهــر الخارجــي لســيارة بيضــاء وقــد عالها تكلس 

شديد.

وقامت الشرطة بإخراج السيارة من البركة، وعثروا فيها  «
بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النظام 

الوطني للمفقودين، ومجهولي الهوية، على أنها تعود 
إلى مولت. ووفقا للمعلومات، فقد ذهب مولت إلى 
ملهى ليلي في نوفمبر 1997، وعندما هم بالمغادرة 

وحيدا قبيل منتصف الليل، لم تكن تظهر عليه أي آثار 
للسكر والثمالة، كما أنه كان قد اتصل بصديقته من 

النادي قائال لها إنه سيعود إلى منزله في “النتانا” قريبا.

ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا 
أجــزاء تعــود ألكثر من ألف حيوان، كانت 

تستخدم في صنع تمائم للشعوذة.
تابعــة  وجلــود  وأعضــاء  أســنان  وكانــت 
لنحو 1400 حيوان، اصطيد في األمازون 
أو فــي مناطــق أخرى مــن كولومبيا، التي 
تعــد ثانــي أغنــى بلــد فــي العالــم بتنوعــه 
الحيــوي بعــد البرازيــل، تبــاع فــي متاجــر 
بمركــز تجاري يقع في حي ال كاندياالريا، 

وسط للعاصمة.
وقــال المكلــف بشــؤون البيئــة فــي بلدية 
القطــع  “هــذه  لوبيــز:  أوســكار  بوغوتــا، 
خــالل  أساســي  بشــكل  المســتخدمة 
تبــاع  كانــت  وشــعائر،  طقــوس  ممارســة 

بطريقة مخالفة للقانون”.

وشملت المضبوطات 128 سنا  «
عائدة لحيوانات ثديية، و23 قائمة 
لحيوانات التابير، وجمجمة فهد 

و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء 
قردة وريش ببغاوات وجلود أفاع.

ألف حيوان ضحية 
“الشعوذة” في 

كولومبيا
يمكــن أن يكــون النســكاب فنجان قهوة في قمرة قيــادة طائرة ركاب عواقب وخيمة، مع بدء 

انتشار الدخان على سطح الطائرة وإجبار الطيار على القيام بإجراء سريع ينقذ الموقف.

ولســوء الحــظ، هــذا مــا حصــل علــى طائــرة 
إيربــاص A330-243 المتجهة من فرانكفورت 
بألمانيا إلى كانكون في المكســيك، على متنها 
326 مســافرا، حيــث وقــع الحــادث المؤســف 
فــي فبرايــر الماضي. وفي ذلــك الوقت، كانت 
شــمال  فــوق  تحلــق  أيرلنــدا  غــرب  الطائــرة 
قهــوة  انســكبت  عندمــا  األطلســي،  المحيــط 

كابتــن الطائرة على لوحة التحكم، ما أدى إلى 
فشــل نظام الموقــع والعناوين العامــة للطائرة 
علــى الفــور، وبعــد 40 دقيقة تقريبــا، أصبحت 
لوحــة التحكــم ســاخنة جــدا وامتــأت قمــرة 
القيــادة برائحة احتراق كهربائي. وعندها قرر 
الطيــار العــودة بالطائــرة إلــى شــانون، أيرلندا، 

حيث هبطت دون وقوع أي حادث.

ذكرت دراسة جديدة أن عمر الكون ربما يكون أصغر بملياري عام عما يقدر العلماء 
اآلن. وكانت التقديرات الســابقة تشــير إلى أن عمر الكون هو 13.7 مليار ســنة، لكن 

البحث الجديد يحسب أنه قد يكون حوالي 11.4 مليار سنة.

وفــي األعــوام األخيــرة أعــاد العلمــاء 
فتــح نقــاش فلكــي بــدا أنــه قــد تتــم 
والــذي  الكــون،  عمــر  حــول  تســويته 
مــدى  قيــاس  بمحاولــة  يقدرونــه 
ســرعة توســع الكــون. وأشــارت بعض 
الكــون  أن  إلــى  الحديثــة  الحســابات 
أخــرى  تقديــرات  لكــن  ســنا،  أصغــر 

تــرى أنــه قد يكــون أقدم، وفقــا لوكالة 
“اسوشييتد برس”.

مناهــج  الضخمــة  التقلبــات  وتعكــس 
مختلفة للمشكلة الصعبة المتمثلة في 

معرفة عمر الكون الحقيقي.
يشار إلى أن الدراسة الجديدة نشرت 

في مجلة “ساينس” المعروفة.

“القهوة” تجبر رحلة جوية على العودة

دراسة جديدة تجعل من الكون “أكثر شبابا”

فتاة تشارك في “مهرجان العنب” في حديقة الفايكنغ 
التفاعلية في شبه جزيرة القرم.

تعتبــر الرياضيــة األلمانيــة أليــس شــميث البالغــة مــن العمــر 20 عامــا إحــدى أكثر 
العبات القوى جماال في العالم، والمتخصصة في الجري لمسافات قصيرة والتي 

تمثل المنتخب األلماني في ألعاب القوى.
صاحبــة الـــ 20 عاما بجســمها المتناســق تعتبر وجها تجاريا للكثيــر من المنتجات 
المالبــس الرياضيــة. حيــث تتســابق كبــرى الشــركات العالميــة ومنهــا مــا يتعلــق 
بشــركات برامــج التغذيــة للتعاقد معها كعالمة تجاريــة، إال أن الرياضية األلمانية 

تسعى لمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية القادمة في 2020.
وتتخصــص األلمانيــة في مســابقات الجري للمســافات القصيــرة )200-400-800 
متــر( وفــازت برفقة الفريــق األلماني في عام 2017 بالميدالية الفضية في بطولة 

أوروبا للناشئين.

 وفي عام 2019، حصلت على البرونز في مسابقة التتابع ببطولة  «
 Busted“ أوروبا أللعاب القوى تحت سن 23 عاما، وصنفها موقع

Coverag” على أنها أجمل رياضية في العالم. ويصل عدد متابعي 
شميث على موقع التواصل االجتماعي”إنستغرام” لحوالي نصف 
مليون، وتشتهر بصورها التي تظهر فيها بمالبس رياضية وأخرى 

فاخرة مبرزة مفاتنها.

أجمل رياضية في ألعاب القوى بالعالم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشاف أقوى حيوان صاعق في العالم
كشــف علماء أنهم توصلــوا إلى الحيوان 
الصاعق، الذي يمكنه إصدار أكبر شــحنة 
الحيوانــات  بيــن  مســجلة  كهربائيــة 
المتمتعة بهذه الميزة الفريدة. والحيوان 
المذكــور نــوع غيــر مســبوق مــن ثعبــان 
البحر الكهربائي، واكتشفه الباحثون في 

حوض نهر األمازون.
نيــوز”  وحســبما ذكــرت شــبكة “فوكــس 
البحــري  الثعبــان  فــإن  األميركيــة، 

“إليكتروفوروس فولتاي” قادر على توليد شحنة كهربائية قوتها 860 فولت، ليتفوق بذلك 
على كل الحيوانات المعروفة حتى اآلن.

وقال متحف سميثســونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في واشــنطن، إن نتائج االكتشــاف، 
الــذي اعتمــد علــى تحليــل الحمــض النــووي، دليل علــى التنــوع الكبير الحاصل فــي غابات 
األمــازون، “التــي ال يــزال الكثير منهــا مجهوال للعلماء”. وتابع أن االكتشــاف جرى في إطار 
مشــروع يهــدف إلــى تحســين فهــم الثعابيــن الكهربائية، ورســم خريطة الحيــاة البرية في 

المناطق النائية من قارة أميركا الجنوبية.

التهم تمساح صيادا شابا في إحدى القرى 
الفيتناميــة بعدمــا هاجمــه، لينقــض عليــه 
أمــام أعيــن عمــه الذي كان برفقتــه، والذي 

لم يستطع إنقاذه.
الواقعــة حدثــت عندمــا ذهــب صاحــب الـــ 
15 عامــا روميلو ميرانــدا برفقة عمه بابلو 
تانيــن البالــغ من العمــر 40 عاما إلى الصيد 

في نهر قريب.
وحينما ألقى الشاب شبكة الصيد في النهر 
تعــرض لهجوم وحشــي من قبل التمســاح 
الذي سحبه إلى قاع النهر، ليعاود الصعود 
بــه إلى الســطح وهو بيــن فكيه أمام أعين 

عمه الذي وقف دون حراك.

وقال عم الشاب بأن التمساح  «
كان كبيرا باإلضافة لعدم وجود 

ما يساعده على إنقاذ الشاب، 
ليقوم التمساح بتمزيق جثة 

الشاب. بعدها قام تانين بطلب 
المساعدة من رجال اإلنقاذ الذين 

عثروا على الجثة دون رأس 
والساقين واليد اليسرى.

جلبــت عاصفــة جديــدة األمطــار والريــاح، 
فــي وقــت مبكــر، أمــس الجمعة، إلــى جزر 
الباهامــا، التي دمرها اإلعصار دوريان هذا 
الشهر، فيما حذر المركز الوطني األميركي 
لأعاصيــر من احتمال تحولها إلى عاصفة 
مداريــة. وذكــر المركــز، ومقــره ميامي، أن 
فــوق منطقــة  تركــز  المــداري  االضطــراب 
وســط جــزر الباهامــا ومحمــل بريــاح تبلــغ 
ســرعتها 45 كيلومتــرا فــي الســاعة، ومــن 
المتوقــع هطــول أمطار قد يصل منســوبها 

إلى 10 سنتيمترات خالل يوم األحد.
وأضــاف المركــز أن العاصفــة قــد تتحــول 
إلــى منخفــض مــداري أو عاصفــة مداريــة 
خمســة  نحــو  بســرعة  تحركــت  إذا  غــدا، 
الباهامــا  فــي  الســاعة  فــي  كيلومتــرات 

واتجهت إلى فلوريدا.

وذكر المركز أن من المتوقع أن  «
تكتسب العاصفة سرعة فيما 
تتحرك صوب الشمال الغربي، 

وقد تضرب فلوريدا اليوم السبت.

تمساح يلتهم 
صيادا شابا أمام 

عيني عمه

“رعب جديد” 
يجتاح الباهاما بعد 

“دوريان”
اســتخدم نشــطاء المنــاخ الغــراء ووقفــوا ملتصقيــن ببــاب وصنعــوا بســاطا مــن الــدم 
المزيــف مثــل ســجادة داميــة على األرض في افتتاح أســبوع الموضة فــي لندن، أمس 

الجمعة؛ سعيا للفت االنتباه وتركيز األضواء على تأثير صناعة الموضة على البيئة.

تعهد المتظاهرون بتعطيل “أســبوع الموضة” 
تقــدم  حيــث  أيــام،  خمســة  يســتمر  الــذي 
بيربــري  مثــل  الفاخــرة  التجاريــة  العالمــات 
وفيكتوريا بيكهام وإرديم مجموعات األزياء 

النسائية لربيع 2020.

ريبيليــون”  “إكستنكشــن  مجموعــة  ودعــت 
مجلس األزياء البريطاني إللغاء هذا الحدث. 
قــد نظمــت احتجاجــات  المجموعــة  وكانــت 
عديــدة فــي األشــهر األخيــرة تطالــب باتخــاذ 

إجراءات للتصدي لتغير المناخ.

نشطاء المناخ يعطلون أسبوع الموضة في لندن

من أزياء أسبوع الموضة في مدينة نيويورك. )أ ف ب( ووقف 5 محتجين يرتدون ثيابا بيضاء عليها بقع شبيهة بالدماء، ملتصقين بمدخل أحد مباني 
أسبوع الموضة في لندن، بحسب مانقلت “رويترز”. ورقد متظاهرون آخرون لفترة وجيزة في بركة 

من سائل وردي، قالوا إنه يرمز إلى الدماء.

كان الشخص يتفقد الحي في غوغل إيرث عندما شاهد السيارة


