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شركة متخصصة لبث مباريات كرة القدممالك... أغنى أغنياء هوليوودلبنان يستهدف 3 درونات إسرائيلية“ألبا”: 10 ماليين ساعة دون إصاباتإدانة 9 بإدارة “أحرار دمستان”
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الرابعة 6 متهمين بإدارة حسابات 
على مواقع التواصل االجتماعي 

تحمل اسم “أحرار دمستان”، وإخفاء 
مطلوبين أمنيا، بعضهم محكومون 
بالسجن المؤبد، وكذلك نقل لألموال 

لصالح أفراد تنظيمات إرهابية.

حققت شركة ألمنيوم البحرين  «
)ألبا( 10 ماليين ساعة عمل 

دون إصابات مضيعة للوقت 
بتاريخ 27 أغسطس 2019 ألول 
مرة في تاريخ الشركة منذ بدء 

عملياتها التشغيلية في العام 
.1971

أعلن الجيش اللبناني، مساء أمس،  «
أن قواته تصدت لـ 3 طائرات مسيرة 
إسرائيلية قالت إنها خرقت الحدود 

الجنوبية للبنان. وأطلق الجيش 
النار وفق أوامر رسمية. واستهدف 

الدرونات بنيران خفيفة دون 
استخدام المدفعية الثقيلة.

يعتبر رامي مالك، من أغنى  «
األغنياء في هوليوود، بحيث 

بلغت ثروته ماليين الدوالرات. 
 the“ هو النجم الفائز بجائزة
academy awards”، عن فئة 

أفضل ممثل، وهو من أصول 
مصرية.

كثفت وزارة اإلعالم جهودها لبث  «
منافسات كرة القدم بصورة احترافية. 
وتم صباح أمس توقيع اتفاقية النقل 

التلفزيوني مع الشركة العالمية 
للدعاية واإلعالن المتخصصة في 

اإلنتاج الرياضي؛ لتتولى عملية النقل التلفزيوني لكأس جاللة الملك 
ودوري ناصر بن حمد الممتاز في الموسم المقبل.
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عقوبات أميركية على شبكتين متصلتين بإيران

واشنطن 
تفرض عقوبات 
بحق شبكتين 

على صلة 
بإيران

عواصم ـ وكاالت

أعلنــت وزارة الخزانــة األميركيــة، أمــس، 
عقوبــات  فرضــت  المتحــدة  الواليــات  أن 
بالحكومــة  صلــة  علــى  شــبكتين  علــى 

والمؤسسات العسكرية اإليرانية.
إحــدى  إن  بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 
الشــبكتين استخدمت شــركة مقرها هونغ 
العقوبــات  علــى  للتحايــل  واجهــة  كونــغ 
األميركيــة والدوليــة، وتوريــد تكنولوجيــا 
ومكونات ألشــخاص علــى صلة بالحكومة 

)١٢(والحرس الثوري في إيران.

المنامة - وزارة الصحة

أنهــت  بأنهــا  الصحــة  وزارة    أفــادت 
مــن  موظفــا   250 توظيــف  إجــراءات 
البحرينييــن؛ لالنضمــام إلــى فــرق العمل 
الســلمانية  الصحيــة بمجمــع  والطواقــم 
الطبــي. ومــن المقــرر أن يلتحــق الــكادر 
فــي  الصحــي  بالقطــاع  للعمــل  الجديــد 
األســبوعين  خــالل  الصحــة  وزارة 
المقبلين؛ لتغطيــة الطلب على الوظائف 

في مختلف أقسام السلمانية.
 وأكدت الوزارة أنها مســتمرة في تقديم 

مرتاديهــا،  لجميــع  الصحيــة  الخدمــات 
والتزامها بتقديم الرعاية الطبية بجميع 
فــي  جهــزت  أنهــا  مبينــة  مســتوياتها، 
الفتــرة الماضية مجموعة من المبادرات 
المــدى  وبعيــدة  قصيــرة  والخطــط 
بالتعــاون مــع الجهات المعنيــة؛ من أجل 
عــدم تأثر خدماتها الصحيــة مع برنامج 
التقاعــد االختيــاري والــذي شــمل عــددا 
مــن الموظفيــن فــي مختلــف القطاعــات 

الحكومية.

“الصحة” توظف 250 بحرينيا

أفادت وزارة اإلسكان أنها قامت بتخصيص 
612 طلبــا إســكانيا لبرنامج تمويل الســكن 
االجتماعــي “مزايــا” فــي النصــف األول من 
العــام 2019، مــن أصــل 923 طلبــا ورد إلــى 
الــوزارة منــذ مطلــع العــام الجــاري، مشــيرة 
إلــى قيــام الخدمات اإلســكانية فــي الوقت 
 231 إجــراءات تخصيــص  بإنهــاء  الراهــن 
طلبــا جديــدا، بعــد اســتيفاء كل المتطلبات 

الالزمة لالستفادة من الخدمة.

القاهرة - مباشر

أظهر تقرير االقتصاد في الشــرق األوسط 
 )Middle East Economy Watch(
الصــادر عن مجموعــة برايس ووترهاوس 
)PwC(، أن مصــر تصــدرت قائمــة  كوبــرز 
الــدول األعلــى نمــوا بالشــرق األوســط في 
بحســب  التقريــر  وأوضــح   .2018 العــام 
وزارة االستثمار المصرية أن مصر حققت 
أداء قويا، وسجلت معدل نمو 5.3 % في 
العام 2018، و5.5 % في الربع األخير من 

العام ذاته.

البحرين رابع 
دول المنطقة 

نموا في 2018 مــن بيــن 923 متقدمــة لالســتفادة مــن “الســكن االجتماعي”

تلبية 612 طلبا لـ “مزايا” في النصف األول

المنامة - وزارة اإلسكان الموحــدة  الميزانيــة  ارتفعــت 
بنهايــة  فــي  البحرينيــة  للبنــوك 
 2019 العــام  مــن  األول  النصــف 
دوالر،  مليــار   203.3 نحــو  لتبلــغ 
فــي زيــادة تتواكــب مــع تحســن 
والنمــو  البنــوك  وربحيــة  أداء 

الكبير لودائع بنوك التجزئة.
البنــوك  ميزانيــة  وارتفعــت 
الموحــدة منــذ بداية العــام قرابة 

الماضــي  يونيــو  نهايــة  وحتــى 
5.5 % فــي حيــن بلغــت  بنســبة 
أســاس  علــى  االرتفــاع  نســبة 
ســنوي قرابــة 8 %. ويعد القطاع 
أعمــدة  مــن  والمالــي  المصرفــي 
البــالد،  فــي  الرئيســة  االقتصــاد 
 16.7 قرابــة  فــي  يســاهم  حيــث 
القطاعــات  أبــرز  مــن  ليكــون   %

)٠٨(األساسية بعد النفط.

)٠٢(

)16()٠٩(

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  شــدد 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
أمــس  ســموه  اســتقبال  لــدى  خليفــة، 
عددا من ممثلي المآتم الحســينية، على 
حرص الحكومة على تسخير اإلمكانات 
العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الالزمــة 
للمواكــب الحســينية والمآتــم؛ مــن أجــل 
خــروج بموســم عاشــوراء علــى الوجــه 

األكمل. 
وأعــرب رؤســاء المآتــم وأعضــاء الهيئة 
العامة للمواكب الحســينية عن شــكرهم 
وتقديرهم لسموه على حسن استقبالهم 
ورعايتــه الدائمــة وحرصــه علــى توفيــر 
إلحيــاء  كافــة  الالزمــة  التســهيالت 
المناســبات الدينيــة، مؤكدين أن ســموه 
فــي  والتنميــة  واالســتقرار  لألمــن  رمــز 

المملكة.

المنامة - بنا

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
الســنة  أول  عطلــة  بشــأن  تعميــم  خليفــة، 
الهجريــة 1441هـــ. وجــاء فــي التعميــم أنه 
بمناســبة حلــول الســنة الهجريــة الجديــدة 
وإداراتهــا  المملكــة  وزارات  تعطــل   1441

األول  الســبت  يــوم  العامــة  ومؤسســاتها 
مــن شــهر محــرم 1441 هـ الموافــق للحادي 
والثالثين من شهر أغسطس 2019، وحيث 
إن ذلــك اليــوم يصــادف عطلــة أســبوعية، 
يعــوض عنه بالتعطيل يــوم األحد الموافق 

األول من شهر سبتمبر 2019.

السبت عطلة رأس السنة الهجرية

الميزانية الموحدة للبنوك

تسخير اإلمكانات إلنجاح موسم عاشوراء
ســمو رئيس الوزراء لممثلــي المآتم: أبوابنا دائمــا مفتوحة لكم

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من ممثلي المآتم الحسينية أمس

)١٢(

عواصم ـ وكاالت

معمــر  اليمنــي  اإلعــالم  وزيــر  قــال 
اإلريانــي، أمــس األربعــاء، إن ضباط 
الرئاســية  الحمايــة  ألويــة  وأفــراد 
تمكنــوا مــن تأميــن قصر المعاشــيق 
عــدن  المؤقتــة  العاصمــة  فــي 

والمناطق المحيطة بشكل كامل.
وأضــاف اإلريانــي في تغريــدة على 
)تويتــر(  التواصــل  بموقــع  صفحتــه 

واألجهــزة  الوطنــي  الجيــش  أن 
األمنيــة فرضــوا ســيطرة كاملة على 
وســط  عــدن  محافظــة  مديريــات 

ارتياح وترحيب شعبي كبير.
ونشــر اإلرياني مقطــع فيديو ألفراد 
الحمايــة الرئاســية يقومــون بتأمين 
قصر المعاشــيق في عــدن ومحيطه 

بالكامل.

مدينة عدن في قبضة “الشرعية”

علي الفردان

مليارات دوالر
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العاهل يتلقى تهاني قيادة اإلمـارات
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من أخيه رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بمناســبة راس الســنة الهجرية الجديــدة 1441هـ، 
أعــرب فيهــا ســموه عــن خالــص تهانيه وأطيــب تمنياته لجاللته بهذه المناســبة الجليلة، ســائال هللا ســبحانه وتعالى أن 
يعيدهــا علــى جاللتــه بدوام الصحة والســعادة وعلى مملكة البحريــن بمزيد من التقدم واالزدهــار وعلى األمة العربية 

واإلسالمية بالعزة والمنعة والسؤدد.

كمــا تلقــى جاللــة الملــك برقيــة تهنئــة من 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب 
المتحدة الشــقيقة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، أعــرب فيهــا ســموه 
التمنيــات  وأطيــب  التهانــي  خالــص  عــن 
الكريمــة،  المناســبة  بهــذه  الملــك  لجاللــة 

يعيدهــا  أن  القديــر  العلــي  المولــى  داعيــا 
علــى جاللتــه بموفــور الصحــة والســعادة 
وعلــى األمــة العربيــة واإلســالمية بالمجد 
والرفعــة. كمــا تلقى صاحب الجاللة عاهل 
البــالد برقيــة تهنئــة مماثلة مــن أخيه ولي 
عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشــيخ محمــد  الســمو  الشــقيقة صاحــب 
بــن زايــد آل نهيــان، عبــر فيهــا ســموه عــن 
المناســبة  بهــذه  لجاللتــه  تهانيــه  خالــص 
الكريمة، ســائال هللا تعالى أن يعيدها على 
جاللتــه بموفــور الصحــة والســعادة وعلى 
األمــة العربية واإلســالمية باليمــن والخير 

والبركات.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

لدى استقبال سموه لعدد من ممثلي المآتم 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد  الحســينية، 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
البحريــن  مــا يجمــع شــعب  أن  آل خليفــة 
المحبــة  روح  مــن  مكوناتــه  بمختلــف 
والتآخــي جعــل مــن البحريــن نموذًجــا في 
التعايــش والتعدديــة ومضرًبــا للمثــل فــي 
تعاضــد وتكاتــف جهــود أبنائهــا نحو إعالء 

صرح الوطن، وبناء نهضته وتقدمه. 
وتماســك  وحــدة  أن  علــى  ســموه  وشــدد 
واالســتقرار،  األمــن  عمــاد  هــي  المجتمــع 
الوطــن  وتطــور  لتقــدم  أســاس  ومرتكــز 
ونمائــه، داعيــا ســموه إلــى التمســك بقيــم 
التواصــل واالعتدال التي ميــزت المجتمع 
البحرينــي عبــر تاريخــه الطويــل، ونبــذ أي 
دعــوات بغيضــة تهــدف للفرقــة والشــقاق 

بين أبناء الوطن الواحد. 
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
قد اســتقبل، بقصــر القضيبية صباح أمس، 
عددا من ممثلي المآتم الحسينية يتقدمهم 
قدمــوا  والذيــن  العريــض،  حميــد  حســن 
للســالم علــى ســموه، إذ رفعــوا إلــى ســموه 
مــا  علــى  واالمتنــان  الشــكر  آيــات  أســمى 
توليه الحكومة برئاســة ســموه من اهتمام 
والتســهيالت  الدعــم  بتوفيــر  متواصــل 
الالزمــة لدور العبادة والمناســبات الدينية، 
المســتمرة  ســموه  بتوجيهــات  مشــيدين 

لضمان إنجاح موسم عاشوراء كل عام.
وخالل اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء برؤســاء المآتم الحســينية 
وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية، 
معربــا ســموه عــن تقديــره لمــا يبذلونه من 
التــي  النبيلــة  القيــم  تكريــس  فــي  جهــود 
الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  عليهــا  يحــض 

والتي تدعو إلى الوحدة والتآلف.
مفتوحــة  دائمــا  أبوابنــا  “إن  ســموه  وقــال 
لكــم، ونســعد باللقــاء معكــم، والعمــل علــى 
تلبيــة مــا يتطلع إليــه أبناء المملكــة، لينعم 
الجميــع باألمــن واألمــان واالســتقرار، فــي 

ظل الوطن الذي يجمعنا”.
ووجــه ســموه جميــع الــوزارات والجهــات 
لتســهيل  الجهــود  كل  بــذل  إلــى  المعنيــة 
تنظيــم المناســبات الدينيــة؛ لما لها من دور 
في الحفاظ على النسيج المجتمعي وإبراز 
مــا يتســم بــه المجتمــع مــن قيــم التســامح 

والتعايش والتعددية.
وأكد ســموه حرص الحكومة على تســخير 
الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الالزمــة  اإلمكانــات 
العامــة للمواكــب الحســينية والمآتــم؛ مــن 
أجل خروج بموســم عاشــوراء على الوجه 
األكمــل، فــي ظــل مــا دأبــت عليــه مملكــة 
والحريــات  الحقــوق  كفالــة  مــن  البحريــن 

للجميع.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وشــدد 
بقيــم  التمســك  ضــرورة  علــى  الــوزراء 
الوســطية واالعتــدال التي تميز بها شــعب 
النــشء  نفــوس  فــي  نــزرع  وأن  البحريــن 
والشباب المعاني والقيم اإلسالمية النبيلة 

التي تحض على التآخي والوحدة.
مــن جانبــه، ألقى غــازي عبدالمحســن كلمة 

نيابــة عــن الحضــور مــن رؤســاء وأعضــاء 
عــن  فيهــا  أعــرب  والحســينيات،  المآتــم 
الملكــي  الســمو  صاحــب  بلقــاء  تشــرفهم 
رئيس الوزراء، رافعا باســمهم أســمى آيات 
الشــكر والعرفان لســموه على مــا يبذله من 
جهــد كبيــر إلنجــاح موســم عاشــوراء كل 
وزارات  لــكل  توجيهاتــه  خــالل  مــن  عــام 
اإلجــراءات  بتســهيل  الدولــة  ومؤسســات 
كافــة لما من شــأنه االرتقــاء بكل الخدمات 
المقدمــة لهــذه الشــعائر الحســينية، ســائال 
هللا عز وجل أن يحفظ سموه ذخرا وسندا 

لشعب البحرين األصيل.
واالمتنــان  الشــكر  آيــات  بأســمى  وتوجــه 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
يوليــه  مــا  علــى  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
جاللتــه من رعاية بموضــوع حرية األديان 
والمذاهــب حتــى صــارت مملكــة البحريــن 
منارة للتســامح الدينــي ومفخرة لألجيال، 
كما أعرب عن جزيل شــكره وتقديره لولي 
النائــب األول  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 

الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 

على دعم سموه ومساندته.
وقــال “إنــه لمــن دواعــي الغبطــة والســرور 
أن نتشــرف فــي هــذا اليــوم المبــارك لقــاء 
المناســبة  أعتــاب  علــى  ونحــن  ســموكم 
العزيــزة علــى قلــوب الجميع قيادة وشــعبا 
الجديــدة  الهجريــة  الســنة  بــدء  وهــي 
رعايتكــم  تتجــدد  إذ  عاشــوراء،  وموســم 
السامية لهذه األيام العزيزة التي ما فتئتم 
تتوارثــون رعايتها كابرا عن كابر في العهد 
أجدادكــم  مــن  وصيــة  الزاهــر،  الخليفــي 
وآبائكــم حتــى صــارت مفخــرة بيــن األمــم 

بذرها األجداد وتفاخر بها األحفاد”.
لئــال  بالدعــاء  أيدينــا  نرفــع  “إننــا  وأضــاف 
المباركــة  الســنوية  العــادة  هــذه  تنقطــع 
متطلعيــن بمعية هذا الجمع الطيب لنشــكر 
سموكم بعد موسم عاشوراء، عرفانا منهم 
لســموكم علــى جميــل صنيعكــم والحــرص 
علــى االســتماع إلــى توجيهاتكم الســديدة 

لــكل مــا من شــأنه صــون الوحــدة الوطنية 
والدفاع عن هذا البلد اآلمن”.

غــازي  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  وتضمنــت 
عبدالمحســن أبياتا شعرية تشيد بما يوليه 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء من 
اهتمام بالمواطنين والحرص على االلتقاء 

بهم والقرب منهم.
من ناحيته، أعرب رؤســاء المآتم وأعضاء 
عــن  الحســينية  للمواكــب  العامــة  الهيئــة 
شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
اســتقبالهم  حســن  علــى  الــوزراء  رئيــس 
ورعاية سموه الدائمة وحرصه على توفير 
التسهيالت الالزمة كافة إلحياء المناسبات 
الدينية، وإضفاء أجواء الطمأنينة واألمان 
عليهــا بمــا توفــره الحكومــة مــن خدمــات، 
وفــي ظــل ما تنعم بــه مملكــة البحرين من 
تســامح وتعايش وســالم بين أبناء الوطن 
لألمــن  رمــز  ســموه  أن  مؤكديــن  الواحــد، 

واالستقرار والتنمية في المملكة.

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
برقية شكر جوابية من جاللة الملك 
فيليب ملك مملكة بلجيكا؛ ردا على 
بمناسبة  لــه  المهنئة  جاللته  برقية 
ذكرى اليوم الوطني لبالده. وأعرب 
البرقية  فــي  فيليب  الــمــلــك  جــاللــة 
لجاللة  وتقديره  شكره  خالص  عــن 
الصادقة  الملك على مشاعر جاللته 
مــوفــور  لــجــاللــتــه  متمنًيا  والــنــبــيــلــة، 
مملكة  ولشعب  والــســعــادة  الصحة 
البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من ممثلي المآتم الحسينية أمس

المنامة - بنا

ســمو رئيس الوزراء: نبذ أي دعوات بغيضة تهدف للفرقة والشــقاق بيــن أبناء الوطن الواحد

وحدة وتماسك المجتمع عماد األمـن واالستقـرار

 جاللة الملك 
 يتلقى شكر 

نظيره البلجيكي

02

تسخير اإلمكانات 
الحكومية للخروج 
بموسم عاشوراء 

على الوجه األكمل

ضرورة التمسك بقيم 
الوسطية واالعتدال 

وزرع التآخي والوحدة 
في نفوس الشباب

ما يجمع مكونات 
الشعب من روح المحبة 

جعل من البحرين نموذجا 
في التعددية

جاللة الملك

ــَك  ــْتـ أتـ ســـــــاداٌت  الـــهـــواشـــُم  وذي 
ــُل ــَط ــال عـــٌيّ وال َم ــنــمــاء ف إلـــى قــصــر ال

يأسرهم ــدي  ــه ال ــات  ــف ص الــحــامــلــيــن 
ُعــِذلــوا  وإْن  اشــتــاقــوا  إذا  الزعيم  ــُب  ح

ــِب قــاطــبــًة ــع ــش ــْم جــمــوُع ال ــُهـ ــدْتـ وأيـ
ــُل ــَق ــُم ــوُع الــعــيــِن وال ــ ــهــم دم ونــاصــرْت

ــدًة ــَمـ ــْحـ َمـ إاّلَك  ــم  ــه ل تــــــراءى  ــا  ــم ف
ــُل  إذ يــْقــصــُر األمـ ــوَت بــهــم  ــم كــمــا س

ــاًل ــي أمـ ــج ــرت ــالًدا ت ــ ــ ــا َجــــَفــــْوَت ب ــم ف
دوُل بــــه  أزرْت  ــا  ــدهـ ـ ــيِّ ــسـ بـ وال 

ُمــقــٌل ــَجــْت  ُهــِيّ ــا  م إذا  أنـــت  ــُب  ــُح ــال ف
الُقَبُل اْرتــابــِت  مــا  إذا  أنـــَت  والــِعــشــُق 

 قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

غازي عبدالمحسن
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، بقصــر القضيبيــة أمــس، مبعوث 
رئيــس جمهوريــة الفلبيــن لــدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة امابيــل 
يــزور مملكــة البحريــن  الــذي  اجيلــوس، 

حالًيا.
وخــال اللقــاء، نقــل اجيلــوس لصاحــب 
الــوزراء تحيــات  الســمو الملكــي رئيــس 
الصديقــة  الفلبيــن  جمهوريــة  رئيــس 
رودريجــو دوتيرتــي علــى جهــود ســموه 
البلديــن  بيــن  التعــاون  توطيــد  فــي 
بنقــل  ســموه  كلفــه  فيمــا  الصديقيــن، 
تحياته لرئيس جمهورية الفلبين، متمنيا 
ســموه لجمهوريــة الفلبيــن وشــعبها دوام 

النهضة والتقدم.
وأعــرب صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء عــن ارتياحــه لمــا يشــهده مســار 
التعــاون بين مملكــة البحرين وجمهورية 
الفلبيــن مــن تطــور مســتمر فــي مختلــف 
المجــاالت، في ظل ما يجمع بين البلدين 
من عاقات تاريخية متميزة وتفاهم في 

العديد من القضايا اإلقليمية والدولية.
وأكد ســموه حرص مملكــة البحرين على 
االرتقاء بمســتويات التعــاون الثنائي مع 
جمهوريــة الفلبيــن إلــى مســتويات أعلى 
تخدم المصالح المشــتركة، وتطوير آفاق 
التنســيق والتشاور بين البلدين بما يعود 
بالنفع على البلدين والشــعبين الصديقين 

على المستويات كافة.
الجاليــة  أبنــاء  بجهــود  ســموه  وأشــاد 
مســيرة  فــي  وإســهاماتهم  الفلبينيــة 
التنميــة التــي تشــهدها مملكــة البحريــن، 
مؤكدا سموه أنهم يحظون بكل االحترام 

والتقدير.
رئيــس  مبعــوث  أشــاد  ناحيتــه،  مــن 

صاحــب  يوليــه  بمــا  الفلبيــن  جمهوريــة 
الســمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام 
بدعــم كل مــا يســهم فــي تنميــة عاقــات 
التعاون والصداقة المتميزة بين البلدين، 
مشــيدا بمواقف مملكة البحرين الداعمة 
لجمهوريــة الفلبين في مختلف المحافل، 
مؤكــدا حــرص بــاده على تقويــة أواصر 
التعــاون مــع مملكــة البحريــن فــي شــتى 
وتقديــره  شــكره  عــن  معربــا  المجــاالت، 
لمملكــة البحريــن قيادة وحكومة وشــعبا 
علــى مــا تحظى به الجاليــة الفلبينية في 

سمو رئيس الوزراء مستقبال مبعوث رئيس الفلبين لدول مجلس التعاونالمملكة من رعاية واهتمام.

المنامة - بنا

حرص بحريني على االرتقاء بمستويات التعاون مع الفلبين
التنمية مسيرة  في  وإسهاماتهم  الجالية  أبناء  بجهود  يشيد  الـــوزراء  رئيس  سمو 

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
بحضــور المديــر العــام لمديريــة شــرطة 
بــن  العميــد حمــد  الجنوبيــة  المحافظــة 
المســؤولين  مــن  عــدًدا  المــري،  حويــل 
واإلعامييــن ورجال األمن والمواطنين 
في مجلس سموه األسبوعي بالمحافظة 

الجنوبية.
وفــي مســتهل اللقــاء، أكد ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علــي آل خليفة أن المحافظة 
حريصة على تنفيذ التوجيهات الكريمة 
الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  لعاهــل 
ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
وولــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
المواطنيــن،  مــع  بالتواصــل  آل خليفــة، 
المجلــس األســبوعي  مؤكــًدا ســموه أن 
منصة أساســية وقاعدة وثيقة اللتماس 
متطلبــات واحتياجات أهالي المحافظة 

و االستماع لمقترحاتهم بشكل مباشر.
أن  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  وأكــد 
فــي  شــاملة  تنميــة  تشــهد  المحافظــة 

تســتضيف  كونهــا  المجــاالت؛  جميــع 
المشــاريع الكبرى التي تزخر بها مختلف 
المناطق وتضاف إلى سجل المكتسبات 
والعمرانيــة  والتنمويــة  الحضاريــة 

للمحافظة الجنوبية.
وأشاد ســموه بالدور البارز الذي تضطلع 
بــه األجهزة األمنيــة، المتمثل في تعاون 
الجنوبيــة  المحافظــة  شــرطة  مديريــة 

والعمــل كفريــق واحــد لترســيخ دعائــم 
األمن واالستقرار في ربوع المحافظة.

مــن جهتهــم، عبــر الحضور عن شــكرهم 
الجنوبيــة  محافــظ  لســمو  وتقديرهــم 
علــى حــرص ســموه للتواصل مــع أهالي 
ســموه  بجهــود  مشــيدين  المحافظــة، 
ورفعــة  تقــدم  فــي  اإلســهام  أجــل  مــن 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي: “الجنوبية” تشهد تنمية شاملة

سمو ولي العهد يستقبل رواد مجلسه األسبوعي
الحضور يؤكدون أن ســموه منصــة جامعة لجميع أبنــاء المجتمع

فــي إطــار االهتمــام الــذي يوليــه ولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة بالتواصل مع جميع 
أبنــاء البحريــن، اســتقبل ســموه فــي مجلســه 
األســبوعي بقصــر الرفــاع مســاء أمــس، أفــراد 
وأعضــاء  والــوزراء  الكريمــة  المالكــة  العائلــة 
مجلســي الشــورى والنــواب والبلديــات وعددا 
االقتصاديــة  والفعاليــات  الديــن  رجــال  مــن 
واالجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في 
والفكريــة  األكاديميــة  والشــخصيات  المملكــة 

واإلعامية وعددا من أفراد المجتمع.
ورحب ســموه برواد مجلســه األســبوعي الذي 
يجســد صوًرا من صور التواصل الذي يحرص 
عليــه عاهل الباد صاحــب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة تكريًســا لنهــج المجتمع 
للــروح  وترجمــًة  واألجــداد،  اآلبــاء  وُســنة 

األصيلة للمجتمع البحريني ونســيجه وهويته 
الجامعة.

وأثنــى الحضــور علــى حــرص ســموه بااللتقاء 
يشــكله  ومــا  معهــم،  والتواصــل  بالمواطنيــن 

أبنــاء  لجميــع  جامعــة  منصــة  مــن  المجلــس 
المجتمع في صورة تجســد هويــة البحرينيين 

التــي جبلــت علــى المحبــة والخيــر، منوهيــن 
المســتدامة  التنميــة  أســس  تعزيــز  بجهــود 

لتحقيــق المزيــد مــن الرخــاء والتقــدم وتأمين 
الحياة الكريمة للمواطن.

المنامة - بنا

سموه يعرب عن 
ارتياحه لمسار 
العالقات مع 

الفلبين

تطوير آفاق التنسيق 
والتشاور بما يعود 

بالنفع على البلدين 
والشعبين

مبعوث رئيس الفلبين 
يشيد بمواقف البحرين 

الداعمة لبالده 
بمختلف المحافل

سمو ولي العهد مستقبال في مجلسه األسبوعي أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين والمواطنين

الصخير- الحرس الوطني

الوطنــي  الحــرس  أركان  مديــر  اســتقبل 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بن ســعود 
آل خليفــة صباح أمس في مكتبه بمعســكر 
الصخير رئيس لجنة حقوق اإلنسان النائب 
عبــدهللا الــذوادي، والنائــب باســم المالكــي.

وأكد مديــر أركان الحرس الوطني التعاون 
ألعضــاء  المشــتركة  والجهــود  الواســع 
الحــرس  جانــب  إلــى  التشــريعية  الســلطة 
الوطنــي، بمــا يصــب فــي مصلحــة الوطــن 
ويدعــم المشــروع اإلصاحــي الــذي أرســاه 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة. وأضاف أن الســلطة 
التشريعية تبذل جهودا واضحة في تعزيز 
مملكــة  أن  تؤكــد  التــي  القوانيــن  مســتوى 
البحريــن دولة مؤسســات، وراعية للحقوق 

والحريات بمختلف أشكالها.
النــواب أن الحــرس  وأكــد ُعضــوا مجلــس 
الوطنــي حقــق تقدمــا كبيرا في بنــاء قوته 
لمختلــف  العاليــة  وجاهزيتــه  العســكرية، 
الظــروف، بما يســهم في الحفــاظ على أمن 
الوطــن ومواطنيه وســامة مكتســباته إلى 

جانب األجهزة األمنية األخرى.

تكثيف التنسيق بين الحرس الوطني و “النواب”
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باســتبانة  المشــاركين  مــن   %  60 طالــب 
العامــة  الهيئــة  أعضــاء  البــاد  صحيفــة 
بعقــد اجتمــاع جديــد  الحســينية  للمواكــب 
لألعضاء وانتخــاب رئيس جديد من بينهم، 
وذلــك بعــد الخــاف المؤســف الــذي شــهده 
االجتماع األخير لألعضاء، الذي تطور لسب 
وعــراك باأليــدي اســتدعى تدخــل وســطاء 

لتسوية الخاف.
وسجلت إحصائية موقع الصحيفة مشاهدة 
61 ألفا و178 للموضوع المنشور بالصحيفة 
هيئــة  باجتمــاع  “هوشــة  عنــوان  تحــت 

المواكب: ضرب وسب وعراك باأليدي”.
 420 اإللكترونيــة  االســتبانة  فــي  وشــارك 
حســابا. وتضمنــت االســتبانة ســؤاال للقــراء 
عمــا يرونه مــن إجراء مناســب بعد الخاف 

المؤسف باجتماع الهيئة العامة للمواكب. 
وجاءت النتيجة كاآلتي:

جديــد  الجتمــاع  الدعــوة  أيــدوا   %  60  -
ألعضاء الهيئة وانتخاب رئيس من بينهم.

العامــة  الهيئــة  حــل  فضلــوا   %  28  -
للمواكــب )ألنها تمثــل مآتم منطقة العاصمة 
وضواحيهــا فقــط(، وتشــكيل هيئــة جديدة 

بإشــراف  البحريــن  مواكــب  جميــع  تمثــل 
حكومي.

- 12 % شــجعوا تكليــف مجلــس األوقــاف 
العامــة  للهيئــة  رئيــس  بتعييــن  الجعفريــة 

للمواكب من بين األعضاء.

استبانة “^”: 60 % يحضون “المواكب” النتخاب رئيس جديد

نتيجة االستبانة اإللكترونية

سيد حسين العلويفيصل بن رجبفؤاد الحاجي

“تمكيــــــن” يدعــــــم زيـــادة أجــــور 4400 موظــــف
ــا مـــع مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات فـــي الــمــمــلــكــة ــن ــت ــراك ــرون فـــي ش ــم ــت ــس جـــنـــاحـــي: م

العمــل  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد 
“تمكيــن” إبراهيــم جناحــي بالنتائــج اإليجابية 
للتوظيــف،  الوطنــي  البرنامــج  حققهــا  التــي 
الــذي يأتي تنفيًذا لتوجيهــات ورئيس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حمــد آل خليفــة؛ بهــدف توظيــف البحرينييــن 
العمــل؛  ســوق  احتياجــات  وفــق  وتأهيلهــم 
التــي  المشــتركة  الوطنيــة  للجهــود  اســتكماالً 
تؤديهــا مختلــف المؤسســات الحكومية ضمن 
بقيــادة  للمملكــة  الشــاملة  التنمويــة  المســيرة 
حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة بتوفيــر فــرص العمــل 
المناســبة للقوى العاملة الوطنية.وأّكد جناحي 

أّن “تمكين” مســتمرة في شــراكتها مع مختلف 
المؤسســات فــي المملكــة الســيما وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة؛ لتقديــم الدعــم لألفراد 
والمؤسســات فــي المملكــة مــن خــال برنامــج 
التدريــب ودعــم األجــور الــذي عملــت تمكيــن 
علــى تطويــره وإعادة إطاقه بما يتماشــى مع 
أهداف البرنامج الوطني للتوظيف عن طريق 
تقديــم دعــم األجــور ودعــم التدريــب ودعــم 
المؤسســات  تشــجيع  بهــدف  األجــور؛  زيــادة 
علــى توظيــف المزيــد مــن حديثــي التخــرج، 
وتعزيــز ثقافــة زيــادة األجــور، وتأكيــد أهميــة 
دور التدريــب فــي زيادة اإلنتاجيــة إلى جانب 
تخفيــف جــزء مــن النفقــات علــى المؤسســات 
لمساعدتها على النمو والتطور والمساهمة في 

االقتصاد الوطني.
وتقــّدم “تمكيــن” عبــر برنامــج “التدريب ودعم 
األجــور” دعًمــا ألجــور الموظفيــن مــن حديثي 
التخــرج بنســبة 50 % فــي الســنة األولى و30 

% للســتة األشــهر التاليــة، إلــى جانــب تقديــم 
الدعــم لزيادة أجور الموظفيــن الحاليين بمبلغ 
يتراوح بين 20 و250 دينارا بحرينيا لمدة 12 
شــهًرا، وفــي حالــة زيــادة الراتب للمــرة الثانية 
فــإن تمكيــن تتكفــل بدفــع مجمــوع الزيادتيــن 
للســنة التاليــة أي أن مجمــوع الدعم يصل إلى 
24 شــهًرا، إضافــة إلى دعــم تدريب الموظفين 
البحرينييــن فــي مختلــف التخصصــات بهدف 

رفع كفاءتهم وتطوير إنتاجيتهم في العمل.
شــهدت  األخيــرة،  الثــاث  الســنوات  وفــي 
مبــادرات دعــم األجــور وزيــادة األجــور زيــادة 
أكثــر مــن الضعــف فــي العــام 2018 مقارنة مع 
الدعــم  تمكيــن  قدمــت  ســبقتها،  التــي  الســنة 
لزيادة أجور أكثر من 4400 موظف. وأما فيما 
يتعلــق بدعــم التدريب فقد ســاهم الدعم الذي 
تقدمــه تمكيــن في تدريــب أكثر من 30 % من 
القــوى العاملة في مؤسســات القطــاع الخاص 

في البحرين.

السنابس - تمكين

اإلقبال على التوثيق يقدم قراءة تاريخية واعية
المجتمعـــات تقـــدم  يحقـــق  العلمـــي  البحـــث  عبـــداهلل:  بـــن  خالـــد 

نوه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة بأهمية البحث العلمي 
وجهــود الباحثيــن فــي توثيــق األحــداث التاريخية عبــر مختلف العصــور واألزمان، وما 
لذلك من انعكاسات جمة تسهم في أن تحقق للمجتمعات التقدم والتطور الذي تنشده.

وأكــد أن إقبــال الباحثيــن البحرينييــن على 
توثيق التاريخ وتدوين أحداثه في الحقب 
الماضية، واســتعراض ســير شــخوصه ممن 
ســاهموا فــي بنــاء وتقــدم هــذا الوطــن، من 
شــأنه أن يقدم لألجيال المعاصرة والقادمة 
وموضوعيــة  واعيــة  تاريخيــة  قــراءة 
مســتندة إلى أســس علمية رصينــة؛ تعينهم 
حاضرهــم  وفهــم  ماضيهــم  إدراك  علــى 

والتفكير بكل إيجابية للمستقبل.
وكان الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة قد 
اســتقبل في مكتبه بقصر القضيبية كا من 
الباحــث عادل المــرزوق الذي أهداه نســخة 
من كتاب “خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”، 
ومحافــظ مصــرف البحرين المركزي رشــيد 

المعــراج، الــذي قدم له مديــر إدارة المتابعة 
بالمصرف أحمد بومطيع الذي أهداه نسخة 
مــن أطروحــة الدكتــوراه التي حصــل عليها 
بعنــوان  بلنــدن  كينغســتون  جامعــة  مــن 
“االتحــاد النقــدي بين دول مجلــس التعاون 
علــى  المتوقعــة  التأثيــرات  الخليجــي.. 

التجارة والنمو االقتصادي”.
يوســف  الباحــث واإلعامــي  اســتقبل  كمــا 
آخــر  مــن  نســخة  أهــداه  الــذي  إســماعيل 
إصدارتــه بعنــوان “زايــد والبحرين: 1966 - 

”2004
خالــد  الشــيخ  أعــرب  االســتقبال،  وخــال 
بــن عبــد هللا عــن خالــص أمنياتــه للباحثين 
التوفيق والنجاح في مقبل حياتهم العلمية 

والعملية.
شــكرهم  الباحثــون  رفــع  جانبهــم،  مــن 
وتقديرهــم للشــيخ خالــد بــن عبــدهللا علــى 

لهــم  تشــجيع  وعلــى  اســتقبالهم،  حســن 
وحثهم على مواصلة مشوار البذل والعطاء 

في سبيل تحقيق درجات علمية متقدمة.

الشيخ خالد بن عبدالله مستقبال الباحث عادل المرزوق

المنامة - بنا

المنامة - بنا

البــاد صاحــب  عاهــل  رعايــة  تحــت 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجالــة 
العــدل  وزارة  مــن  وبتنظيــم  خليفــة، 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
والمجلس األعلى للشؤون اإلسامية، 
أعلنــت إدارة شــؤون القــرآن الكريــم 
بــاب  فتــح  عــن  مؤخــرا  بالــوزارة 
لجائــزة   25 النســخة  فــي  التســجيل 
البحرين الكبرى للقرآن الكريم، والذي 

يستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل.
شــؤون  إدارة  مديــر  بذلــك  صــرح 
الشــيخ  بالــوزارة  الكريــم  القــرآن 
الرعايــة  إن  العمــري، وقــال:  عبــدهللا 
الجالــة  لصاحــب  الســامية  الملكيــة 
الملــك لهــذه الجائــزة علــى مــدى 25 
قيــادة  وحــرص  اهتمــام  دليــل  عامــا 
البــاد علــى  صاحــب الجالــة عاهــل 
ونشــر  تعالــى  هللا  كتــاب  خدمــة 
تعاليمــه وقيمــه بيــن مختلــف فئــات 
القــرآن  بحفــاظ  والعنايــة  المجتمــع 
الكريــم وحملتــه، مســتذكرا فــي ذات 
الســياق الــدور الرائد للمغفــور له بإذن 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  تعالــى  هللا 
الشــيخ  ســمو  اإلســامية  للشــؤون 
عبــدهللا بن خالــد آل خليفــة باعتباره 
ارتقــت  إذ  لهــا،  األول  المؤســس 
وتطــورت هــذه الجائــزة تحت مظلته 
وإشــرافه ورؤيته السديدة، ويواصل 
المســيرة فــي ذلــك رئيــس المجلــس 
الشــيخ  اإلســامية  للشــؤون  األعلــى 
راشــد  بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 
آل خليفــة، ووزيــر العــدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد بن 

علي آل خليفة.
وأضــاف العمري: لقد شــهدت الجائزة 
تطــورا ملحوظــا مــن حيــث تحولهــا 
ســبع  تحتهــا  تضــم  كبيــرة  لمظلــة 
عــددا  مســابقة  كل  تضــم  مســابقات، 
مــن الفروع للذكور واإلناث، الفتا إلى 
أن الجائــزة في دورتها الـ 24 ســجلت 
أعلــى نســبة مشــاركة منــذ انطاقتهــا 
يــدل علــى  1996 ممــا  العــام  األولــى 

اإلقبــال الكبيــر علــى المشــاركة فيهــا، 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين 
بواقــع  ومتســابقة،  متســابقا   )3370(
مــن  و)1484(  الذكــور  مــن   )1886(
مختلــف  علــى  موزعيــن  اإلنــاث، 
مســابقة  وهــي  الجائــزة،  مســابقات 
حفــظ القــرآن الكريم، ومســابقة بيان 
أجــران  ومســابقة  المــدارس،  لطلبــة 
البســيطة،  الذهنيــة  اإلعاقــة  لــذوي 
إدارة  لنــزالء  غفــران  ومســابقة 
اإلصاح والتأهيل، ومســابقة رضوان 
لعمــوم الجمهــور، إلــى جانب مســابقة 
ســلمان الفارســي والتــي اســتحدثتها 
الجائزة في نســختها الـــ 23 للناطقين 
بغيــر اللغة العربية، ومســابقة التاوة 
أن  أن  إلــى  الفتــا  األداء،  وحســن 
ســُتعقد  للجائــزة  األوليــة  التصفيــات 
فــي شــهر يناير من العــام 2020، فيما 
سُتعقد التصفيات النهائية خال شهر 
فبراير من العام 2020م، على أن يقام 

الحفل الختامي في شهر رمضان.
الكبــرى  البحريــن  جائــزة  أن  يذكــر 
بمكرمــة   ،1996 العــام  فــي  انطلقــت 
ـ  لــه  المغفــور  مــن  ســامية  أميريــة 
بــإذن هللا تعالــى ـ الشــيخ عيســى بــن 
ســلمان آل خليفــة رحمــه هللا، حيــث 
كانــت عنايــة ســموه بالقــرآن الكريــم 
كبيــرة، وكان اهتمامــه بغــرس مبادئه 
ومثلــه فــي نفــوس النــشء والشــباب 
الجائــزة  تحظــى  واليــوم  واضحــا، 
بالرعايــة الملكيــة الســامية مــن لــدن 
وتنظمهــا  الملــك،  الجالــة  صاحــب 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة 
واألوقــاف ســنوًيا، والمجلــس األعلى 
للشــؤون اإلسامية، وتحظى بشراكة 
مجتمعية مع وزارة التربية والتعليم، 
العمــل  ووزارة  الداخليــة،  ووزارة 

والتنمية االجتماعية.
وتدعــو الــوزارة كافــة شــرائح وفئات 
المســابقة  فــي  للمشــاركة  المجتمــع 
واإلقبــال على كتاب هللا تعالى حفظا 

وتاوًة وتجويدا وتفسيرا.

برعاية العاهل... بدء التسجيل لجائزة القرآن الكبرى

محمد بن مبارك يزور “منامة القصيبي”
تقدير مــحــل  الــتــراث  وحــفــظ  ــراء  ــع ــش وال األدبــــاء  ذكـــرى  تخليد 

زار نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة، متحــف “منامة 
القصيبي” الكائن بالمنامة؛ بدعوة من رئيســة مجلس أمناء مركز الشــيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفــة للثقافــة والبحــوث الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة التي كانت في اســتقبال 

سموه وأعضاء مجلس أمناء المركز عند الوصول.

وخال جولة سموه بإرجاء الموقع واطاعه 
علــى معروضاتــه التي توثق لحياة ومســيرة 
عبدالرحمــن  بــن  غــازي  واألديــب  الشــاعر 
القصيبي من حيث دواوين شــعره ومؤلفاته 
األدبية، أعرب ســموه عن إعجابه بما شاهده 
وتقديــره لجهود الشــيخة مي بنت محمد آل 
خليفــة فــي تخليــد ذكــرى األدباء والشــعراء 
واالهتمــام باألماكــن األثريــة والتراثيــة التي 
تزخــر بهــا البحرين منــذ القــدم والتي تحكي 

ثقافتها وحضارتها العريقة.
كمــا أشــاد ســموه بالمرحــوم القصيبــي مفكرا 

وشــاعرا وأديبا، وبحبه لبلده الثاني البحرين 
وأثنــاء  الدراســة  فتــرة  فــي  بهــا  وعاقتــه 
عملــه ســفيرا للمملكة العربية الســعودية لدى 
مملكــة البحريــن، ودوره فــي تعزيــز وتقويــة 
البلديــن  بيــن  القائمــة  والوشــائج  العاقــات 
وشــعبيها الشــقيقين فــي مختلــف المجــاالت 
وعلــى األصعــدة كافــة. مــن جانبهــا، عبــرت 
الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفــة عن بالغ 
فخرها بزيارة ســمو الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفــة وعــن تقديرهــا لمــا تلقــاه من دعم 

سمو الشيخ محمد بن مبارك في زيارة لمتحف “منامة القصيبي”ومساندة من قبل سموه.

المنامة -  بنا

محرر الشؤون المحلية

61 ألف مشاهد... و28 % فضلوا حل 
الهيئة وتشكيل أخرى تضم الجميع



برنامــج  فــي  ومشــاركون  مدربــون  أكــد 
“ســفراء الوطن” الذي نظمه معهد البحرين 
للتنمية السياســية في الفترة من 18 – 22 
30 طالًبــا،  الجــاري، وبمشــاركة  أغســطس 
للطالــب مــن  لمــا يوفــره  البرنامــج  أهميــة 
مهــارات تكوين قاعدة معلوماتية وثقافية 
عامــة، والحرص على االرتقاء بشــخصيته 
واجتماعًيــا،  وإعالمًيــا  وقانونًيــا  سياســًيا 
وتعريفــه بكيفيــة التعامــل مــع التحديــات 
والمشــكالت التــي قــد تواجهــه فــي البلــد 
الذي ينوي الطالب الدراســة فيها، وتضمن 
البرنامــج عــددا مــن المحــاور قدمهــا نخبة 

من المدربين والخبراء.
معهــد  أمنــاء  مجلــس  أكــد عضــو  بــدوره، 
البحريــن للتنمية السياســية أحمــد الحداد 
أهميــة البرنامــج، والــذي يســاهم فــي ربط 
المبتعثيــن بالوطن، وتزويدهــم بالمعارف؛ 
وعاكســين  للبحريــن  ممثليــن  ليكونــوا 

ثقافتها وحضارتها.
ونــّوه الحــداد إلــى مــا حققــه البرنامــج في 
الســنوات الســابقة، ومســاهمته في سرعة 
اندمــاج الطلبــة مــع المجتمعــات فــي دول 
ونقــل  المواطنــة  روح  وتعزيــز  االبتعــاث، 
الصــورة الحضارية عن المملكة، والتعريف 

بما حققته من إنجازات.
اإلعــالم  قســم  رئيــس  أشــار  جانبــه،  مــن 
بالمعهــد ســعود العباســي إلــى أن البرنامج 
أطلقهــا  التــي  المهمــة  المبــادرات  إحــدى 
المعهــد، والتــي تأتــي اتســاقا مــع الخطــة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي، حيــث 
الوطنيــة  الهويــة  تحصيــن  علــى  يعمــل 
البحرينيــة لــدى الطلبــة؛ ويهيئهــم للدفــاع 
عن مكتســبات البحرين في ظل المشــروع 
خــالل  مــن  الملــك  لجاللــة  اإلصالحــي 
خــالل  لديهــم  معلوماتيــة  قاعــدة  تكويــن 
دراســتهم بالخــارج، والعمــل علــى االرتقاء 
وقانونًيــا  حقوقًيــا  سياســًيا  بشــخصيتهم 

وإعالمًيا، ليكونوا خير سفراء للبحرين.
وأكــدت رئيــس قســم التدريــب السياســي 
بالمعهــد مريــم اليامــي أن المعهــد قد أنهى 
تدريب نحو 30 طالًبا ينوون الدارســة في 
الخــارج، وعمل على تزويدهم بالمعلومات 
تمثيــل  علــى  قادريــن  ليكونــوا  الكافيــة 
مجتمعهــم، ومواجهــة اإلشــاعات التــي قد 
يتــم ترويجهــا، ومســاعدتهم لالندمــاج مع 

الحفاظ على العادات والقيم الوطنية.

وعــن المحــور القانوني –الدســتوري، الذي 
قدمتــه للطلبــة، أشــارت اليامــي أنه تضمن 
معلومــات كافية عن الوضع السياســي في 
مملكــة البحريــن مــن خــالل ميثــاق العمــل 
مباشــرة  وقوانيــن  والدســتور  الوطنــي 
الحقوق السياسية، لتشكل ثقافة سياسية 
عامــة لــدى المبتعــث وتعريفــه بالتطورات 
السياسية وما حققه المشروع اإلصالحي.

يوســف  أكــد  االجتماعــي  الجانــب  وعــن 
العلــوي، أهميــة هــذا المحــور كونــه يرتبط 
بالحياة اليومية للطالب، ويركز على نقاط 
تمثل هاجًســا لــدى الطلبــة، وكيفية تنظيم 

األمور األساسية في بلد االبتعاث.
المشــاركين  تعريــف  تــم  العلــوي  وأضــاف 

بأهمية وضع خطط وبرامج لتنظيم الوقت 
والميزانيات وإدارتها، وكيفية التعامل في 
الحــاالت الطارئــة والجهــات التي يجب أن 
يلجــأ لهــا الطالــب، منوًها بأهميــة التواصل 
والبعثــات  والملحقيــات  القنصليــات  مــع 

البحرينية.
رئيــس  أكــد  الحقوقــي،  المحــور  وبشــأن 
االتحــاد العربــي لحقــوق اإلنســان عيســى 
العربــي أن هــذا المحــور يهدف بــأن يخرج 
الطلبة بحصيلة للمفاهيم والقيم األساسية 
المعنية بحقوق اإلنسان، من خالل التعرف 
علــى المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
والمؤسســات  التشــريعات  حيــث  مــن 
واآلليــات، إضافة إلــى المنظومــة الوطنية 

وبيــان أنهــا ضامنــة ومتقدمة وتمثــل نقلة 
نوعية في تجربة البحرين الديمقراطية.

وعن محور النظام السياسي في البحرين، 
أوضــح المحامــي والحقوقــي علــي البحار 
أن النظام السياسي يهتم بدراسة الظروف 
واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
المؤثــرة فــي القواعــد القانونيــة المنظمــة 
يتعــرف  أن  المهــم  فمــن  الحكــم،  لنظــام 
الطالــب على طبيعة نظام الحكم والعالقة 
بين السلطات وحقوق وواجبات المواطن.

أكــد  التميمــي  إبراهيــم  اإلعالمــي  الخبيــر 
العديــد  المبتعثيــن  الطلبــة  تعليــم  أهميــة 
مــن المهــارات، وعلــى رأســها فــي المجــال 
Brand� أو  الســمعة  (اإلعالمي، صناعــة 

ing(؛ ألنها تضمن له القدرة على التســويق 
لوطنه ولنفسه ولعلمه، ويساهم في تعزيز 
قدراتــه مســتقبال علــى صناعــة الثقــة على 
المستوى الشخصي والوطني، والمساهمة 
فــي نشــر الثقــة باقتصــاد بلــده وخدماتــه 

وإنجازات وطنه.
المشــاركون: البرنامــج ثرّي للغاية وســاهم 

في توسيع المدارك وزيادة المعلومات.
مــن جانبهــم، أكــد الطلبــة المشــاركون فــي 
برنامــج “ســفراء الوطــن” أهميــة المحــاور، 
فــي  لمعارفهــم  توســيع  مــن  حققتــه  ومــا 
مختلــف المجــاالت، وهــو ما سيســاهم في 
نقــل الصــورة الحضاريــة لمملكــة البحرين، 
وتهيئتهــم لالنخــراط فــي المجتمعــات في 

بلد االغتراب.
إلى ذلك أكد موســى الذوادي أن مشاركته 
تطويــر  فــي  لرغبتــه  جــاءت  بالبرنامــج 
منهــا  واالســتفادة  ومعلوماتــه،  مهاراتــه 
صــورة  وإبــراز  االبتعــاث،  فتــرة  خــالل 
االغتــراب،  بلــد  فــي  الحقيقيــة  البحريــن 
قيمــة،  معلومــات  مــن  ُقــدم   إلــى  منوًهــا 
فائــدة  والحــوارات  للنقاشــات  كان  حيــث 
لتوصيل المعلومة بأقصر الطرق وبالشــكل 
الصحيــح، متمنًيــا مــن إدارة المعهــد تنويع 
المحــاور بشــكل أكبــر مســتقبال، خصوًصــا 

بشأن قوانين بلدان االبتعاث.
أمــا فاطمــة عبــدهللا الحويحــي، فأشــارت 
ألهميــة البرنامــج ومســاهمته فــي تعريــف 
المشــاركين بحقوقهــم وواجباتهم وكيفية 
المجتمعــات بشــكل طبيعــي  مــع  التعامــل 
إلــى  الحقيقيــة.  البحريــن  صــورة  ونقــل 
جانــب تعميــق معلومات المشــاركين حول 
المعلومــات،  هــذه  نقــل  وكيفيــة  بلدهــم 
وتمثيــل البحريــن بصــورة جيــدة ليكونــوا 

بالفعل سفراء للوطن.
فأشــار  المحــروس،  محمــد  الطالــب  أمــا 
إلــى رغبتــه فــي تعميــق معرفتــه القانونية 
علــى  والتعــرف  والثقافيــة،  والسياســية 
التحديــات التــي تواجــه الطالــب فــي بلــد 
وفــق  معهــا  التعامــل  وكيفيــة  االبتعــاث 
القواعــد واألســس واالنظمة المعمــول بها، 
مؤكًدا أن المعلومات التي قدمها المدربون 
في مختلف المحاور ســاهمت في توســيع 
مــدارك المشــاركين؛ كونهــا غطــت مختلف 

الجوانب التي تشغل بال المبتعث.
إلــى أن مشــاركتها  المــال، أشــارت  فاطمــة 
فــي  الخبــرة  باكتســاب  لرغبتهــا  جــاءت 
مختلــف المحــاور التــي طرحهــا البرنامــج، 
والتــي تســاهم بالتعريــف بكيفيــة تمثيــل 
البحرين بشــكل ايجابــي وإظهارها بصورة 

حضارية.
أمــا عباس العصفور، فأكــد أهمية البرنامج 
لما حققه من توسيع للمعارف والمعلومات، 
ليكــون المبتعث ســفيًرا للبحريــن ويعكس 
الصورة الحضارية واالنسانية عن وطنهم.

معهد البحرين للتنمية السياسية

مدربون ومشاركون: “سفراء الوطن” يعزز روح المواطنة

محمد المحروس

عيسى العربي

مريم اليامي

عيسى الذوادي

علي البحار

سعود العباسي

فاطمة الحويحي

يوسف العلوي

عباس العصفور

فاطمة المالأحمد الحداد

إبراهيم التميمي

عالء عبدالباسط

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

عقــدت لجنــة الشــكاوى والرصــد والمتابعة 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  بالمؤسســة 
اجتماعهــا العــادي الخامــس برئاســة ماريــا 
وروضــة  الشــاعر  خالــد  وعضويــة  خــوري 
العــرادي بمقــر المؤسســة بضاحية الســيف.
واســتعرضت اللجنة أثناء االجتماع مجمل 
فــي  المؤسســة  اســتلمتها  التــي  الشــكاوى 
أغســطس. كمــا ناقشــت اللجنة مــا أثير من 
ادعــاءات فــي عــدد مــن وســائل التواصــل 
االجتماعــي والمتعلقــة باآلليــة المتبعــة في 
جانــب وزارة التربيــة والتعليم بشــأن نظام 
البعثــات والمنــح، إذ تمــت مخاطبــة وزيــر 
التربيــة والتعليــم، كمــا تم مناقشــة مــا أثير 

عــن حــاالت اإلضــراب عن الطعــام لعدد من 
النزالء في مركز اإلصالح والتأهيل )ســجن 
جو(، وتم التأكد من توفير الرعاية الصحية 
لهم وتعمل المؤسسة مع إدارة المركز يوميا 

على توفير عدد من مطالبهم المشروعة.  
ممارســة  احتــرام  أهميــة  اللجنــة  وأكــدت 
للدســتور  وفًقــا  للجميــع  الدينيــة  الشــعائر 
المعمــول  والقوانيــن والقــرارات واألنظمــة 
بها، إذ ستقوم المؤسسة بعدد من الزيارات 
لمراكــز اإلصــالح والتأهيــل والتوقيــف فــي 
موســم عاشوراء المقبل للتأكد من ممارسة 
دون  الدينيــة  لشــعائرهم  النــزالء  جميــع 

تمييز.

“الشكاوى” تخاطب وزير التربية بشأن البعثات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

انطالًقــا مــن توجيهــات المجلس 
التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
والتدريب برئاســة ســمو الشــيخ 
محمد بن مبــارك آل خليفة نائب 
رئيــس  الــوزراء  رئيــس مجلــس 
المجلس األعلــى لتطوير التعليم 
االجتمــاع  انعقــد  والتدريــب، 
الرابــع للجنة التوجيهيــة المعنية 
بمتابعــة مشــروع تطويــر الهيكل 
التربيــة  لــوزارة  المؤسســي 
والتعليــم برئاســة وكيــل الوزارة 
والخدمــات  المــوارد  لشــؤون 

محمد مبارك جمعة.

وتمت مناقشــة تفاصيل عمليات 
التعليميــة  القطاعــات  مختلــف 
خطــة  واســتعراض  واإلداريــة، 
القطاعــات  أدوار  لتطويــر  عمــل 
التعليمية واللوجســتية والتعليم 
وجــودة  والمناهــج  العالــي 
وغيرهــا،  والتدريــب  التدريــس 
مــن  مختصــة  عمــل  فــرق  عبــر 
الحكومــة،  ومؤسســات  الــوزارة 
تكلف بتقديم تقارير مفصلة إلى 
اللجنة التوجيهية؛ حتى يتســنى 
لهــا مناقشــتها ورفــع التوصيــات 

المناسبة.

اجتماع “التوجيهية” لمتابعة هيكل “التربية”

06local@albiladpress.com
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صرف رواتب الدفعة األخيرة للتقاعد االختياري28 ذو الحجة 1440

“أبوصيبع الخيرية” تكرم أكثر من 440 متفوقا

البرنامج مــن  مستفيد  موظف   8000 مــن  ألكثر  دفــعــات   4 على 

 أكــد رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد 
الزايــد بأنــه قــد تــم صــرف رواتــب الدفعــة 
الرابعــة واألخيــرة من الموظفيــن الخاضعين 
القطــاع  فــي  االختيــاري  التقاعــد  لبرنامــج 
قــد  بذلــك  الديــوان  يكــون  حيــث  الصحــي، 
انتهــى مــن تنفيذ برنامج التقاعــد االختياري 

وفق الخطة الزمنية للبرنامج.
  وأوضــح الزايــد أن الصــرف تضمــن جميــع 
مبالــغ  تشــمل  والتــي  الموظــف،  حقــوق 
للموظــف  المســتحقة  والمكافــآت  الحوافــز 
للعــام المنصــرم )إن وجــدت(، باإلضافــة إلــى 
مبلــغ فروقــات ترقيــة نهايــة الخدمــة ومبلــغ 
فروقــات تعديــل تاريخ الترقية الســابقة )إن 

اإلجــازات ومكافــأة  ومبلــغ رصيــد  وجــدت( 
الخدمــة الحكوميــة ومســتحقات الموظــف، 
مؤكــًدا حرص ديوان الخدمــة المدنية الدائم 
علــى تمرير رواتب ومســتحقات المتقاعدين 
لجميــع  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج  ضمــن 
الدفعــات حســب الخطــة المعتمــدة، مشــيًدا 
بتعــاون جميــع الجهات الحكوميــة والجهات 
المعنية؛ لضمان ســالمة اإلجراءات في نظام 
المعلومات اإلدارية للموارد البشــرية وضمان 

عملية الصرف للمستحقين.
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  رئيــس  واختتــم 
بــأن الدفعــة الرابعــة هي آخــر دفعــة لبرنامج 
جميــع  مــرت  وقــد  االختيــاري  التقاعــد 
اإلجــراءات لهــذه الدفعــات بحســب الخطــة 

المعتمدة للبرنامج بسالســة وانســيابية دون 
أيــة معوقــات وبتعــاون مــن جميــع الجهــات 
الحكومية والجهات المعنية؛ لضمان اســتالم 
الرواتــب والمســتحقات فــي الوقــت المحــدد 

دون أي تأخير .
وتنفيــذا  المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان  وكان 
لمبــادرة التــوازن المالــي الــذي أعلنتــه اللجنة 
الوزارية للشــؤون المالية وضبط اإلنفاق، قد 
قــام بصــرف رواتب جميــع الموظفيــن الذين 
تنطبق عليهم الشروط ضمن برنامج التقاعد 
االختيــاري وعلــى 4 دفعــات بمجمــوع يفوق 
8000 موظــف مســتفيد من برنامــج التقاعد 
االختيــاري، حيــث كانــت الدفعــة األولــى في 
شــهر يناير، والدفعة الثانية في شــهر فبراير، 

والدفعــة الثالثــة فــي شــهر يونيــو والدفعــة 
الرابعة واألخيرة في شهر أغسطس 2019.

الخيريــة  أبوصيبــع  جمعيــة  كرمــت 
الطلبــة  مــن  األولــى  الدفعــة  األول  أمــس 
المتوفقيــن، فيما تم تكريــم الدفعة الثانية 

أمس األربعاء. 
وبلــغ عــدد المكرميــن لهــذا العــام أكثــر مــن 

440 طالبا. 
وأثنــى رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد علي 
الميــرزا على المكرميــن وأهاليهم وحفزهم 

علــى مواصلــة مشــوار التفــوق، كمــا قــدم 
شــكره لحســينية أبوصيبع والوجيه الحاج 
احتضانهــم  علــى  هللا  لطــف  إســماعيل 

ورعايتهم حفل تكريم الطلبة سنويا.
وشارك عدد من وجهاء وعلماء القرية في 

تكريم أبنائهم الطلبة في جو بهيج.
وأبــدا األهالــي ســعادتهم وهــم يشــاهدون 
مبديــن  التكريــم،  منصــة  علــى  أبنائهــم 
شكرهم للجنة المنظمة على حسن التنظيم 

والتقدير ألبناء المنطقة المتفوقين.

رئيس ديوان الخدمة المدنية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أبوصيبع - جمعية أبوصيبع الخيرية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أصــدر رئيــس ديــوان الخدمــة المدنية أحمــد الزايــد تعليمات 
الخدمة المدنية رقم )6( لســنة 2019 بشــأن الترقية والعالوة 

التشجيعية المستحقة للموظف خالل العام الواحد.
وأوضــح أن التعليمــات تهــدف إلــى بيان الحــاالت التي يجوز 
فيها الجمع بين منح الموظف للترقية أو العالوة التشــجيعية 
أو المكافــأة التشــجيعية خــالل العــام الواحــد مــع غيرهــا مــن 
المكافــآت مثــل مكافــأة العمــل الخــاص ومكافــأة االنضبــاط 

الوظيفي أو مكافأة اإلنجازات االستثنائية أو مكافأة موظف 
الســنة، وذلــك بمــا يتوافق مع قانون وأنظمــة الخدمة المدنية 
ونظــام إدارة األداء الوظيفــي “أداء” وبمــا يضمــن كذلــك منح 

هذه المزايا ألكبر شريحة من الموظفين.
وأكد حرص الديوان الشــديد التخاذ كل اإلجراءات المناســبة 
والمكافــآت  الحوافــز  مــن  الموظفيــن  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا 
التشــجيعية فــي جميــع الجهــات الحكوميــة دون أي تأخيــر، 
حيــث يتــم صرف جميــع الحوافــز الخاصة بموظفــي الجهات 

الحكومية بحســب القانون واإلجراءات المتبعة بالتنسيق مع 
الجهات الحكومية.

وبصــورة  يقــوم  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  أن  الزايــد  وبيــن 
بصــرف  المتعلقــة  واألنظمــة  التشــريعات  بتطويــر  مســتمرة 
العالوات والمكافآت التشجيعية وتهيئة الضوابط الالزمة لها 
في نظام المعلومات اإلدارية للموارد البشــرية )Horison( بما 
يســاعد الجهــات الحكوميــة على ســرعة صرف هــذه الحوافز 

في سبيل تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين.

ــد ــواحـ ــا الــجــمــع فـــي الـــعـــام الـ ــه ــي ــاالت الـــجـــائـــز ف ــ ــح ــ ــان ال ــيـ بـ

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن الترقية والعالوات

نظمه “التنمية 
السياسية” 

للراغبين بالدراسة 
في الخارج



بدأت المحكمة محاكمة متقاعد متهم بتزوير طلب إصدار تصريح عمل لخادمة باســم شــخص آخر ودون علمه ودّون بيانات 
سيدة مدعيا أنها زوجة المجني عليه ومريضة بالحساسية وضعف النظر خالفا للحقيقة؛ من أجل الحصول على 10 دنانير من 

مكتب تخليص معامالت الذي أقر صاحبه أن المتهم هو من تقدم إليه بذلك الطلب لتقديمه للجهات المختصة.

وأمــرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
بتعييــن محــام للدفــاع عــن المتهــم عــن 
طريــق وزارة العــدل مع اســتمرار حبســه 
لحيــن الجلســة المقبلــة المقــرر انعقادهــا 

في يوم 11 سبتمبر المقبل.
فــي  جــاءت  التفاصيــل حســبما  وتشــير 
بــاغ تقدم بــه ابن المجنــي عليه، تضمن 
أن والــده كان يعمــل ســابقا عمــل حــر، إذ 
كان يعمــل فــي الصيــد، لكنــه تــرك أعماله 
بسبب سوء حالته الصحية، لمعاناته من 
مع مرض الســكر والضغــط والقولون كما 
أنــه أصيــب بجلطــات عدة، لذا فهــو غالبا 
مــا يكــون فــي المستشــفى، وال يســتطيع 
الحركة، ما اســتدعاه لتقديم الباغ نيابة 

عنه.
أنــه بشــأن عــدد الخادمــات  إلــى  وأشــار 
قــد  األخيــر  فــإن  والــده،  كفالــة  تحــت 
اســتخرج تأشــيرة عمــل لخادمــة واحدة 
فقــط وكان ذلــك قبــل 6 ســنوات، إذ تــم 
لكــي  والــده  كفالــة  علــى  خادمــة  جلــب 
تعمــل في منزل عمتــه، إال أنه تفاجأ قبل 
نحــو ســنة واحدة من بــدء التحقيق معه 
بمعرفــة النيابــة العامــة، باتصال شــخص 
ال يعرفــه، أفــاد لــه بأنــه يعمــل فــي إدارة 
الجنســية والجــوازات واإلقامــة ويرغب 
فــي تحويل خادمة آســيوية على كفالته 

والده إلى كفالته )أي الموظف(.
وأفــاد وألنــه ووالــده ال يعلمان أي شــيء 
عــن تلــك الخادمــة، فمــا كان منــه إال أن 
توجــه إلــى وزارة العمــل وتحصــل علــى 
بطلــب  تقــدم  الــذي  الشــخص  بيانــات 
فأبلغــه  معــه  وتكلــم  جلبهــا،  إجــراءات 
األخير أنه مخلص معامات وأن شخص 
األوراق  تلــك  لــه  وجلــب  لمكتبــه  حضــر 
فقام بتخليص اإلجراءات الرســمية بناء 

عليها، ولم يبلغه باسم ذلك الزبون.
وعندمــا راجع هيئة تنظيم ســوق العمل، 
اكتشف تزوير بصمة والده على استمارة 
اســتخراج رخصة الخادمة، كما اكتشــف 

بأنــه مــدون باالســتمارة أن زوجــة والــده 
هي الشــاهدة الثالثة بالقضية، وأن سبب 
الحاجــة للخادمــة هــو لمســاعدة األخيرة 

المريضة بضعف النظر والحساسية.
فــي  اســمها  الــوارد  الســيدة  وبســؤال 
اســتمارة الطلب قررت أنها ليست زوجة 
المجنــي عليــه، وال تربطها به ثمة عاقة، 
وأنهــا تفاجــأت بتدويــن بياناتها كزوجته 
في اســتمارة اســتخراج رخصة الخادمة 
بزعم أن الخادمة لرعايتها؛ بسبب حالتها 

الصحية خافا للحقيقة.
المعامــات  مخلــص  مــع  وبالتحقيــق 
بدايــة؛ باعتباره متهما بارتــكاب الواقعة، 
أفــاد بــأن المتهــم المتقاعــد هــو من ســلم 
الواقعــة  موضــوع  المــزورة  المحــررات 
إلــى مكتبه الخاص بتخليص المعامات؛ 
مــن أجــل تخليــص إجــراءات اســتخراج 
تأشــيرة عمل لخادمة فتولى ذلك العمل، 
كــون أن هــذه مهنتــه وهدفــه الحصــول 
علــى فائــدة أو عمولــة ماليــة، ولــو كان 
يعلم أن الموضوع فيه مشكلة لما تدخل 
بهــذا العمــل ووّرط نفســه مــن أجــل مبلغ 

10 دنانير.
مكتبــه  مــع  تعامــل  المتهــم  أن  وأضــاف 
مــرات عــدة وال مشــاكل شــخصية معــه 
سوى أنها هذه المرة الثانية التي يتورط 
فيها بســبب المستندات التي كان يجلبها 
المتهــم لمكتبــه، مبينــا أن األخيــر تعامــل 
معاماتــه  وجميــع  مــرة،   20 نحــو  معــه 
خاصة باســتخراج تأشــيرات عمل لجلب 
خــدم المنازل ألشــخاص مختلفين، مبينا 
يمتلــك  كونــه  معــه  يتعامــل  المتهــم  أن 
ترخيصا لتخليص المعامات في حين ال 
يملك هو ذلك، لذا فإنه البد له أن يتعامل 
مع أحــد المكاتب ليتحصل على عمولته، 
فلجــأ إلــى مكتبه بنفســه ومن ثم اســتمر 
بالتعامــل معهــم لفتــرة، إذ يأخــذ مكتبــه 
مبلــغ 10 دنانيــر فقــط والفائــدة المعتادة 
فــي أية معاملة، أما المتهم فإنه يتحصل 

باعتقاده على مبالغ بســيطة من أصحاب 
تلك المعامات.

وأكــد أن الظاهــر له من تلــك األوراق أنها 
صحيحــة وال يوجــد بهــا أية شــبهة، لكنه 
اشــتبه مــرة واحدة عندما تم اســتدعاؤه 
قبــل ســنتين فــي قضيــة أخــرى مماثلــة، 
التــي  األوراق  معظــم  أن  إلــى  مشــيرا 
يقدمهــا لــه المتهــم كانــت تحمــل بصمــة 
فقــط دون توقيــع، وأن معظــم شــهادات 
الراتــب تتبــع لجهــة واحــدة فقــط، فتــم 

إخاء سبيله.
التزييــف  خبيــر  بتقريــر  ثبــت  وبالفعــل 
والتزويــر بــإدارة األدلــة الجنائيــة أنه من 
خــال تدقيــق ومضاهــاة طبيعة بصمتي 
اإلصبعين المرفوعتين من على المســتند 
طلــب  اســتمارة   - الواقعــة  موضــوع 
إصــدار تصريح عمــل لخدم المنازل ومن 
فــي حكمهــم - مــع بصمــات يــد المتهــم، 
فإنــه يجــزم بتطابــق بصمــات يــد المتهم 
ســالف الذكــر بأكثر مــن 12 عامة مميزة 
الموجودتيــن  البصمتيــن  طبعتــي  مــع 
فتــم  الواقعــة،  موضــوع  المســتند  علــى 

استدعاؤه للتحقيق معه.
وأنكــر المتهــم االتهامــات، وقــال إنــه في 
الســابق كان يعمــل لــدى إحــدى الوزارات 
 10 لحوالــي  وبقــي   ،2001 العــام  لحيــن 
سنوات عاطا عن العمل، وكانت ظروفه 
االقتصاديــة صعبــة، وبذلــك الوقــت كان 
معتــادا علــى الحضــور في مقهى شــعبي 
بســوق المنامــة قرب محطــة النقل العام، 
إذ يتــردد عليه عدد كثيــر من المواطنين 
مخلــص  ضمنهــم  ومــن  واألجانــب 
المعامــات الــذي تعــرف عليه هنــاك قبل 

5 سنوات.
وأفــاد أنــه لمــا علــم أنــه ذلــك الشــخص 
يمتلــك مكتبا لتخلــص المعامات وأبلغه 
أنه ســيعطيه مبالغ ماليــة تتراوح ما بين 
5 و10 دنانيــر عــن كل زبــون يجلبــه إليه، 
فقــد جلب له طوال تلك الفترة عددا من 

الزبائــن غالبيتهــم أجانب الجنســية ومن 
ولديهــم  المقهــى  ذات  علــى  المتردديــن 

مشاكل بشأن التأشيرات والسفر.
المكتــب  بشــأن  األجانــب  يبلــغ  وكان 
بهــم  الخاصــة  األوراق  منهــم  ويســتلم 
ويأخذهــا بنفســه أو مــع ذلــك الشــخص 
ابنــه  أو  للمخلــص  ويعطيهــا  للمكتــب 
تلــك  مقابــل  لديــه، ويتحصــل  الموظــف 

األعمال على مبلغ بسيط.
ولفــت إلــى أنــه فــي بعــض المــرات كان 
منــه  ويطلــب  أوراقــا  يعطيــه  المخلــص 
أن يبصــم أو يوقــع عليهــا أو يكتب اســم 
بذلــك  يقــوم  فــكان  األجنبــي،  الشــخص 
بحســن نيــة؛ خصوصــا أن نظــره ضعيــف 
وألن المخلــص هــو مــن يطلب منــه ذلك، 
وكان يخبــره أن تلــك اإليصــاالت عاديــة 
وال مشــكلة فيهــا؛ لكــي يعطيــه المخلــص 
المبلــغ المالــي مقابل ذلــك، ولكن حصلت 
له مشــكلة بعد ذلك، إذ تم اتهامه بتزوير 

بصمة شــخص وتم الحكم عليه بالسجن 
هــذه  وأن  ذلــك،  عــن  ســنوات   4 لمــدة 
القضية مشــابهة لها أيضا ولكنه ال يعرف 
الشــاكي وال يتذكــر أي شــيء عــن تلــك 
األوراق، وبالفعل ثبت بكشــف االستعام 
اتهامــه  أنــه ســبق  بــه  الخــاص  الجنائــي 

والحكم عليه في قضايا مماثلة.
وثبــت بخطــاب صــادر مــن إدارة الموارد 
البشرية والمالية بوزارة العدل والشؤون 
اإلســامية واألوقــاف أن المجنــي عليــه 
ليــس من منتســبي الــوزارة، وأن شــهادة 
الراتــب لــم تصــدر عن طريق القســم، كما 
أن الختم المســتخدم غير مطابق ألختام 

الوزارة وكذلك التوقيع.
أنــه  للمتهــم  العامــة  النيابــة  وأســندت 

بتاريخ 28 يوليو 2015، ارتكب اآلتي:
أوال: ارتكب تزويرا في محررات رسمية، 
وهي استمارة طلب إصدار تصريح عمل 
لخــدم المنازل ومن في حكمهم وشــهادة 

راتــب، بطــرق التزويــر المحــددة قانونــا، 
بــأن حــّرف الحقيقــة في االســتمارة حال 
تحريرهــا، إذ وضــع عليهــا بصمــة نســبها 
إلى المجني عليه، كما نســب إليه زواجه 
حيــن  فــي  للحقيقــة  خافــا  ســيدة  مــن 
اصطنع شهادة الراتب ووضع عليها ختم 
مزور منســوب صدوره إلى قســم شؤون 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  الموظفيــن 
اإلســامية واألوقــاف وكــذا توقيع مزور 
منســوب إلــى مديــر القســم، وكلــه بنيــة 

استعماله كمحررات صحيحة.
المــزورة  المحــررات  اســتعمل  ثانيــا: 
مــن  زورت  فيمــا  أوال  التهمــة  موضــوع 
أجلــه واعتــد بالبيانــات المدونــة بهــا بــأن 
قدمهــا إلــى المخلــص مــن أجــل تقديمهــا 
للموظــف المختــص بهيئــة تنظيــم ســوق 
العمل؛ الســتخراج تصريح عمل لخادمة، 

مع علمه بتزويرها.

متقاعد يزّور استمارة طلب جلب خادمة ليحصل على 10 دنانير
ــا أصـ ــه  ــرفـ ــعـ تـ ال  ــدة  ــ ــي ــ س مــــن  مــــتــــزوج  عـــلـــيـــه  الـــمـــجـــنـــي  أن  ادعـــــــى 

إدانة 9 بإدارة “أحرار دمستان” وإيواء مطلوبين تصل أحكامهم للمؤبد
عقوبات بين 3 أشهر و6 سنوات وغرامة 100 ألف دينار على المتهمين

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 6 
متهمين بإدارة حسابات على مواقع التواصل 
يوتيــوب(  اإلنســتغرام،  )تويتــر،  االجتماعــي 
تحمل اســم “أحــرار دمســتان”، وكذلك إخفاء 
عــدد مــن المطلوبيــن أمنيــا والصــادر ضدهــم 
عــن  فضــا  للمؤبــد،  تصــل  بالســجن  أحــكام 
إدانتهــم أيضــا بعمليــات نقــل لألمــوال لصالح 
أفــراد تنظيمــات إرهابية تابعة لـــ “ائتاف 14 

فبراير” وتيار الوفاء اإلسامي.
وقضــت المحكمــة المذكــورة بســجن المتهــم 
األول لمــدة 6 ســنوات وأمــرت بتغريمــه مبلغ 
100 ألــف دينــار عــن جميــع التهــم المنســوبة 
إليــه، وبحبــس 3 متهميــن لمــدة ســنة واحدة 
وبتغريــم كل منهــم مبلــغ 2000 دينــار، فيمــا 
لمــدة  بالحبــس  آخريــن  متهميــن   3 عاقبــت 

سنتين، وحبست األخير لمدة 3 أشهر فقط.
أن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وأفــادت 
إتيــان  علــى  أفكارهــم  اجتمعــت  المتهميــن 
الســوء من الفعل وانصرفت نواياهم لإلفساد 
فــي األرض واإلخــال باألمــن العــام وإشــاعة 
األول  مــن  المتهمــون  قــام  حيــث  الفوضــى، 
وحتى الثالث بالترويج ألعمال تكون جريمة، 

بأن تعاقبوا على إدارة حساب أحرار دمستان 
وتولوا نشــر صور لألعمال اإلرهابية عبر ذلك 
المتهــم  لغــرض إرهابــي وشــاركهم  الحســاب 
الرابــع فــي ذلــك، إال أنــه عــن طلــب وكاؤهــم 
باستعمال الرأفة بحقهم، فإنه ونظرا لظروف 
المتهميــن، فــإن المحكمة تأخذهم بقســط من 
الرأفة في حدود ما تسمح به المادة )72( من 

قانونا العقوبات.
وتشــير وقائع القضية إلــى أن إدارة المباحث 
تلقــت  قــد  كانــت  الجنائيــة  والتحقيقــات 
الموقــوف  الثانــي،  المتهــم  حــول  معلومــات 
لــدى إدارة اإلصــاح والتأهيــل، مفادهــا أنــه 
عمــل علــى تجنيــد المتهــم األول والموقــوف 
الجــاف،  بالحــوض  االحتياطــي  بالحبــس 
ليديــر حســاب “أحــرار دمســتان” عبــر مواقــع 
“تويتر، اإلنســتغرام، واليوتيــوب”، وأن األول 
نشــر عبرهمــا عددا مــن الصــور والفيديوهات 
المروجــة لألعمــال اإلرهابيــة والتعــدي علــى 

قوات األمن.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم األول كان 
يتلقــى مبالــغ ماليــة من نقــاط ميتــة ويضعها 
فــي نقاط أخــرى حتى يتمكن بعــض العناصر 
اإلرهابيــة التابعيــن لتيــار الوفــاء اإلســامي 
وتنظيــم “ائتــاف 14 فبرايــر” اإلرهابــي مــن 

عملياتهــم  علــى  لإلنفــاق  وذلــك  اســتامها؛ 
الفتــرة  خــال  األول  تمكــن  وقــد  اإلرهابيــة، 
مــا بيــن العاميــن 2014 و2018 بإيــواء عــدد 
فــي مســكنه بمنطقــة  أمنيــا  المطلوبيــن  مــن 

دمستان.
وأثنــاء التحقيق مع المتهم األول قرر أنه في 
العــام 2015 التقــى بالفعل المتهــم الثاني في 
أحــد مآتــم القريــة، وعندها طلب منــه األخير 
االشــتراك في صفحة “أحرار دمســتان” ونشر 
األخبــار اإلعامية الخاصة بالقــرى والمتعلقة 
بالفعاليــات، فوافــق علــى طلبه، إذ كان ينشــر 
على تلك الصفحة لمدة أسبوعين ثم توقف.

فــي  بــه مجــددا  اتصــل  الثانــي  المتهــم  لكــن 
العــام 2018، وطلــب منه إدارة الحســاب عبر 
واليوتيــوب”،  وتويتــر  “اإلنســتغرام  مواقــع 
فنشــر مجــددا أخبار الفعاليــات الخاصة بتيار 
الوفاء اإلسامي وكذلك “ائتاف 14 فبراير”، 

والموقوفين وصورهم الشخصية.
كمــا اعترف بأنه التقى المتهــم الثالث، والذي 
ســلمه كاميرا لتصوير الفعاليات والمســيرات، 
وتواصــل معــه شــخص آخر مــن تيــار الوفاء، 
والــذي كلفــه باســتام ظــرف بــه مبلــغ مالــي 
ليضعــه بالقــرب من مســجد اإلمــام الرضا )ع( 

بمنطقة سكنه دمستان.

وأنكــر المتهــم األول خــال التحقيــق معه أن 
يكــون قــد توجــه للعــراق ليتلقــى التدريبــات 

العسكرية هناك.
الرصــد  شــعبة  تقريــر  مــن  للمحكمــة  وثبــت 
دمســتان”  “أحــرار  حســاب  أن  والمتابعــة 
يدعــو لمقاطعــة االنتخابات وتوقيــع عريضة 
شــعبية النتخاب مجلس تأسيســي، ويتضمن 
إدعاءات عن سوء المعاملة وعمليات تعذيب 
بالســجون، وينشــر صورا لمظاهــرات وأعمال 
الشــغب ويدعو لتحرك شــعبي إلســقاط نظام 

الحكم.
كمــا ثبــت باالطــاع علــى األحــكام الجنائيــة 
المرفــق صورهــا بملف القضية صــدور أحكام 
المتهميــن مــن  للحريــة ضــد  جنائيــة مقيــدة 
الرابــع وحتــى التاســع، إذ حكــم علــى المتهــم 
الرابــع بالســجن 15 عامــا، وبســجن الخامــس 
في 5 أحكام جنائية لمدة تصل إلى 9 سنوات 
و9 أشهر، وعوقب السادس بالسجن 15 عاما. 
أمــا الســابع، فقــد صــدر حكــم عليــه بالســجن 
 4 بلــغ مجموعهمــا  المؤبــد وحكميــن آخريــن 
ســنوات، فــي حين صدرت 3 أحكام بالســجن 
المؤبــد بحق الثامن فضا عن حكمين آخرين 
بالسجن 11 عاما، وصدرت أيضا بحق المتهم 

التاسع 3 أحكام بالسجن بلغت 18 عاما.

“النيابة”: المتهمون مولوا ومارسوا أنشطة إرهابية
اعتـــدوا علـــى الشـــرطة وأخفـــوا مجرميـــن وأداروا حســـابات تحريضيـــة

صرح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي 
العــام المستشــار أحمد الحمادي بــأن المحكمة 
الكبــرى الجنائيــة الرابعــة أصــدرت حكما أمس 
على 9 متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم 
لجماعــات  وتمويــا  دعمــا  خصصــت  أمــوال 
إرهابيــة بغــرض ممارســة أنشــطتهم اإلرهابية 
والترويج ألعمال تكون جريمة، تنفيذا لغرض 
إرهابي وإخفــاء متهمين في جنايات عقوبتها 
الســجن بمعاقبــة المتهــم األول بالســجن لمــدة 
دينــار  ألــف   100 بمبلــغ  والغرامــة  ســنوات   6
والرابــع  والثالــث  الثانــي  المتهميــن  ومعاقبــة 
ألفــي  بمبلــغ  والغرامــة  ســنة  لمــدة  بالحبــس 
دينــار لكل منهــم، ومعاقبــة المتهمين الخامس 
لمــدة  بالحبــس  والثامــن  والســابع  والســادس 

ســنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة 
3 أشهر. 

تخلــص الواقعــة عــن ورود معلومــات مفادهــا 
األول  المتهــم  بتجنيــد  الثانــي  المتهــم  قيــام 
وتكليفــه بــإدارة حســاب أحــرار دمســتان عبــر 
يتولــى  وأن  وتويتــر(،  )االنســتغرام  تطبيــق 
والتخريبيــة  اإلرهابيــة  األعمــال  صــور  نشــر 
واالعتــداء علــى قوات األمــن بمملكة البحرين 
عبــر ذلك الحســاب، وقام المتهــم األول بتنفيذ 
ذلــك فعــا، كمــا قــام المتهــم الثانــي بتكليــف 
المتهــم األول باســتام مبالــغ ماليــة من مواقع 
تتمكــن  حتــى  أخــرى  لمواقــع  ونقلهــا  معينــة 
باقــي العناصــر اإلرهابيــة التابعــة لتيــار الوفاء 
مــن  فبرايــر   14 لتنظيــم  والتابعــة  اإلســامي 

اســتام تلــك المبالــغ الماليــة؛ من أجــل اإلنفاق 
علــى العمليــات اإلرهابيــة وتنفيذهــا وقــد قام 
المتهــم األول بتنفيــذ هــذا التكليــف، كمــا قــام 
المتهــم األول بإيــواء المتهميــن مــن الخامــس 
حتــى التاســع، كمــا دلــت المعلومــات إلــى قيام 
المتهميــن الثالــث والرابع بإدارة حســابات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي؛ بغرض التحريض 
بالمملكــة،  والتخريــب  الشــغب  أعمــال  علــى 
الجماعــات اإلرهابيــة  مــع  بالتواصــل  والقيــام 
خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة 

الفوضى في الباد تنفيذًا ألغراض إرهابية.
واســتندت النيابــة العامــة فــي التدليــل علــى 
ثبــوت التهــم فــي حقهــم إلــى األدلــة القوليــة 
منها شــهود اإلثبات واعتــراف المتهمين األول 

أنفســهم  علــى  والســابع  والخامــس  والثانــي 
وعلــى باقــي المتهميــن وعلــى األدلــة الفنيــة، 
الكبــرى  إلــى المحكمــة  فتــم إحالــة المتهميــن 
الجنائيــة الرابعــة، وتداولت القضية بجلســات 
المحكمــة بحضور محامــي المتهمين ومكنتهم 
مــن الدفاع وإبــداء الدفــوع القانونية ووفرت 
لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها 
البيــان، وللمتهميــن حــق الطعــن علــى  ســالف 
الحكــم الصــادر أمــام محكمــة االســتئناف فــي 
أســباب  قامــت  إذا  قانونــا  المقــررة  المواعيــد 
النظــام  يســمح  كمــا  لذلــك،  تحملــه  قانونيــة 
القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام 
االســتئناف الطعن أمــام محكمة التمييز، وهي 

من الضمانات القانونية المكفولة ألي متهم.

المنامة - النيابة العامة
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المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مدير عام التفتيش واألمن الجمركي بشــؤون الجمــارك العميد عبدهللا حمد 
الكبيســي ، بــأن ضبــاط إدارة جمــارك المنفــذ البــري تمكنــوا من ضبط مســافر على 
جســر الملــك فهــد وبحوزته مادة يشــتبه بأنها مــادة مخدرة تقــدر قيمتها بنحو 30 

ألف دينار.

وأوضــح، أنــه أثناء قيام ضبــاط الجمارك 
المســافرين،  بأحــد  اشــتبهوا  بواجبهــم 
وباالســتعانة بفريــق وحــدة جنــاح األثــر

K9 التابــع لشــؤون الجمــارك، وبتفتيــش 
مركبتــه تــم ضبــط المــادة مخبــأة بداخل 

المركبة.

واألمــن  التفتيــش  عــام  مديــر  وأشــار 
المــادة  تحويــل  تــم  انــه  إلــى  الجمركــي 
المضبوطة إلى إدارة مكافحة المخدرات 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، 
المقــررة؛  القانونيــة  اإلجــراءات  التخــاذ 
تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

مسافر يحاول تهريب مخدرات بـ30 ألف دينار

Û  شــرفت صبــاح يــوم أمــس أن أكــون مــن الموجوديــن باللقــاء المفتــوح والصريــح
الــذي جمــع وزير العمل والشــؤون االجتماعية جميل حميدان مع عدد من رؤســاء 
وممثلي جمعيات الحراك وذوي االحتياجات الخاصة والمكفوفين، بحضور كريم 

من منيرة بن هندي؛ للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم والنظر بها.
Û  هــذا اللقــاء الرائــع جدا، والذي كان به الوزير حميــدان مهتما ومنصتا لمطالب هذه

الفئــة الغاليــة علــى شــعب البحريــن، كان بتنظيم مــن النائب الشــاب إبراهيم خالد 
النفيعي.

Û  وبعد حديث مستفيض ومطول، تجاوز الساعتين تقريبًا، خلص الحضور لعدد من
التوصيــات، والتــي اهتم الوزير حميدان؛ ألن يوجه المســؤولين في وزارته، للنظر 

بها، وموافاتها عنها أواًل بأول، هي كالتالي:
Û .توفير دعم “الكهرباء والماء” لجميع المقار والجمعيات التي تمثل هذه الفئة
Û  تخفيض أسعار تذاكر الطيران على الناقلة الوطنية )طيران الخليج( بنسبة ال تقل

عن 50 % من سعر التذكرة.
Û .إلغاء رسوم الخدم والسائقين المستجلبين لخدمتهم
Û  مســاعدة فئــة “الصــم” بالحصول على حــق الترجمة، عبر توفيــر مخصصات مالية

للجمعيات التي ينتسبون بها لهذا الغرض، ككلفة للمعلمين.
Û .اإلسراع بمعالجة ملف العاطلين منهم، والتي يبلغ عددهم 85 عاطا، تقريبا
Û  توجيــه إدارات المجمعــات التجاريــة؛ لتقديــم المزيــد مــن الرعايــة واالهتمام لهذه

الفئــة، بتشــديد الرقابــة على المواقف المخصصة لهم، وحســن معاملتهم، ومراعاة 
ظروفهم المختلفة عن اآلخرين.

Û  أن يكــون الدعــم الحكومــي الموجه، هو للطالب وليس للمركز نفســه؛ حتى تســنح
ألسرته اختيار المكان األنسب له هو، وفق ظروفه، وأولوياته.

Û  ومــا بيــن هــذه التوصيــات، واهتمــام الوزيــر، ومســاعي النائــب، تتحمــل الدولــة
مســؤوليتها عبــر النظــر بهــذه المطالــب، وتوفيــر المزيــد مــن المخصصــات المالية، 
ودعــم الجمعيــات والمراكــز الحاضنــة لهــم بشــكل أكبر، واألهــم االنصــات لمطالب 

القائمين عليها.

مطالب 
مشروعة لــ 

“ذوي العزيمة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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%  563 إلــــى  وصـــلـــت  ــرة  ــي ــب ك بــنــســبــة  ــة  ــع ــف ــرت م

المدفوعــات تســديد  وتســهيل  العمــاء  الحتياجــات  تلبيــة 

أرباح “البركة تونس” النصفية

“درة البحرين” تنضم إلى “Fawateer” من “بنفت”

أعلن بنك البركة تونس، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، عن ارتفاع صافي دخله في النصف األول من العام الجاري بنسبة 563 
%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي األصول بنسبة 11 % في نهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع نهاية العام 2018. 

وأظهــرت البيانات المالية للبنك، إن إجمالي 
الدخــل بلــغ 23 مليــون دوالر، بزيــادة 38 % 
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 
وبعــد خصــم المصاريــف التشــغيلية، ارتفــع 
صافي الدخل التشــغيلي بنسبة 38 % ليبلغ 
بعــد خصــم  بلــغ  فيمــا  دوالر.  مليــون   15.5
المخصصــات والضرائــب، 3.8 مليون دوالر، 
بزيــادة نســبتها 563 % بالمقارنــة مــع نفــس 

الفترة من العام 2018. 
مــن ناحيــة أخرى بلــغ أجمالي أصــول البنك 
 ،2019 يونيــو  بنهايــة  دوالر،  مليــون   766
11 % بالمقارنــة مــع نهايــة  بزيــادة قدرهــا 
محفظــة  حجــم  ارتفــع  كمــا   .2018 العــام 
التمويــات واالســتثمارات الصافيــة بنســبة 
2 % لتبلــغ 404 مليــون دوالر بنهايــة يونيــو 
الماضــي  العــام  نهايــة  مــع  بالمقارنــة   2019
2018. وتــم تمويل الزيــادة في األصول من 
خــال نمو ودائــع العماء وحقــوق أصحاب 
حســابات االستثمار بنسبة 19 % لتبلغ 692 
مليــون دوالر، وهــي تمــول ما نســبته 90 % 

من إجمالــي الموجودات، مما يعكس قاعدة 
العمــاء المتينــة للبنــك. كمــا تعــززت حقوق 
59 مليــون  لتبلــغ   % 6 بنســبة  المســاهمين 
رئيــس  وقــال   .2019 يونيــو  بنهايــة  دوالر 
مجلــس إدارة بنــك البركــة تونــس عبداإللــه 
صباحــي “تواصلت خــال النصف األول من 
هذا العام التحوالت السياسية واالقتصادية 
بيئــة  ولــد  ممــا  تونــس،  فــي  واالجتماعيــة 

اســتثمار تنطــوي على عــدد مــن التحديات، 
ومع ذلك، فقد استطاع البنك تحقيق نتائج 
تشغيلية وربحية متميزة للغاية”. من جهته، 
قــال عدنــان يوســف عضــو مجلــس اإلدارة، 
“بنــك  إن  للمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
البركــة تونــس وبعد أن أكمــل بنجاح تحوله 
الخدمــات  كامــل  يقــدم  محلــي،  بنــك  إلــى 
المصرفيــة لألفــراد والشــركات وبــات يتميز 

اليــوم بتقديم حزمــة متكاملة من الخدمات 
التمويليــة واالدخاريــة والتجاريــة لمختلــف 

شرائح المجتمع من األفراد والشركات”.
إلى ذلك، قال محمد المنصر مدير عام البنك 
“يقــدم البنــك، من خال شــبكة فروعه التي 
يبلــغ عددهــا 37 فرعا منتشــرة فــي مختلف 
المدن والمناطق الحيوية في تونس، حزمة 

متكاملة من الخدمات المصرفية.

“بنفــت”،  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــع 
عبدالواحــد الجناحــي، اتفاقية مــع الرئيس 
التنفيــذي لشــركة إدارة منتجــع الــدرة خالد 
خدمــة  إلــى  بموجبهــا  تنضــم  البوســميط، 
لشــركة  التابعــة   ،””Fawateer  - “فواتيــر” 
 BenefitPay عبــر  والمتوافــرة  “بنفــت” 
وقنوات البنوك اإللكترونية. وســتقوم “درة 
البحرين” - بموجب تلك االتفاقية - بتقديم 
المباشــر  الدفــع  عبــر  االســتقطاع  خدمــة 
مــن خدمــة فواتيــر والمتوفــرة عبــر تطبيق 
BenefitPay مــن خــال القنوات المصرفية 
هــذه  تمكــن  حيــث  المتاحــة،  اإللكترونيــة 

جميــع  تســديد  مــن  الزبائــن  الخدمــة 
ثــواٍن  خــال  فوريــة  بصــورة  المدفوعــات 
احتياجــات  ســيلبي  الــذي  األمــر  معــدودة، 
كافــة العمــاء. وأكــد الجناحــي، أن “بنفــت” 
تتطلع إلى تعزيز عاقتها مع “درة البحرين” 
القنــوات  عبــر  الدفــع  عمليــات  خــال  مــن 
تقــدم  “بنفــت”  أن  وأوضــح،  اإللكترونيــة.  
خدمــات إلكترونية متميزة ومتنوعة تدعم 
التحــول للمدفوعــات والتحويــات الماليــة 
اإللكترونيــة، األمــر الذي يســاهم في خدمة 
قطــاع األعمــال ويوفــر الكثيــر مــن الجهــد 

والوقت والمال.

“درة  أن  البوســميط،  أكــد  جانبــه،  مــن 
البحرين”، قررت التوجه إلى خدمة فواتير، 
إيمانًا منها بأهمية تحويل الدفع إلى النظام 

ســتتيح  االتفاقيــة  أن  مبينــًا  اإللكترونــي، 
تعزيــز التعــاون مــع “بنفــت” بمــا يســهم فــي 

تطوير خدمات المدفوعات اإللكترونية.

تونس - البركة

المنامة - بنفت

“المركزي”: تغطية أذونات 
بقيمة 35 مليون دينار

عــن  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1771 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة 
BH0004974182 ( مــن أذونــات الخزانة 

الشهرية التي يصدرها عن الحكومة.
دينــار  مليــون   35 اإلصــدار  قيمــة  وتبلــغ 
لفتــرة اســتحقاق 182 يومــًا تبــدأ فـــي 1 
مــارس   1 فــي  وتنتهــي   2019 ســبتمبر 
2020، كمــا بلــغ معدل ســعر الفائدة  2.85 
% مقارنة بـ 2.93 % في اإلصدار السابق.

وبلــغ معدل ســعر الخصــم 98.58 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 98.555 

% علمًا بأنه قد تمت التغطية 243 %.
وبلــغ الرصيــد القائم ألذونــات الخزانة مع 

هذا اإلصدار 2.11 مليار دينار.

المنامة - المركزي

سنابس - بيت التجار

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  دشــنت 
البحريــن نشــرة اقتصادية شــهرية 
تتضمن أهم المؤشــرات حول أداء 
االقتصــاد البحرينــي مفصــا علــى 
وأبــرز  الســوق،  قطاعــات  حســب 
البحريــن  بورصــة  فــي  التــداوالت 
إضافة إلى مشاريع البنية التحتية 
ومرتبــة  والمســتقبلية،  الحاليــة 
الــدول  بيــن  اقتصاديــا  البحريــن 
مختلــف  فــي  والعالميــة  العربيــة 

القطاعات.
النشــرة  إن  الغرفــة  وقالــت 
ســتبقي  الشــهرية  االقتصاديــة 
أعضــاء الغرفة والمهتمين بالشــأن 
االقتصــادي علــى اطــاع ومعرفــة 
بأبــرز وأحدث األرقام والمؤشــرات 
وعاقــات  المحليــة  االقتصاديــة 
البحريــن االقتصادية، مشــيرة إلى 
لجهــود  اســتكماال  يأتــي  ذلــك  أن 
بخدمــة  االرتقــاء  فــي  الغرفــة 
أهدافهــا  مــع  تماشــيا  األعضــاء 
فــي  االســتراتيجية  وخططهــا 

الدورة 29.
ألعضــاء  يمكــن  انــه  وأوضحــت 

الغرفــة والمهتميــن اإلطــاع علــى 
الموقــع  عبــر  االقتصاديــة  النشــرة 
التطبيــق  عبــر  أو  اإللكترونــي 
يعمــل  الــذي  للغرفــة  اإللكترونــي 
حيــث   ،androidو  ios بنظامــي 
معلومــات  التطبيــق  ســيتضمن 
يومــي  بشــكل  تحديثهــا  يتــم 
بآخــر  علــم  علــى  العضــو  إلبقــاء 
المســتجدات، وكذلــك تماشــيا مــع 
لغــة العصر الجديــدة، إذ ان الغرفة 
تطمــح مــن خــال هــذه المبــادرات 
الســتغال جميــع طــرق التواصــل 

مع األعضاء.

“الغرفة” ترصد مؤشرات االقتصاد البحريني

29 أغسطس 2019 الخميس
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3.8

203

دوالر مليون 

مليارات دوالر
الميزانية الموحدة للبنوك في العام 2019

للجملة و111  ــجــزئــة”  ــت ”ال ـــ  ل مليونا   92 ــع  ــواق ب

ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك البحرينية في بنهاية النصف األول من العام 2019 لتبلغ نحو 203.3 مليار دوالر، في 
زيــادة تتواكــب مع تحســن أداء وربحية البنوك والنمو الكبيــر لودائع بنوك التجزئة. وارتفعت ميزانية البنوك الموحدة 
منــذ بدايــة العــام قرابــة وحتــى نهايــة يونيو الماضي بنســبة 5.5 % في حين بلغت نســبة االرتفاع على أســاس ســنوي 

قرابة 8 %.

والمالــي  المصرفــي  القطــاع  ويعــد 
فــي  الرئيســة  االقتصــاد  أعمــدة  مــن 
البــاد حيــث تناهز يســاهم فــي قرابة 
16.7 % ليكــون مــن أبــرز القطاعــات 

األساسية بعد النفط.

التجزئة والجملة

الدوريــة  اإلحصائيــات  وأظهــرت 
للنصــف  المركــزي  البحريــن  لمصــرف 
بنــوك  موجــودات  إجمالــي  أن  األول، 
التجزئــة بلغت نحــو 91.8 مليار دوالر 

بنهاية النصف األول مرتفعة من 85.3 
مليــار دوالر فــي ذات الفترة من العام 

الماضي.
أما موجودات بنوك الجملة، فقد نمت 
دوالر  مليــار   102 مــن  األخــرى  هــي 
بنهايــة النصــف األول مــن 2018 لتبلغ 
111.5 مليــار دوالر لنفــس الفتــرة مــن 

.2019
ويعمــل فــي البحريــن قرابــة 98 بنــًكا 
مرخــص لــه من قبل مصــرف البحرين 
المركــزي بنهايــة 2018، مــن بينهــا 30 

بنــًكا يعمــل فــي قطــاع التجزئــة عبــر 
وإقــراض  الماليــة  التســهيات  منــح 
عــدد  ويبلــغ  والمؤسســات،  األفــراد 
البنــوك البحرينيــة 14 بنــًكا فــي حيــن 
تبلــغ فــروع البنــوك األجنبيــة 16 بنًكا، 
والتــي  الجملــة  ببنــوك  يتعلــق  وفيمــا 
تقــدم التمويــات أو الخدمات لألفراد 
والمؤسســات الماليــة فبلــغ عددها 68 
بنــكا. وكذلــك يعمــل فــي البحريــن 7 

مكاتب تمثيلية لبنوك أجنبية.

البنوك اإلسالمية

وفيمــا يتعلــق بموجــودات المصــارف 
اإلسامية فقد ارتفعت من نحو 60.1 
مــن  األول  النصــف  فــي  دوالر  مليــار 
2018 لتبلغ 67.5 مليار دوالر في ذات 

الفترة من 2019.
ويبلــغ عــدد البنوك اإلســامية العاملة 
فــي البحريــن قرابة 21 بنــًكا، إذ تعتبر 
البحرين مركز مالي في المنطقة فيما 
اإلســامية  البنــوك  باحتضــان  يتعلــق 
المحاســبة  هيئــة  وتســتضيف 
الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة 
اإلســامية التي تقوم بإعداد المعايير 
الشــرعية الازمــة لعمــل البنــوك حول 
العالــم، كما تســتضيف المجلــس العام 
للبنوك والمؤسســات المالية اإلسامي 

التي تعنى بتطوير هذا القطاع.

عبداإلله صباحيمحمد المنصرعدنان يوسف

خالد البوسميط عبدالواحد الجناحي

 علي الفردان

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي

لافــراد  المحليــة  البنــوك  التــي تقدمهــا  الشــخصية  القــروض  زادت 
والمؤسسات الخاصة والعامة، بنحو 685 مليون دينار بنهاية النصف 

األول من العام الجاري وذلك على أساس سنوي.
وأظهرت أرقام مصرف البحرين المركزي، أن الرصيد القائم للقروض 
بلغت بنهاية يونيو 2019، نحو 9.88 مليار دينار مقارنة مع 9.2 مليار 
دينار بنهاية في ذات الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 
7 %. ويشــكل رصيــد القــروض نحــو 69.4 % مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالي مقارنة مع 64.6 % في ذات الفترة من العام السابق.
وفي التفاصيل، فقد بلغت إجمالي رصيد القروض الشخصية بنهاية 
النصف األول نحو 4.3 مليار دينار )3.9 مليار دينار في يونيو 2018(، 
ورصيــد قــروض المؤسســات نحــو 5.2 مليار دينــار )4.9 مليــار دينار 
فــي يونيــو 2018( في حين بلغت قروض الحكومة نحو 342 مليون 
دينــار )358 مليــون دينــار فــي يونيــو 2018(. وتظهــر األرقــام تراجع 
القــروض المقدمة للســيارات لقطاع األفــراد، إذ بلغ نحو 96.6 مليون 

دينار بنهاية النصف األول مقارنة 105 مليونًا قبل عام.

وحافظــت القــروض العقاريــة علــى نســب نمــو معقولــة خــال لتبلــغ 
نحــو 1.86 مليــار دوالر لقطاع األفــراد ونحو 1.87 مليار دينار لقطاع 
المؤسســات. وفيمــا يتعلق بالودائع فقد أشــارت البيانــات إلى ارتفاع 
فــي الودائــع لــدى بنوك التجزئــة لتبلغ نحو 12.97 مليــار دينار بنهاية 
النصــف األول مــن العــام الجــاري، مقارنــة مــع 11.8 مليــار دوالر أي 
بزيــادة فاقــت المليــار دينــار وبنســبة بلغــت نحــو 9.9 %، إذ تشــكل 

القروض قرابة 91.1 % من إجمالي الناتج المحلي للباد.

انخفــض الديــن العــام للمملكــة فــي النصــف األول مــن العــام 
الجــاري إلــى 11.29 مليار دينــار، في الوقت الذي لم يعلن فيه 
مصــرف البحريــن المركــزي عن أي إصدارات جديدة لســندات 
خارجية خال هذا العام، وفق أحدث البيانات المنشورة على 

موقعه اإللكتروني. 
وكان الديــن العــام بنهايــة العــام 2018 يبلغ نحــو 11.45 مليار 
دينــار أي مــا نســبته 80.4 % من إجمالــي الناتج المحلي، ومع 
األرقــام الجديــدة أنخفــض الدين العام ليشــكل نحــو 79.3 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية يونيو الماضي، األمر الذي 
يتفــق مــع خطط البحرين لكبح الدين العام وتقليل االقتراض 
ضمــن برنامــج “التــوازن المالــي” الــذي بدأتــه الباد قبل أشــهر 
لكبح العجز بدعم خليجي يقدر بنحو 10 مليارات دوالر على 

مدى الخمس سنوات الماضية.
وجــاء االنخفــاض بشــكل كبيــر مــن رصيــد صكــوك التأجيــر 
اإلسامية التي كانت تبلغ نحو 2.54 مليار دينار بنهاية 2018 
لتبلــغ بنهاية النصــف األول نحو ملياري دينار أي بهبوط قدره 

تجــاوز النصــف مليار دينار. وصرح مســؤولون حكوميون في 
وقت سابق إلى أن البحرين قد تتوجه لسوق اإلقراض الدولية 
فــي وقــت الحــق من هــذا العام، ويبــدو أن توجــه االحتياطي 
الفيدرالــي لمزيــد مــن خفــض الفائدة يجعل الســلطات تتحين 
الفرصة للحصول على تمويات بتكلفة أقل مع أنباء عن عزم 
الواليــات المتحــدة فــي خفــض معــدالت الفائدة التي تســاعد 

البحرين في الحصول على تمويات بأسعار أقل.

هبوط رصيد صكوك التأجير اإلسامية يفوق نصف مليارالودائــع تقفــز إلــى 13 مليــار دينــار بالنصــف األول
انخفاض الدين العام إلى 11.3 مليار دينار9.88 مليار دينار القروض الشخصية حتى يونيو
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“برنت” يصعد إلى 60.1 دوالر للبرميل
مــــــــــع هــــــــبــــــــوط الـــــــــمـــــــــخـــــــــزون األمـــــــيـــــــركـــــــي

ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء، وصعد الخام األميركي 1.3 % بعدما أظهر تقرير 
معهــد البتــرول األميركــي انخفــاض المخزونــات في الواليــات المتحدة، أكبر مســتهلك 
للخــام فــي العالــم، بوتيــرة أكبــر مــن المتوقعــة لتنحســر المخــاوف المرتبطــة بالنمــو 

االقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وزاد خــام القيــاس العالمــي برنــت فــي العقــود 
اآلجلــة 59 ســنتا أو مــا يعــادل 1 % إلى 60.10 

دوالر للبرميل.
وصعــد خام غرب تكســاس الوســيط األميركي 
%إلــى   1.3 أو  ســنتا   70 اآلجلــة  العقــود  فــي 

55.63 دوالر للبرميل.
األميركــي  البتــرول  معهــد  بيانــات  وأظهــرت 
انخفاضــا حــادا لمخزونــات الخام فــي الواليات 
المتحدة األسبوع الماضي مع تراجع الواردات، 
برميــل  مليــون   11.1 المخزونــات  هبطــت  إذ 
مقارنــة مــع توقعــات المحللين النخفــاض قدره 

نحو مليوني برميل.
األميركيــة  الحكومــة  تصــدر  أن  المقــرر  ومــن 

تقريرهــا األســبوعي فــي وقــت متأخــر )أمــس(، 
معهــد  بيانــات  الرســمية  األرقــام  أكــدت  وإذا 
البترول فســيكون ذلك أكبر انخفاض أســبوعي 

للمخزونات في تسعة أسابيع.
العالمــي  بالنمــو  المرتبطــة  المخــاوف  أن  غيــر 
وســط الحرب التجارية المستعرة بين الواليات 
المتحــدة والصيــن، أكبــر مســتهلكين للخام في 

العالم، ستكبح المكاسب على األرجح.
وعبــر الرئيس األميركي دونالــد ترامب االثنين 
عــن اعتقــاده بــأن الصيــن صادقة بشــأن رغبتها 
فــي التوصــل التفــاق، بينمــا قــال ليو خــه نائب 
رئيــس الــوزراء الصينــي إن بكيــن تــود تســوية 

النزاع من خالل مفاوضات ”هادئة“.

تجــددت  بالتجــارة  المتعلقــة  المخــاوف  لكــن 
الثالثــاء بعدما قالــت وزارة الخارجية الصينية 
إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا 
بخصــوص  والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن 
التجــارة، مبديــة أملهــا فــي أن ُتوقف واشــنطن 
ممارســاتها الخاطئــة وتخلــق أوضاعــا مالئمــة 

إلجراء محادثات. ونزلت أسعار النفط نحو 20 
% من أعلى مســتوياتها للعام الجاري المســجل 
فــي أبريل، ويرجــع ذلك في جزء منه إلى حالة 
القلــق مــن أن تضر الحرب التجارية بين الصين 
والواليــات المتحــدة باالقتصــاد العالمي مما قد 

يضعف الطلب على النفط.

 

طوكيو - وكاالت

عواصم - وكاالت

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية للتجارة باعت أول شحنة 
لها على اإلطالق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير من كوريا الجنوبية 
في الوقت الذي تعمل فيه الشركة التابعة ألرامكو على توسعة تعامالتها المتعلقة 

بالنفط األميركي بهدف تعزيز حجم تجارتها.

وتعد شــركة أرامكــو للتجارة عنصرا رئيســيا 
العمالقــة  النفــط  شــركة  اســتراتيجية  فــي 
فــي  أنشــطتها  لتوســعة  الســعودية  أرامكــو 
لتعزيــز  والبتروكيماويــات  التكريــر  قطاعــي 
مبيعاتهــا العالمية. وقالت المصادر إن الذراع 
التجارية تشتري الخام األميركي من مصفاة 

موتيفا في تكساس إلعادة بيعه في آسيا.
للتجــارة  أرامكــو  أن  المصــادر  وأضافــت 
ترســل شــحنات من النفط األميركي، بما في 
ذلــك خــام غــرب تكســاس الوســيط ميدالنــد 
المكثــف وخــام مــارس  فــورد  وخــام إيجــل 
فــي  تكريــر  شــركات  إلــى  الكبريــت،  العالــي 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان وتايالند 
العــام  منــذ  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
الماضي. وذكرت المصادر أن الشركة وسعت 
قائمــة خياراتها مــن الخامــات األميركية في 
وقت ســابق هذا الشــهر وحملت أول شــحنة 
مــن خــام غــرب تكســاس الخفيــف حجمهــا 

تصــل  أن  المتوقــع  ومــن  برميــل.  مليــون 
الشــحنة إلى مصفاة       مملوكــة لهيونداي أويل 

بنك في دايسان في أكتوبر.
وقــال اثنــان من المصــادر إن هــذه أيضا أول 
شــحنة تشتريها هيونداي أويل بنك من خام 

غرب تكساس الخفيف.
وتأتــي الشــحنة فــي أعقــاب اتفــاق توصلــت 
لشــراء  العــام  هــذا  الســعودية  أرامكــو  إليــه 
حصة نســبتها %17 في هيونداي أويل بنك، 
وهي أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية 
وقعــت  كمــا  اإلنتاجيــة.  الطاقــة  حيــث  مــن 
تــورد  عامــا   20 مدتهمــا  عقديــن  الشــركتان 
بموجبــه أرامكــو وذراعهــا التجارية 250 ألف 
برميل يوميا من الخام بدءا من يناير 2020.
وتأسســت أرامكــو للتجارة فــي 2012 بهدف 
تســويق المنتجات المكررة وزيوت األســاس 
والبتروكيماويــات ثــم توســعت إلــى أنشــطة 

الخام

“أرامكو” نفط تكساس لهيونداي الكورية

تراجــع الذهــب يــوم أمس بعد       مكاســب تجاوزت واحدا بالمئة الجلســة الســابقة وســط مخــاوف من ركــود محتمل، لكنه 
اســتقر قــرب أعلــى مســتوى فيمــا يزيد على 6 أعــوام بفضل آمــال بخفض مجلس االحتياطــي االتحادي )البنــك المركزي 

األميركي( سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية األميركية.

ونــزل الذهــب فــي المعامــالت الفورية 
1537.21 دوالر لألوقيــة  إلــى   % 0.3
)األونصــة(. وكان المعــدن المــس يــوم 
االثنيــن 1554.56 دوالر لألوقيــة وهــو 
عــن ســتة  يزيــد  أعلــى مســتوى فيمــا 

أعوام.
بالواليــات  اآلجلــة  المعامــالت  وفــي 

إلــى   % 0.3 المتحــدة تراجــع الذهــب 
1546.50 دوالر لألوقية.

وممــا يزيــد مــن الضغــط علــى المعــدن 
األصفــر قوة الدوالر الذي صعد 0.1 % 
أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت 

األسهم األسيوية مكاسب محدودة.
فــي   %  1 مــن  أكثــر  الذهــب  وارتفــع 

الجلســة الســابقة مــع تجــدد المخاوف 
مــن ركــود يلــوح األفــق جــراء انقــالب 
وصــدور  األميركــي  العائــد  منحنــى 
مخيبــة  أميركيــة  اقتصاديــة  بيانــات 
لآلمال، وسط ضبابية الخالف التجاري 

بين الواليات المتحدة والصين.
ومــن بيــن المعــادن النفيســة األخــرى، 

كســبت الفضــة 0.4 % فــي المعامــالت 
دوالر   18.23 إلــى  لتصــل  الفوريــة 
لألوقيــة، وكانت قد المســت في وقت 
سابق 18.34 دوالر وهو أعلى مستوى 

منذ أبريل 2017.
وصعــد البالتيــن 0.4 % إلــى 868.70 
أعلــى  المــس  بعدمــا  لألوقيــة  دوالر 
مســتوى في نحو شهر في وقت سابق 
من الجلسة، بينما تراجع البالديوم 0.3 

% إلى 1478 دوالرا لألوقية.

الذهب ينخفض مع مخاوف الركود

تلجــأ الــدول عــادًة إلــى سياســة “إلغاء أصفــار من العملة” للخروج من مــأزق ما، وكانت إيران هي المثــال األحدث الذي يعتزم 
تنفيــذ خطــوة كهــذه، لتنضم بذلــك إلى آخرين مثل فنزويال وتركيــا واألرجنتين والبرازيل. والـــ redenomination هي عملية 
تعني استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة قيمتها تقل عن السابقة بمقدار عدد األصفار المخفضة، فعلى سبيل المثال عند 
إلغــاء 6 أصفــار مــن عملــة مــا، فــإن كل مليون من العملة القديمة ســتتحول إلى فئــة واحدة فقط من العملة الجديدة بحســب 

التعديل.

ما هدف الحكومات من حذف  «
األصفار؟

هناك خمسة دوافع أساسية، وهي: الحصول 
الثقــة،  واســتعادة  الدولــي،  االئتمــان  علــى 
وتقليــل  العمــالت،  ســوق  علــى  والســيطرة 
الضغــوط التضخميــة، فضــال عــن منــع عملية 

استبدال العملة بعمالت أجنبية.
وهــذه الخطــوة قــد تنجــح فقط مع اســتقرار 
التضخــم  معــدل  واتخــاذ  الكلــي  االقتصــاد 
اتجاهــا هابطــا إضافة الســتقرار ســعر صرف 

النفقــات  عــن  الحكومــة  توقــف  مــع  العملــة 
فــي  القويــة  الثقــة  جانــب  إلــى  المفرطــة 

سياسات الحكومة.
لكــن فــي حــال كانــت الحكومة تكتفــي بهذه 
الخطوة دون أن تكون مصحوبة بإصالحات 
اقتصاديــة شــاملة، فلــن تكــون سياســة إزالة 
األصفار غير فعالة فحســب، بل إنها ســتكون 

خطوة فاشلة قريبا.

تاريخ إزالة األصفار؟ «

توجــد 70 حالــة حــذف أصفــار مــن العمــالت 

منذ العام 1960.
وتخلصــت 19 دولة مــن األصفار في عمالتها 
المحليــة مــرة واحــدة، فيمــا لجــأت 10 دول 

لمثل هذه الخطوة مرتين.
وشــهدت األرجنتيــن إزالــة األصفــار 4 مرات، 
بينمــا عمــدت يوغوســالفيا الســابقة )صربيــا( 
إلــى هــذا الحــذف 5 مــرات، وتخلصــت كذلك 

البرازيل من أصفارها 6 مرات.
وقــررت بوليفيــا التخلص من األصفار مرتين 
في حين أن كالً من أوكرانيا وروسيا وبولندا 

أقبلت على هذا اإلجراء 3 مرات، بينما نفذت 
تركيا وكوريا وغانا تلك الخطوة مرة واحدة 

فقط.
ومــن أبــرز تلك الحــاالت كانــت البرازيل التي 
عانت من تسارع التضخم لمستوى 2000 % 

في العام 1993.
ومنــذ ذلــك التاريــخ، فــإن البرازيــل شــهدت 
التخلــص مــن 18 صفــرا فــي 6 مــرات كما تم 

إعادة تسمية العملة 8 مرات.
عملتهــا  مــن  أصفــار  بإزالــة  ألمانيــا  وقامــت 

الوطنية في أعقاب الحرب العالمية األولى.
وخفضــت هولنــدا 4 أصفــار مــن عملتهــا فــي 

العام 1960.

ماذا عن إيران؟ «

وفــي ظل الضغوط القويــة التي تعرضت لها 
الدولة الغنية بالنفط من العقوبات األمريكية 
بســبب دعمهــا لإلرهــاب، فــإن إيــران أعلنــت 
اعتزامهــا إزالــة 4 أصفــار مــن قيمــة  “الريال” 

فــي العــام الجــاري، لتكــون الدولــة األخيــرة 
التي تلجأ لمثل هذا التحرك.

وتراجعت قيمة العملة اإليرانية من مســتوى 
32 ألــف ريــال لكل دوالر في العام 2015 عند 
توقيــع االتفاقيــة النوويــة إلــى مســتوى 120 
ألف ريال لكل دوالر في الوقت الحالي وذلك 

داخل السوق السوداء )غير الرسمية(.
علــى  اإليرانيــة  الحكومــة  كذلــك  وصادقــت 
تغيير اسم عملتها إلى “التومان” والتي كانت 

تستخدم حتى العام 1925.
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد إيران 
قــد ينكمــش بنســبة 6 % فــي العــام الجــاري 
بســبب العقوبــات وعــدم االســتقرار المتزايــد 

في الشرق األوسط.
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي ُتقبــل فيها 
إيــران على هــذه الخطوة، حيث إنها شــهدت 
إزالة 3 ثم 4 أصفار بالعودة إلى العام 2007.

مزايا وعيوب إزالة األصفار «

يأتي في مقدمة المزايا تقليل حجم العمالت 
الورقيــة وتقليــص تكاليــف إصــدار وإهــالك 

النقود.
وتبســيط المعامــالت والتخلص من الطوابير 
الطويلــة فــي المصــارف، إضافــة إلــى تعزيــز 
بالعمــالت  مقارنــة  المحليــة  العملــة  قيمــة 

األخرى.
أمــا فيما يتعلق بالعيوب والمشــاكل، فتتمثل 
فــي تكاليــف إعادة إصــدار العمــالت الورقية 
وســك العمــالت المعدنيــة الجديــدة إضافــة 
لخطــر هــروب رؤوس األمــوال للخــارج مــع 

ترقب المستثمرين نتائج هذه الخطوة.
كمــا أن االرتباك الــذي يحدث بين األفراد في 
الفتــرة الزمنية القصيرة التالية لهذه الخطوة 
يعــد مشــكلة هامــة فضــالً عــن األثــر النفســي 
جــراء الهبــوط الحــاد فــي قيمــة الراتــب هذا 
إضافة إلــى خطر انخفاض الصادرات نتيجة 

زيادة قيمة العملة المحلية.

دبي - مباشر

إلغاء أصفار العملة... مخرج اقتصادي أم تعميق للجراح؟

لندن - رويترز

عسكر - ألباالقاهرة - مباشر

أظهــر تقريــر االقتصــاد في الشــرق األوســط 
)Middle East Economy Watch( الصــادر 
كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  عــن مجموعــة 
الــدول  قائمــة  تصــدرت  مصــر  أن   ،)PwC(

األعلى نموًا بالشرق األوسط لعام 2018.
التقريــر بحســب وزارة االســتثمار  وأوضــح 
المصريــة، أن مصر أدت أداًء قويًا، وســجلت 
معــدل النمــو 5.3 % خالل عــام 2018، و5.5 

% خالل الربع األخير من 2018.
فيمــا جــاءت البحريــن فــي الترتيــب الرابــع 
على مستوى المنطقة في العام 2018 بواقع 
1.8 %، لكنهــا احتلــت الترتيــب الثانــي عنــد 
مقارنة الربع األخير من العام الماضي لوحدة 

حيث نمت بواقع 4.6 %.
وسجلت المملكة العربية السعودية الترتيب 
الثانــي بعــد مصــر بنســبة نمــو 2.2 %، تالهــا 
برايــس  مجموعــة  وتعــد   .%  2 األردن 
ووترهاوس كوبرز )PwC( مجموعة خدمات 
مهنية متعددة الحســابات مقرها لندن، وهي 
من أكبر شــركات الخدمات المالية ومراجعة 

الحسابات في العالم.

حققت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، والتي في طريقها ألن تصبح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم مع خط الصهر السادس، 
10 ماليين ســاعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 27 أغســطس 2019 وذلك ألول مرة في تاريخ الشــركة منذ بدء 

عملياتها التشغيلية عام 1971.

الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الشــيخ دعيج بــن ســلمان آل خليفة “إن 
دون  عمــل  ســاعة  مالييــن   10 تحقيــق 
صناعــة  فــي  للوقــت  مضيعــة  إصابــات 
صهــر األلمنيوم هو إنجاز حقيقي ونادر، 
خصوصــًا مــع مضينا قدمًا في التشــغيل 
الكامــل لخــط الصهر الســادس. ولم تكن 
الشــركة لتحقــق مثــل هــذا اإلنجــاز لــوال 
التركيز المســتمر من قيادة الشركة على 
جوانب الصحة والســالمة، والمسؤولية 
المشــتركة من قبل الجميع للحفاظ على 

بيئة عمل خالية من الحوادث”.
من جهتــه أكد الرئيس التنفيذي باإلنابة 
علــي البقالــي أن “اإلنجــاز الــذي نفخر به 
جــاء نتيجــة لمبادرتنا في االلتــزام نحو 
الســالمة، وأود في هذا الصدد أن أشــكر 
جميــع الموظفين وعمال المقاولين على 
وضع السالمة نصب أعينهم أوالً ودائمًا، 

وتطبيقها في جميع الجوانب”. 
وفــي الوقــت الــذي كان تحقيــق عشــرة 
ماليين ساعة عمل هدفًا شبه مستحيل، 
خصوصــًا مــع تزايــد األعمال واألنشــطة 
بمشــروع خط الصهر السادس للتوسعة، 
إال أننــا تمكّنــا مــن تحقيــق هــذا الهــدف، 

وتفوقنا على أنفسنا بفضل عدم تهاوننا 
فيما يتعلق بالسالمة”.

وعبــرت الشــركة عــن شــكرها وتقديرها 
الموظفيــن  مــن  فــرد  كل  إلســهامات 
وعمال المقاوليــن وتعاونهم المثمر نحو 

تحقيق هذا اإلنجاز.

ــة اعـــتـــبـــرتـــه إنـــــجـــــازا تـــاريـــخـــيـــابــحــســب مــجــمــوعــة بــرايــس ووتـــرهـــاوس كــوبــرز ــ ــرك ــ ــش ــ ال

“ألبا”: 10 ماليين ساعة عمل دون إصاباتالبحرين رابع دول المنطقة نموا في 2018

 مصر تتصدر القائمة بنسبة نمو بلغت 5.3 %
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مدار الصلب - شركة تضامن ألصحابها كرستوفر فرانك روبنسون وإلسا يماني

سجل تجاري رقم ٩٩٢٩٦

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة علي واحمد الدرويش للتطوير العقاري ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١١٦٩١٨-١

بناء على قرار الشــركاء في شــركة مدار الصلب - شــركة تضامن ألصحابها كرســتوفر 
فرانك روبنســون وإلســا يماني، المسجلة بموجب القيد رقم ٩٩٢٩٦، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيين السيد/ حسين عبدالنبي حسن عيسى الشعلة مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: ٣٧٢٠٠٣٠٠ )973+(
hussain.shoala@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة علــي واحمــد الدرويــش للتطوير العقــاري ذ.م.م، 
المســجلة بموجب القيد رقم ١١٦٩١٨-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ 

فاطمة علي حسن عبدهللا حاجي محمد مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاطمة علي حسن عبدهللا حاجي محمد

رقم الموبايل: ٣٩٩٠٩٠٤٢ )973+(
LAW@FATIMAHaji.com

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد/ انــور مصطفــى عبدعلي بــدر باعتباره المصفــي القانوني لشــركة أنور بدر 

للمقــاوالت ش.ش.و ولمالكهــا انــور مصطفــى عبدعلــي بــدر، المســجلة كشــركة 

الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١٠٤٠٣٤-١، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال 

تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة أنور بدر للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها انور مصطفى عبدعلي بدر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا مالــك شــركة أعيــان للتطويــر العقــاري ش.ش.و لمالكهــا عبــدهللا عبــد 

الصمــد محمــد رشــيد عوضــي المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١-١١٢٤٧٠، 

طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى شــركة ذات مســئولية 

محدودة، برأسمال وقدره ٥٠٠ دينار ، وتكون مملوكة الى:

١. أحمد درويش محمد حسن

٢. علي درويش محمد حسن

القيد : 112470-1 

 تاريخ: 2019/٨/27

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١١١١٣٩
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يونس بسام محمد عزيز نصر هللا المرباطي

االســم التجاري الحالي: باكاليت ألنشــطة انتاج االفالم والفيديو والبرامج 
التلفزيونية

االسم التجاري: باكاليت لإلنتاج اإلعالمي

قيد رقم: ١١٨٢٤٧-٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١٣٥٣٩

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠٧٠٧٣

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا دانه محمــد علي مكي بطلب تحويل المحــل التجاري التالي: 
إلى محمد علي خليل ابراهيم مكي

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

تقــدم إلينــا محمــد ســلطان محمــد الغانــم بطلــب تحويــل المحــل التجــاري 
التالي: إلى هنادي محمد سلطان محمد الغانم

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

رقم القيد
٧٧٥٣٧-١
٧٧٥٣٧-٢

رقم القيد
٩٢٠٤٤-١

االسم التجاري
مجمع العنزور للعالج الطبيعي والتأهيل
مجمع العنزور للعالج الطبيعي والتأهيل

االسم التجاري
التاجر الصغير لتنظيم المعارض
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استنفار في غزة بعد مقتل 
3 شرطيين من حماس

تشهد غزة “حالة استنفار” بعد تفجيرين 
أوديا بحياة 3 شرطيين ينتمون أيضا 

إلى كتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس التي تسيطر 

على القطاع المحاصر من اسرائيل. 
ووصفت وزارة الداخلية واألمن الوطني 
التابعة لحماس،أمس األربعاء، في بيان بـ 

“اإلجرامية”، التفجيرات التي تأتي لتزيد من 
حدة التوتر في القطاع.

واستهدف التفجيران “حاجزين للشرطة”. 
ووقع التفجير األول في غرب مدينة غزة 

في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ 
عجلين في جنوب غرب مدينة غزة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشرطيين 
الثالثة “من مرتبات شرطة المرور والنجدة”.

بســطت ســيطرتها على المطار وقصر المعاشيق وســط ترحيب شعبي كبير

عدن في قبضة قوات “الشرعية”

ــال وزيــــــر اإلعـــــــالم الــيــمــنــي مــعــمــر  ــ قـ
أمـــس األربـــعـــاء، إن ضباط  اإلريـــانـــي، 
وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا 
من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة 
المحيطة  والــمــنــاطــق  ــدن  عـ الــمــؤقــتــة 

بشكل كامل.
ــانـــي فــي تــغــريــدة على  وأضــــاف اإلريـ
أن  “تويتر”  التواصل  بموقع  صفحته 
ــهـــزة األمــنــيــة  الــجــيــش الــوطــنــي واألجـ
مديريات  على  كاملة  سيطرة  فرضوا 
محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب 

شعبي كبير.
ألفــراد  فيديو  مقطع  اإلريــانــي  ونــشــر 
بتأمين  يــقــومــون  الــرئــاســيــة  الــحــمــايــة 
ومحيطه  عـــدن  فــي  المعاشيق  قــصــر 

بالكامل.

عدن بقبضة الشرعية

اليمني  الداخلية  وزير  أعلن  ذلك،  إلى 
أمــــــس، أن عـــدن  ــيـــســـري،  ــمـ الـ أحـــمـــد 
بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات 
الــشــرعــيــة. وأكـــدت الــــوزارة فــي بيان 
فرض حظر التجوال المؤقت في عدن 
وأبين ولحج، ودعت مقاتلي االنتقالي 

إلى إلقاء السالح.
ــر اإلعـــــالم الــيــمــنــي معمر  ــ وأفـــــاد وزيـ
اإلريـــانـــي، بــــورود أنــبــاء عــن مــوافــقــة 
االنفصالي  االنتقالي  المجلس  عناصر 
في محافظة لحج على تسليم أنفسهم. 
كما بحث نائب وزير الخارجية اليمني 
ــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة  مـــع ســـفـــراء الـــ
بمجلس األمــن تطورات األوضــاع في 

عدن.

ال بناء عسكريا خارج      
سيطرة الدولة

وشدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، 
بناء  أي  اليمنية  الحكومة  رفض  على 
ــارج مــؤســســات  عــســكــري أو أمــنــي خــ

الدولة.
اليمني  ــيــس  ــرئ ال مــســتــشــار  ــد  أكــ كــمــا 
الــمــخــالفــي أن اســتــكــمــال  عــبــدالــمــلــك 
المهمة األولى بعد  تحرير تعز سيكون 

استقرار األوضـــاع في عــدن. وأضــاف 
أن تحرير تعز سيكون خطوة هامة في 

دحر االنقالب الحوثي.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق 
اليمنية  الــشــرعــيــة  ــوات  قــ ــع  طــالئ أن 
إلـــى سيطرتها  عـــدن، مــشــيــرة  دخــلــت 
على المطار. كما دخلت قوات الشرعية 
سيطرتها  بعد  والتواهي  المعال  أحياء 

على خور مكسر.

التحذير من عمليات انتقامية

اليمني  ــالم  ــ اإلعـ ــر  ــ أعــلــن وزي بـــــدوره، 
واألجهزة  الجيش  قــوات  أن  اإلريــانــي 
كامل  بشكل  ســيــطــرت  الــتــي  األمــنــيــة 
على مدينة عدن، بعد أن بدأت بتأمين 
احــتــفــال وترحيب  مــديــريــاتــهــا وســـط 

كبير من أبناء المحافظة.
“القيادات  اليمني  الداخلية  ودعا وزير 
ــــي لــلــحــفــاظ على  ــال الــعــســكــريــة واألهــ
الممتلكات في عدن”، كما حذر من أي 

“أعمال انتقامية”.
وقـــال إن “الـــدولـــة ســتــضــرب بــيــد من 
حــديــد كــل مــن يــحــاول زعــزعــة األمــن 
“القوات  أن  كما شدد على  عــدن”.  في 

ــام األمــــــان  ــ ــم الـــيـــمـــنـــيـــة ســـتـــكـــون صــ
وستحافظ على الممتلكات واألرواح”.

الــداخــلــيــة  أصــــدرت وزارة  ــــك،  ذل إلـــى 
ــيــمــنــيــة قــــــرارا بــمــنــع الــمــجــمــوعــات  ال
التجول في عدن  المسلحة مؤقتا من 

وأبين ولحج.
ودعت المقاتلين في صفوف االنتقالي 
إلى إلقاء السالح والتوقف عن تهديد 
المغرر  “ندعو  بيان  في  وقالت  األمــن. 
التمرد  صفوف  في  المقاتلين  من  بهم 
إلى إلقاء السالح والتوقف عن تهديد 
فهم  أرواحـــهـــم،  على  ونؤمنهم  األمـــن 
لهم  منا،  جــزًءا  إال  يكونوا  ولن  أبناؤنا 
سقف  وتحت  علينا  ما  وعليهم  لنا  ما 

الدولة وسيادة القانون”.

غريفثس: اقتراح لتنفيذ 

اتفاق الحديدة

الدولي  المبعوث  أكــد  آخــر،  جانب  من 
الحكومة  أن  غريفثس،  مــارتــن  لليمن 
الحوثي  الشرعية وميليشيات  اليمنية 
اتــفــاق  بتنفيذ  اقـــتـــراح  عــلــى  وافـــقـــوا 

الحديدة.

ــطــرفــان )فــي  وقـــال عــلــى “تــويــتــر”: “ال
بتنفيذ  الخاص  باقتراحي  اليمن( رحبا 

اتفاق الحديدة وقدما تعليقات”.
ووصف المبعوث الموافقة بأنها “تطور 
مهم في العملية السياسية في اليمن”.

وأشــار في تغريدته إلى أن “األطــراف 
المعنية ستجري المزيد من المناقشات 
تنسيق  للجنة  المقبل  االجــتــمــاع  فــي 

إعادة االنتشار”.
اتفاقية  األكــثــر إشــكــالــيــة فــي  والــبــنــد 
ســتــوكــهــولــم هــو طــريــقــة الــتــعــامــل مع 
الــحــديــدة،  فــي  المحلية  األمـــن  قـــوات 
ــتــعــامــل مع  ــى كــيــفــيــة ال ــ بـــاإلضـــافـــة إل

عائدات الميناء.
وكـــــان آخــــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة إعــــادة 
بالبحر،  سفينة  مــتــن  عــلــى  ــتــشــار  االن
اليمن، في  إلى  المبعوث األممي  وقال 
إن  االجــتــمــاعــات،  أعقبت  تصريحات 
في  حلها  إلــى  يسعى  قضايا   3 هــنــاك 
طريقة  هي  األولــى  القضية  الحديدة: 
أما  المحلية،  األمــن  قــوات  التعامل مع 
مع  التعامل  بكيفية  فترتبط  الثانية 
عائدات الميناء، والثالثة هي الحوكمة 

واإلدارة.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ أ ف ب

الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على كامل محافظة عدن

لندن ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةواشنطن ـ أ ف ب

الـــدفـــاع األمــيــركــي السابق  وجـــه وزيـــر 
إلى  ضمنية  انتقادات  ماتيس،  جيمس 
ــد  ــال ــرئــيــس األمــيــركــي دون ســيــاســات ال
ــوع الـــواليـــات  ــرامـــب، مـــحـــذرا مـــن وقــ تـ

المتحدة في عزلة وفقدان حلفائها.
وكــتــب مــاتــيــس فـــي مــقــال لـــه، نشرته 
ــال”  ــ ــورن جــ ســـتـــريـــت  “وول  صــحــيــفــة 
األميركية، أمس األربعاء “بعد أن قاتلت 
كثيرا ضمن تحالفات، اعتقد بأننا بحاجة 
إلـــى كــل حــلــيــف بــوســعــنــا إحـــضـــاره إلــى 
الحلفاء  كــان  “كلما  أنــه  مضيفا  القتال”، 

أكثر، كان ذلك أفضل”. 
وتابع قائال إن “الدول التي لها حلفاء 

ــر، وتـــلـــك الـــتـــي ال يــوجــد  تــــزدهــ
لديها حلفاء تنهار. وإن أميركا 

لــيــســت قـــــادرة عــلــى حــمــايــة 
شعبها واقتصادها لوحدها”.

إلـــى  “الـــــعـــــودة  أن  واعـــتـــبـــر 
اســتــراتــيــجــيــة تــرعــى 

مصالح أكبر عدد ممكن من الدول التي 
يمكن أن تكون لنا قضية مشتركة معها، 
أمور  نعالج  بأن  لنا  أن تسمح  من شأنها 
هذا العالم غير المثالي الذي نتواجد فيه 

بشكل أفضل”.
وحذر قائال “خالفا عما كان في الماضي، 
ــنـــا نــجــتــذب  عــنــدمــا كــنــا مـــوحـــديـــن وكـ
تتفكك.  وحدتنا  أن  اآلن  يبدو  الحلفاء، 
لــيــس خصومنا  ــر...  ــ ــث أكــ يــقــلــقــنــي  ــا  ومــ
االنقسام  إلى  ميولنا  وإنما  الخارجيون، 

الداخلي”.
منصب  تولى  ماتيس  جيمس  أن  يذكر 
ــدفــاع األمــيــركــي فــي يناير  ــر ال وزيـ
2017، مع وصول إدارة ترامب 
الــحــكــم. وتـــرك ماتيس  إلـــى 
منصبه اعتبارا من األول من 
وسط  وذلك  الماضي،  يناير 
وجــود  عــن  إعالمية  تقارير 

خالفات بينه وبين ترامب.

كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيتم بثه قريبا، تفاصيل جديدة تتعلق بملف 
تمويل قطر للجماعات اإلرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية.

لمؤسسات  قطر  تمويل  تثبت  التي  السرية،  الوثائق  آالف  على  الوثائقي  الفيلم  واعتمد 
ومخططات لصالح تنظيم اإلخوان اإلرهابي في دول أوروبية عدة. وبينما ال تنفك دولة 
الوثائقي،  الفيلم  فإن  خيرية،  وبرامج  إنسانية  مسميات  تحت  لنفسها  الترويج  عن  قطر 
أهدافها،  الدوحة وازدواجية  البلجيكية يكشف مراوغة  “آر تي بي إف”  قناة  الذي ستبثه 
البلجيكي  الفرنسي  التلفزيوني  التحقيق  ويشكل  بصلة.  الخيرية  للشعارات  تمت  ال  التي 
المشترك إدانة جديدة تضاف إلى أخرى قديمة سلطت األضواء على وجه التحديد على 
لتمويه مساعيها  الدوحة  الذي سخرته  البراق،  الخيرية”، وهو االسم  خفايا “مؤسسة قطر 
للصحافي فرانسوا  برنامج  الذي سيعرض ضمن  الوثائقي،  أوروبا. ويكشف  المتطرفة في 
مازور، كيف مّولت قطر 140 مشروعا ومركزا ثقافيا في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم 
والتقصي؛  البحث  من  عامين  الصحافي،  الفريق  من  الفيلم  واستغرق  اإلرهابي.  اإلخــوان 
من أجل تتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد 
من الدول األوروبية. ودعم الفيلم معلوماته باألدلة وتحليل الخبراء، واألهم من ذلك كله 
إجراء مقابالت مع قيادات تلك المؤسسات ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم 
الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة. ومن بين الحقائق التي يستعرضها الفيلم الوثائقي إنفاق 
الدوحة أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014 دعما لكيانات اإلرهاب في أوروبا. ويكشف 
الوثائقي عن دعم قطر لمشروع متطرف تغلغل في 6 دول أوروبية، يتضمن إنشاء أكثر من 
100 مشروع تم زرعها في أوروبا بهدف خلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه الدول.

بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  أعــلــن 
تعليق  تمديد  األربـــعـــاء،  أمــس  جــونــســون، 
أسبوعين  قبل  أكتوبر   14 لغاية  البرلمان 
على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة 
من االتحاد األوروبي، ما أثار غضب النواب 
الــنــواب  وســيــعــود  لبريكست.  المعارضين 
دأبــوا عليه  أطــول مما  بعد فترة  لندن  إلى 
النواب  الماضية، ما سيعطي  السنوات  في 
من  أقل  وقتا  األوروبــي  لالتحاد  المؤيدين 
المتعلقة  المتوقع إلفشال خطط جونسون 
بــبــريــكــســت، قــبــل الــمــوعــد الــمــقــرر لــخــروج 
بــريــطــانــيــا مــن االتــحــاد األوروبـــــي فــي 31 

أكتوبر. وقال جونسون للصحافيين 
“سنفعل ذلك في 14 أكتوبر”، 

يحضر  أن  الـــمـــقـــرر  ومــــن 
ــونـــســـون قـــمـــة أخـــيـــرة  جـ
 3 بعد  األوروبـــي  لالتحاد 
أيام على جلسة البرلمان. 

وأوضــــــــح جـــونـــســـون 

“سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي 
قــمــة 17 أكــتــوبــر الــحــاســمــة، ومــتــســع من 
الــنــواب”.  نقاش  أمــام  البرلمان  فــي  الــوقــت 
بمناسبة  األعــراف،  بحسب  البرلمان  وُيعلق 
الرئيسة  لـــأحـــزاب  الــســنــويــة  الــمــؤتــمــرات 
المؤتمر  ينتهي  أن  الــمــقــرر  ومـــن  الــثــالثــة، 
الحاكم،  المحافظين  لــحــزب  وهــو  األخــيــر 
فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر. ويــريــد جونسون 
12 يوما  بعد  البرلمان جلساته  أن يستأنف 
14 أكتوبر. وقال  على ذلك الموعد أي في 
توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر 
األحــــزاب الــمــعــارضــة “هـــذا الــتــحــرك إهــانــة 
يمكنن  ال  لديموقراطيتنا.  تماما  فاضحة 
ويتمسك  ــذا”.  ــ هـ بـــحـــدوث  ــســمــاح  ال
جــونــســون بــخــروج بــريــطــانــيــا من 
ــي فــي الــمــوعــد  ــ ــ االتـــحـــاد األوروب
المقرر في 31 أكتوبر، والذي أرجأ 
اتفاق  دون  أو  مع  مرتين 

مع بروكسل.

جونسون يعلق عمل البرلمان البريطاني“وثائقي أوروبي” يكشف دعم قطر للتطرفماتيس يحذر من فقدان واشنطن حلفاءها
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بيروت ـ رويترز

كابول ـ أ ف ب

الغربي،  التركية في شير مغار بريف حماة  النقطة  استهدفت غارات جوية محيط 
بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس األربعاء.

هوية  بــشــأن  اللحظة  حتى  ــدة  مــؤكَّ معلومات  أي  ورود  عــدم  إلــى  المرصد  ــار  وأشـ
كثافة  بسبب  روسيا؛  أو  للنظام  تابعة  كانت  إن  وما  الغارات  نفذت  التي  الطائرات 
القصف الجوي، حيث تحلق أكثر من 15 طائرة سورية وروسية في سماء المنطقة 

بشكل متزامن.
الطائرات  من  أســراب  تحليق  التصعيد  منطقة خفض  من  تبقى  ما  ذلــك، شهد  إلى 
الحربية التابعة للنظام والروس في سماء محافظة إدلب بالتزامن مع تنفيذها غارات 

مكثفة بشكل هستيري على المنطقة، حيث ارتفع عدد الغارات التي نفذتها إلى 38.

مع  التفاق  الحركة  توصل  “قــرب”  مجاهد  هللا  ذبيح  طالبان  باسم  المتحدث  أعلن 
الواليات المتحدة يمكن أن يترجم بخفض عديد العسكريين األميركيين المنتشرين 

في أفغانستان.
ويجري الجانبان منذ أيام مفاوضات في الدوحة ترمي لوضع اللمسات األخيرة على 
اتفاق تاريخي ينص على ضمانات أمنية من “طالبان” مقابل انسحاب القسم األكبر 

من الجنود األميركيين الـ13 ألفا المنتشرين في أفغانستان.
وجاء في تغريدة للمتحدث باسم “طالبان” ذبيح هللا مجاهد “أصبحنا قريبين من 
التوصل التفاق. نأمل في أن نزف قريبا أنباء سارة ألمتنا المسلمة التواقة للحرية”. 
ولم تصدر السفارة األميركية في كابول أي تعليق. ودعت منظمة العفو الدولية إلى 

أن يحترم اتفاق السالم حقوق األفغان.

حماة.. غارات مكثفة بمحيط نقطة تركية

“طالبان” تعلن اقترابها من اتفاق مع واشنطن

عواصم ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

أمــس  األمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  أعــلــنــت وزارة 
الــمــتــحــدة فرضت  الـــواليـــات  أن  ــاء،  ــعـ األربـ
عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة 

والمؤسسات العسكرية اإليرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين 
استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة 
للتحايل على العقوبات األميركية والدولية، 
ألشخاص  ومــكــونــات  تكنولوجيا  وتــوريــد 
في  الثوري  والحرس  بالحكومة  صلة  على 
إيران. وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت 
لــصــالــح شــركــات  ألــومــنــيــوم  عــلــى منتجات 
ــدفــاع  ال وزارة  عليها  تسيطر  أو  تملكها 

اإليرانية.
أميركية  حملة  إطــار  في  العقوبات  وتأتي 
طــهــران؛  على  االقــتــصــادي  الضغط  ــزيــادة  ل

بسبب برنامجها النووي.
الــنــووي  االتــفــاق  مــن  وانسحبت واشــنــطــن 
العالمية  الــقــوى  مــع  إيــــران  أبــرمــتــه  ــذي  ــ ال
على  العقوبات  فــرض  وأعـــادت   ،2015 في 

طهران.
يــأتــي ذلـــك فــي حــيــن، أعــلــن مــديــر مكتب 
محمود  روحــانــي،  حسن  اإليــرانــي  الرئيس 
فــــي طـــهـــران  الـــمـــســـؤولـــيـــن  واعــــظــــي، أن 
يراجعون خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
إيـــران  بــيــن  ــتــوتــرات  ال لتخفيف  مـــاكـــرون؛ 
المتحدة. ورفــض واعــظــي في  والــواليــات 
حديث إلى وكالة األنباء الرسمية اإليرانية 

“إرنا”، أمس، تقديم أي تفاصيل عن الخطة 
قائالً إن “اإلعالن عنها قد يعيق مسألة مهمة 

للغاية حول المحادثات الجارية”.
وقـــال واعــظــي إن “إيــــران وفــرنــســا لديهما 
وجهات نظرهما الخاصة بهذا الشأن. نجري 
فرنسا  تتشاور  بينما  في طهران  مشاورات 
ــي. لــذا، دعــونــا نناقش  ــ مــع االتــحــاد األوروب

التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق”.

ــبــنــانــي، مـــســـاء أمــس  ــل أعـــلـــن الــجــيــش ال
طائرات   3 لـ  تصدت  قواته  أن  األربــعــاء، 
ــهــا خــرقــت  مــســيــرة إســرائــيــلــيــة قــالــت إن

الحدود الجنوبية للبنان.
ــتــوجــيــه فـــي قــيــادة  ــالـــت مــديــريــة ال وقـ
استطالع  “طائرة  إن  بيان،  في  الجيش، 
من  آتية  مسيرة  اإلسرائيلي  للعدو  تابعة 
خرقت  المحتلة،  الفلسطينية  ــي  األراضـ
األجواء اللبنانية وحلقت فوق أحد مراكز 
وأضــاف  العديسة”.  منطقة  في  الجيش 
وأطلق  الجيش  لها  تصدى  “وقــد  البيان 
للعودة من  ما اضطرها  باتجاهها  النيران 

حيث أتت”.
ثانية  استطالع  طائرة  قامت  “كما  وتابع 
لبعض  كــفــركــال  منطقة  فـــوق  بالتحليق 
األجـــواء  ــادرت  غــ أن  لبثت  ومـــا  ــوقــت  ال
اللبنانية. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق 
في  مــجــددا  الــنــار  وأطلقنا  نفسه  المركز 

اتجاهها فعادت أدراجها”.

فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــل مــوقــع “ديــبــكــا” 
االســتــخــبــاراتــي عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة 
اإلسرائيلي  الجيش  إن  قولها  إسرائيلية 
أغلق، أمس األربعاء، المجال الجوي على 
طول الحدود مع لبنان للرحالت الجوية.

يــــأتــــي ذلــــــــك، بـــعـــدمـــا أعــــلــــن الــجــيــش 
قيود  فــرض  الثالثاء،  أمــس  اإلسرائيلي، 
عــلــى حــركــة الــســيــارات والــمــركــبــات غير 

العسكرية على الحدود مع لبنان.
اللبناني  لـ “حزب هللا”  العام  وكان األمين 
ــل بــرد  ــيـ ــرائـ حــســن نــصــر هللا تـــوعـــد إسـ
الحزب  مقاتلي  استهدافها  عقب  مناسب 
فــي ســـوريـــا، ووعــــد بــإســقــاط الــطــائــرات 
اإلسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد 
في  أخــرى  وسقوط  منها  واحــدة  انفجار 

أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

واشنطن تفرض عقوبات بحق شبكتين على صلة بإيران عناصر من الجيش اللبناني

طهران تدرس خطة ماكرون لتخفيف التوتر مع واشــنطن االحتالل يغلق المجال الجوي للطائرات المدنية فوق الحدود
عقوبات أميركية على شبكتين ذات صلة بإيران جيش لبنان يطلق النار على درونات إسرائيلية
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انتهاكات البشر 
والحجر في عفرين

تحدثت المنظمات الدولية والحقوقية عن ما حدث ويحدث في مدينة عفرين 
ذات الغالبيــة الكرديــة والواقعــة بشــمال حلــب بســوريا، وعن تــردي األوضاع 
األمنيــة واإلنســانية فيهــا، وقــد ســيطرت فصائل ســوريا المعارضــة عليها في 
مــارس 2018م بدعــم مــن “العدالــة والتنميــة”، وإثــر العمليات العســكرية نزح 
منها أكثر من نصف سكانها وتمركزوا في مخيمات بريف حلب ليحل مكانهم 
نازحون من دمشق وحمص وحماة وحلب وغيرها وذلك وفق اتفاق “أستانة” 

الموقع بين سوريا وروسيا وإيران. 
وعنــد الســيطرة عليهــا تغيــر كل شــيء فــي عفريــن بهــدف تتريــك المنطقــة 
وطمــس هويتهــا الكرديــة والعمــل علــى تغييــر تركيبتهــا الديموغرافيــة، ومن 
الممارســات: منــع التحــدث باللغــة الكردية، ارتفــاع معدل الســرقات وعمليات 
الخطــف واالختفــاء القســري واالعتقــاالت والقتــل، تغييــر أســماء الســاحات 
العامــة والشــوارع والقــرى، االعتداء على المواقع الثقافيــة واألثرية والدينية 
الخاصــة باألكــراد، حرمــان أهــل عفريــن مــن االحتفــال بعيــد نــوروز الكــردي، 
إحراق أشــجار اللوز وقطع بعضها، الســيطرة على أشــجار الزيتون ومنع أهلها 

مــن إخــراج الزيتون وبيعه، ما أدى إلى رفع ســعره إلــى الضعف وتهريب زيت 
الزيتــون إلــى األســواق، فــرض األتــاوات علــى المزارعين وســرقة محصولهم، 

وغيرها من االنتهاكات التي تم توثيق أغلبها(.
وبــدأت مشــاهد الهيمنــة على عفرين بكل ما يجري فيها مــن انتهاكات ووضع 
الفتــات باللغــة التركيــة والعربيــة، وأصبــح تدريــس مــادة اللغــة التركيــة إلــى 
جانــب العربيــة في مــدارس عفرين إلزاميــا، وكانت التهمــة الموجهة إلى أهل 
عفريــن االرتبــاط بحــزب العمــال الكردســتاني. إن ما فعلته القوات العســكرية 
والميليشيات في مدينة عفرين ليس غريًبا على قوات االحتالل، فاالستعمار 
الغربــي فعــل الكثيــر مــن هذه الممارســات في أقطارنــا العربيــة، وكذلك العدو 
الصهيونــي فــي فلســطين والنظــام اإليرانــي فــي إقليــم األحــواز العربي وفي 

الجزر العربية الثالث وما حصل في العراق بعد احتالله.

مسكينة أرضنا العربية، فثرواتها تمثل الوجبة المفضلة للغزاة من شرق  «
األرض وغربها، فهي ثمرة يانعة يستلذ بطعمها أْولئك الذين يبحثون عن 

المجد على جثث الضحايا وصراخ المغلوبين.
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ضريح الخميني بمليار 
دوالر والشعب جائع!

اصطحــب وزيــر خارجية إيران 9 صحافيين مقربين في زيارته الســويد، 
وأحــد هــؤالء الصحافييــن “شــرد” وطلب اللجــوء السياســي، وكثيرة هي 
القصص التي تتحدث عن هروب المواطنين اإليرانيين بمختلف طبقاتهم 
من جحيم الماللي الذين سرقوا مقدرات الشعب منذ 1979، وأصبح الهم 
الشاغل لهذه العصابة اإلرهاب وتدبير المؤامرات، ومن يقرأ اإلحصائيات 
عــن الوضــع المعيشــي واالجتماعــي فــي إيران يصــاب بالذهــول، إذ كيف 
تعيــش وتقــاوم الطبقــات الفقيرة ظلــم عصابة الماللي، وهل هناك أقســى 

من هذه اآلالم والمآسي التي يتعرض لها الشعب اإليراني.
فهنــاك 12 مليــون عاطــل، ويعيــش أكثر من 85 % مــن المتقاعدين وأكثر 
من 80 % من موظفي إيران تحت خط الفقر، وهناك 50 ألف طفل بأعمار 
مــن 2 إلــى 6 مصابــون بســوء التغذية فــي البالد و100 ألــف طفل مصاب 
بسوء التغذية، وأكثر من 6 ماليين شخص مدمن على المخدرات، وتشير 
اإلحصائيــات إلــى أن إيــران احتلــت المرتبــة األولــى فــي هــروب األدمغــة 
الموهوبــة بيــن دول العالــم، ودفع الماليين من أبناء الشــعب اإليراني إلى 
النــوم فــي المقابر واتخاذها ســكنا ومــأوى نتيجة الفقــر والظمأ، في حين 

كلف ضريح الخميني  مليار دوالر!
أي نــوع مــن البلــدان وأي مجتمع هذا؟! النظام الديكتاتوري يســيطر على 
ثــروة الشــعب ويحرمــه مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية، وجــاء الوقت كما 
ذكرنــا فــي مناســبات عديدة  ليطالب المجتمع الدولــي بوضع إيران تحت 
الوصاية الدولية لتخليص الشــعب اإليراني المغلوب على أمره ومســلوب 
اإلرادة مــن نظــام واليــة الفقيــه وحكم الماللــي ونظامهم القمعــي البربري 

الذي يحكم إيران بالدم ويتفنن في اإلرهاب والظلم.

لم نر مجتمعا وحشيا أكثر من المجتمع اإليراني المحروم كليا من  «
أبسط معاني اإلنسانية، ومازلت أتذكر ما قاله لي سائق إيراني هارب من 

قبضة الماللي يعمل في هولندا حينما حضرت مؤتمر البابطين العالمي 
في الهاي، “لقد سحلوا أهلي بربطهم بالحبال في سيارات مسرعة، إلى 

حد الموت، وشوهوا أجسادهم قبل تصفيتهم، كقطع األذن واللسان 
واألصابع، فقط.. ألننا رفضنا حكم الخميني”. نظام الماللي مثل رأس 

الرمح الذي يطعن اإلنسانية ويجب كسره.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

شــنت الطائــرات اإلســرائيلية خــالل األيــام القليلــة الماضيــة سلســلة من 
الهجمــات علــى ثــالث دول عربيــة، حيــث اســتهدفت في العــراق مخازن 
للحشــد الشــعبي، كمــا أنها قصفــت مواقع في ريف دمشــق لتخرق بعدها 
الطائرات اإلســرائيلية األجواء اللبنانية في عملية أمنية نوعية أســفرت 
إيــران  أذرع  أهــم  أحــد  لحــزب هللا  اإلعالمــي  المكتــب  اســتهداف  عــن 

اإلرهابية.
ويعــد هــذا التصعيــد اإلســرائيلي مميــزًا مــن حيــث تبنــي إســرائيل هــذه 
العمليات، كما أن العملية األمنية في سماء جنوب لبنان تعد خرقًا لقواعد 

االشتباك المعمول بها بين لبنان وإسرائيل منذ حرب يوليو 2006.
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بــأن هذه الضربات ما 
هــي إال ضربــات اســتباقية بعــد ورود معلومــات عــن عــزم طهــران تنفيذ 
هجمــات ضــد إســرائيل حيــث أصــدر نتنياهــو توجيهاته لضــرب أهداف 
إيرانية في أي مكان تتواجد به، لكن بعض المحللين عزوا هذه التطورات 

إلى االستحقاق االنتخابي القادم بعد ثالثة أسابيع في إسرائيل.
نهــا حلقــة جديــدة مــن مسلســل الضغوطــات  أ  الخــاص أعتقــد  برأيــي 
األميركيــة علــى طهــران للتفــاوض حــول ملفهــا النــووي، حيــث عمــدت 
الواليــات المتحــدة األميركيــة إلى تحريــك حليفتها األولى فــي المنطقة 
إلرســال رســالة إلــى طهــران مفادهــا أن التحــول إلى حروب عســكرية ال 
يعني الصدام المباشر بين الدولتين بل إن ضرب مواقع النفوذ اإليراني، 
كخيــار، مطــروح دائمــا وذلــك مــا جنحــت إليــه واشــنطن بالتعــاون مــع 
حليفتهــا فــي المنطقة من خالل ضرب مواقع للحشــد المدعوم من فيلق 
القــدس اإليرانــي أو مــن خــالل ضــرب مواقع لحــزب هللا أحد أهــم أذرع 

إيران اإلرهابية سواء في سوريا أو لبنان.

واشنطن وطهران تتجنبان المواجهة المباشرة، لكن بالتأكيد  «
تستهدفان مناطق النفوذ، فبعد أن حولت إيران المياه 

اإلقليمية في الخليج العربي وبحر العرب إلى منطقة قرصنة 
وعمليات إرهابية قامت الواليات المتحدة األميركية بالرد في 
سوريا والعراق ولبنان، ما يجعل الدول العربية ساحة معركة 

بين الواليات المتحدة األميركية بغطاء إسرائيلي وبين النظام 
اإليراني في استمرار لحلقة الضعف العربية.

هل باتت األراضي العربية ساحة 
للمعارك األميركية اإليرانية؟

بدور عدنان

ثقافة... وبس
الثقافــة ســلوك اجتماعــي ومعيــار موجــود فــي المجتمعــات البشــرية، وتعــد مفهومــا 
مركزيــا فــي األنثروبولوجيــا، يشــمل نطــاق الظواهــر التــي تنتقــل مــن خــالل التعلــم 
االجتماعي في المجتمعات، والثقافة أنواع، فهناك ثقافة أو إتيكيت للمأكل والملبس 
والحــوار والفكــر والتعليــم والمعرفــة، ومــع األســف الشــديد هنــاك الكثيــر مــن النــاس 
ال يعتبــرون تلــك الثقافــات ضــرورة فــي حياتنــا، لــذا نجد أن ذلــك ينعكس ســلبا على 

مستوى الشعوب.
مناسبة هذه المقدمة، أنني الحظت ظاهرة غريبة منتشرة في مجتمعنا، فنجد الكثير 
مــن األفــراد والعائــالت يشــتكون مــن الغــالء وشــح الرواتــب والوضع الصعــب لتلبية 
متطلبــات الحيــاة المعيشــية، بالطبــع أنــا أضــم صوتــي إلى صوتهــم وأجزم بــأن نظام 
الرواتب المتبع عندنا ليس جيدا، فأسعار جميع السلع والخدمات والرسوم في ازدياد 

والراتب مكانك سر، لكن هذا ليس موضوع المقال!
الغريــب فــي األمــر أن النــاس ال يجيــدون في المقابل فــن إدارة المصروفــات أو اتباع 
األســلوب األمثــل لذلــك، فنجــد الناس وخصوصــا أصحــاب الدخل المحــدود يصرون 
علــى تنــاول الغــداء والعشــاء وحتــى الفطــور خــارج المنــزل! لمــاذا هذا اإلصــرار على 
تنــاول الوجبــات خــارج المنــزل وحتــى طريقــة إســرافهم الشــديد فــي الكميــات التي 

يطلبونها في المطاعم والمقاهي ومعظمهم ال يأكل حتى نصفها، بل األهم هو التقاط 
صور لنشرها عن طريق اإلنستغرام أو السناب شات! 

أتذكــر أنــه قبــل أكثــر مــن ٢٥ ســنة، وبالتحديــد عندما تــم افتتاح مدرســة خاصة في 
البحرين، حيث إنه من الطبيعي أن تكون الرسوم عالية ومن الصعب االلتحاق بتلك 
المدرســة إال للميســورين أو بمن تتكفل عنهم مؤسساتهم أو أماكن عملهم، فقد سألت 
أحــد أعضــاء مجلــس أمنــاء تلــك المدرســة عن ذلك، فــكان الجــواب بــأن أي بحريني 
يستطيع ذلك إذا ما عرف كيف يتحكم في مصروفاته في سبيل تعليم أبنائه وأعطى 
مثاال على ذلك حين ذكر أن الكثير من الناس في البحرين ال يتناولون وجبة اإلفطار 

في المنزل، بل يشترون وجبة إفطار كاملة في العمل ويدفعون مبلغا باهظا! لماذا؟

وهنا مربط الفرس كما يقولون، نحن بحاجة إلى ثقافة عامة في مثل هذه  «
المسائل الحياتية الضرورية جدا، قد يفهمني بعض القراء بأنني أطلب 

من الناس أن يبخلوا على أنفسهم وال يستمتعوا بما وهبنا الله من نعم، 
بالطبع ال، فأنا أطالب فقط بتقنين مصاريفنا في تلك الممارسات وصدقوني 

ستجدون النتيجة إيجابية جدا وسترون الفارق حتمًا، لنقم بالتركيز على 
األمور الجوهرية واألساسية بدال من الهرولة وراء الكماليات، باختصار شديد 

الثقافة تصنع الفارق. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

ال شــك أن مســألة منــع الشــباب مــن المــوالت لهــا إيجابياتهــا وســلبياتها، 
ولعلنــا أحيانــًا قــد نميــل إلى المنع أكثــر، ليس حجرًا علــى حرية اآلخرين، 
لكــن عندمــا تتدهور الســلوكيات واألخالق دون رادع، فــإن هذا يعني أننا 
نســتبقي هــذا التدهــور ونرســخ لمفهوم خاطــئ عند هؤالء الشــباب ومن 

سيأتي بعدهم بمشروعية هذه التجاوزات.
نعــم ال ينبغــي تعميم ســوء الخلــق على الجميع، ألننا نــدرك يقينًا أن هناك 
فئــة من الشــباب تتمتع باحتــرام وأدب عاليين، لكن ما هــو البديل المتاح 
أمامنــا؟ ولــو أحببنــا أن نتجــاوز فــي كالمنــا فإننــا نقــول لألســف ال يكفــي 
لبعــض الفئــات المتهــورة الفاســدة مــن الشــباب المنــع، بل البد مــن الحجر 

عليهم.
هنــاك غالبيــة تبحــث عــن متنفس لهــا ال يعكره مــن تدهورت ســلوكياتهم 
وأخالقهم مما ال هدف لهم في الحياة كلها، فغيابهم أفضل من حضورهم.
هنــاك من يســيء ويعكــر صفو هذه األماكن، وهناك آخر يحســن التصرف 
ويحق له ممارسة حياته بحرية وال ذنب له في ما يرتكبه صغار العقول، 
ويجــب أن يقتصــر المنع على من تالحظ عليه مخالفات لألنظمة واألدب 
واألخــالق والــذوق العام، والبد من تطبيق األنظمــة والتعليمات بحق من 

يتم ضبطه.
الشباب جزء من كيان هذا المجتمع ويحق لهم التمتع والمشاركة بحرية 
طالمــا كانــوا محافظيــن علــى ســلوكياتهم ومتقيدين بالقوانيــن والمبادئ 
والقيــم، والبــد من إيجاد األنظمة والعقوبات التي تردع كل مخالف حتى 

نحد من تجاوزات قد تضر الفرد والمجتمع.

 كلمة أخيرة، إن هذا المنع ليس بدعة، فقد سبقتنا إليه دول أخرى. «

بين المنع والسماح

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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حضر رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حفل 
العشــاء الذي أقامه ســفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين أنور العبدهللا؛ تكريما 
لســموه والوفد المرافق بمناســبة زيارته جمهورية الصين الشــعبية، لحضور اجتماعات 
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي لكرة السلة وحضور حفل افتتاح بطولة العالم لكرة 

السلة التي تستضيفها جمهورية الصين.

وقــد نــوه ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
وفرتهــا  التــي  باالســتعدادات  خليفــة  آل 
جمهوريــة الصيــن الســتضافة الكونغــرس 

الدولي وبطولة العالم للسلة، مؤكدا سموه 
أهميــة مثــل هــذه الملتقيــات العالميــة في 
تطويــر اللعبة واالرتقاء بإمكانات وقدرات 

الالعبين فيها.
مملكــة  حــرص  علــى  ســموه  وشــدد 
البحريــن نحــو تطويــر كــرة الســلة في ظل 
الدعــم الالمحــدود الــذي تحظــى بــه علــى 
أن  إلــى  ســموه  الفتــا  كافــة،  المســتويات 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة نجــح فــي 
فــي  جماهيريتهــا  وزيــادة  اللعبــة  تطويــر 
النتائــج  التطويــر  ذلــك  وعكــس  المملكــة 

كان  والتــي  البحرينيــة،  للســلة  المشــرفة 
آخرها فوز مملكة البحرين ببطولة الخليج 
الســابعة عشــرة لكرة الســلة، مشــيرا سموه 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  اســتمرار  إلــى 
الســلة في دعم التوجهات التطويرية التي 
يتبناهــا االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة بمــا 
يدعم الســلة البحرينية والعالمية على حد 

سواء.

اتحــاد الســلة نجح فــي تطوير اللعبــة وزيــادة جماهيريتها

سفارة البحرين بالصين تحتفي بسمو الشيخ عيسى بن علي
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الرياضــي  النشــاط  رئيــس  كشــف 
عــن  حمــاد  أســامة  النصــر  بنــادي 
األلعــاب  صانــع  مــع  النهائــي  تعاقــد 
المخضــرم حســين المتــروك والعــب 
لتدعيــم  ضاحــي  حســن  االرتــكاز 
صفــوف الفريــق األول للكرة الطائرة 
 -  2019 المقبــل  للموســم  اســتعدادا 
مــن  اثنيــن  النصــر  ليســتعيد   2020 
فــي  ترعرعــوا  الذيــن  النــادي  أبنــاء 
العديــد مــن  صفوفــه وحققــوا معــه 
اإلنجازات المشــرفة خالل الســنوات 

الماضية.
مثــال  قــد  وضاحــي  المتــروك  وكان 
النجمــة فــي الموســم المنصــرم قبــل 
أن يعــودا إلى صفوف “أبناء الجفير” 

مجددا.
ســبورت”  “البــالد  لـــ  حمــاد  وأضــاف 

فــي  انتظمــا  والمتــروك  ضاحــي  أن 
الحصــص التدريبية بقيــادة المدرب 
حســين  ومســاعده  علــي  حســن 
طاهــر، حيــث انطلقــت التحضيــرات 
مطلــع  األول  للفريــق  الفعليــة 
الفريــق  وأن  الجــاري،  أغســطس 
يخــوض تدريباتــه بصفــوف مكتملة 
عيســى  األلعــاب  صانــع  وبمشــاركة 
عبــاس الــذي يســعى للمشــاركة فــي 

التدريبــات قدر اإلمكان رغم ظروف 
العمل، كما أوضح حرص النادي على 
ترفيع اثنين من العبي فئة الناشئين 
تنفيذا لخطة مجلس اإلدارة بتغذية 
الواعــدة  بالعناصــر  األول  الفريــق 

وذلك وفقا للوائح والقوانين.
وذكــر حمــاد أن التعاقــد مــع العــب 
الفريــق  صفــوف  لتعزيــز  محتــرف 
مضيفــا  الميزانيــة،  بتوفــر  مرهــون 

“بصفتــي رئيســا للنشــاط الرياضــي، 
العــب  مــع  التعاقــد  أتمنــى  فإننــي 
للفريــق،  إضافــة  ليشــكل  محتــرف 
لقــرار مجلــس  متــروك  األمــر  ولكــن 
اإلدارة ووفــق مــا تقتضيــه الظروف 
واألهــم  الفنــي  الجهــاز  ورؤيــة 

الميزانية..”.
المــدرب  بقيــادة  النصــر  نــادي  وكان 
التونســي الســابق فــوزي الهواري قد 
تعاقد في الموسم الماضي مع العب 
االرتــكاز المغربــي كمال أعالــي، وقد 
احتــل الفريــق المركــز الســادس فــي 

الترتيب العام بمسابقة الدوري.
وعلــى صعيــد متصــل، كشــف حمــاد 
كذلك عن التعاقد مع مدرب تونسي 
لقيــادة فريقين بالفئات الســنية على 
أن يصل المدرب خالل األيام القليلة 

المقبلة.

النصر يضم ضاحي والمتروك رسميا

حسن ضاحي حسين المتروك أسامة حماد

حقق فريقا سترة والنويدرات انتصارين 
مســتحقين على حساب النجمة ومدينة 
المباراتيــن  فــي  التوالــي،  علــى  عيســى 
اللتين جمعتهما مســاء أمس، على صالة 
اتحــاد الســلة، في ختــام الجولــة الثالثة 
من الــدور التمهيدي لدوري زين الدرجة 

األولى.
وفــي المبــاراة األولــى، اســتطاع بحــارة 
ســترة خطــف فــوز ثميــن أمــام النجمــة، 

بنتيجة ٨٥/٩٣.
وهــذا هــو االنتصــار األول لســلة ســترة 
إلــى  ليرفــع رصيــده  مقابــل خســارتين، 
٤ نقــاط، فيمــا تلقــى النجمــة الخســارة 
وبــات  واحــد  انتصــار  مقابــل  الثانيــة 

رصيده إلى ٤ نقاط.
وجــاءت نتائج أشــواط المباراة كاآلتي: 
 ١٧/٢٣ ســترة،   ١٨/٢٦ ســترة،   ١٩/٢٣

سترة و٢١/٣١ النجمة.
وفــي المبــاراة الثانيــة، خــرج النويدرات 
باالنتصــار الثانــي علــى حســاب مدينــة 

عيسى بنتيجة ٦٥/٨٧.
ورفــع النويــدرات رصيــده إلــى ٥ نقــاط، 
فيمــا وصــل رصيــد مدينــة إلــى ٣ نقــاط 

من ٣ هزائم.
وبســط الفائــز ســيطرته علــى مجريــات 
اللقاء وخرج فائزا في األشــواط األربعة 
بالنتائــج اآلتيــة: ١٧/٢٦، ١٨/٢٠، ١٧/٢٣ 

و١٣/١٨.

انتصاران لسترة والنويدرات بدوري السلة

نقلة نوعية في بث األحداث الرياضية
توقيع اتفاقية النقل التلفزيوني لكأس الملك ودوري ناصر بن حمد

انطالقا من حرص وزارة شــؤون اإلعالم على إبراز الرياضة البحرينية عموما، ورياضة كرة القدم خصوصا وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كثفت وزارة اإلعالم جهودها في الفترة الســابقة عبر التنســيق وإجراء االتصاالت الموســعة مع كبرى شــركات النقل التلفزيوني؛ لبث منافســات 

كرة القدم بصورة احترافية وعالية الدقة.

وقــد تــم صبــاح اليــوم توقيــع اتفاقيــة النقــل 
التلفزيونــي لمباريــات كــرة القــدم مــع الشــركة 
والمتخصصــة  واإلعــالن  للدعايــة  العالميــة 
النقــل  عمليــة  لتتولــى  الرياضــي  اإلنتــاج  فــي 
التلفزيونــي لــكأس جاللــة الملــك ودوري ناصر 
بــن حمــد الممتــاز خالل الموســم المقبــل وذلك 
بحضــور وزيــر شــؤون اإلعــالم علــي الرميحي 
ورئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، حيــث تــم ترســية 
الشــركة  علــى  التلفزيونــي  النقــل  مشــروع 
العالميــة، والتــي تعتبر من كبرى الشــركات في 
مجــال نقــل مباريات كــرة القــدم وتتولى حاليا 
نقل وتصوير مباريات الدوري السعودي وعددا 

من األنشطة والفعاليات العالمية.

يذكــر بأن االتفاقية التي أبرمتها وزارة شــؤون 
ووقــع  العالميــة  الشــركة  مــع  رســميا  اإلعــالم 
عليهــا كل مــن عبدهللا خالــد الدوســري الوكيل 
المســاعد لشــؤون اإلذاعــة والتلفزيــون، وبــدر 
صالح بن سراء نائب الرئيس التنفيذي للشركة 
كــرة  مباريــات  لنقــل  بنــودا  تتضمــن  العالميــة، 
القــدم بكاميرات متخصصة عالية الدقة، وهي 
ذات الكاميــرات المعتمــدة فــي نقــل وتصويــر 

أشهر الدوريات األوروبية.
علــي  اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
الرميحــي أن االتفاقيــة تعتبــر نقلــة نوعية في 
نقــل األحداث الرياضية، مشــيرا إلــى أن وزارة 
شــؤون اإلعالم تولــي الرياضــة اهتماما خاصا، 
االتفاقيــة  هــذه  بتوقيــع  ســعادته  عــن  معربــا 

تطويــر  فــي  ستســاهم  كونهــا  تتميــز  التــي 
الكــوادر الفنيــة البحرينيــة الشــابة وســتضفي 
الرياضيــة زخمــا خاصــا عبــر  علــى مســابقاتنا 
النقــل االحترافــي خاصــة فــي ظــل اإلنجــازات 
والمراكــز المتقدمــة، إضافة لألهداف المتقدمة 
لكــرة القــدم فــي مملكــة البحريــن، والتــي البــد 
أن تتحقــق مــن خــالل توفيــر الدعــم فــي كافة 
المجــاالت وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة برئاســة سمو الشيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة ودعم ومتابعة ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة رئيس اللجنة 
تطويــر  إلــى  والراميــة  البحرينيــة  األولمبيــة 
المســابقات المحليــة الرئيســة والمتمثلة بكأس 

جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز.

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة 
أن االتحــاد يفخــر باتفاقيــة النقــل التلفزيونــي 
لمباريــات مســابقتي كأس جاللة الملك ودوري 
ناصــر بــن حمــد الممتاز؛ كونها خطــوة تاريخية 
مســتوى  علــى  األولــى  باعتبارهــا  والفتــة 

االتحادات الجماعية.
بالنقــل  وقــال: “إن توقيــع االتفاقيــة الخاصــة 
التلفزيونــي مــع واحــدة مــن الشــركات الرائــدة 
دوري  لمبــادرات  اســتمرارا  يعــد  المجــال  فــي 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد الممتــاز، والرامية 
فــي المقــام األول إلى التطويــر والنهوض بكرة 

القدم على جميع األصعدة”.
حدثــا  يعــد  االتفاقيــة  توقيــع  أن  إلــى  وأشــار 

مهما، خصوصا وأن المشــاهد سيحظى بفرصة 
ينظمهــا  مســابقتين  أكبــر  مباريــات  متابعــة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم بجــودة عاليــا 

وبدرجة كبيرة من االحترافية.
الــذي  المميــز  االحترافــي  النقــل  أن  وأوضــح 
ينتظــر مباريــات مســابقتي كأس جاللــة الملــك 
ودوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز يواكــب الخــط 
التطويــري الذي وضعه االتحاد البحريني لكرة 
القدم لمســابقاته، بما يتوافق مع رؤى االرتقاء 
كــرة  بالمســابقات وانعكاســاتها علــى  الشــاملة 
القدم البحرينية عموما، مشيدا في هذا الصدد 
شــؤون  وزارة  تبديــه  الــذي  الكبيــر  بالتعــاون 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  مــع  اإلعــالم 
مســابقات  لنجــاح  أساســيا  شــريكا  باعتبارهــا 

االتحاد طوال المواسم الماضية.

وأضــاف: “الجميع ســيكون أمــام تجربة فريدة 
مــن نوعهــا للغايــة، ونحــن ســعداء فــي االتحاد 
التــي  االتفاقيــة  بهــذه  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
شــكلت إحــدى خطــوات التطويــر المنشــود بما 
يعكــس التطلعــات الهادفــة لتنظيــم احترافــي 
الجوانــب  علــى  إيجابــا  ينعكــس  للمســابقات 

اإلعالمية والفنية والتسويقية واإلدارية”.
البحريــن  قنــاة  رئيســة  رفعــت  بدورهــا، 
الرياضيــة مريم بوكمال الشــكر والتقدير إلى 
وزيــر شــؤون اإلعــالم، مؤكــدة أن الجماهيــر 
البحريــن  قنــاة  ومشــاهدي  البحرينيــة 
الرياضيــة علــى موعــد مــع التميــز فــي النقل 
والبرامــج  الكرويــة  للمســابقات  التلفزيونــي 
لهــا مــن اســتوديوهات تحليليــة  المصاحبــة 

وبرامج متخصصة.

المنامة - بنا

من توقيع االتفاقية

سفير مملكة البحرين في الصين مستقبال سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة

المحرق يخسر أمام 
قسنطينة الجزائري

مواجهتــه  البحرينــي  المحــرق  خســر 
قســنطينة  شــباب  مضيفــه  أمــام 
ذهــاب  فــي   1-3 بنتيجــة  الجزائــري 
دور الـــ 32 مــن منافســات كأس محمد 

السادس لألندية العربية األبطال.
وتقــدم أهل الدار أوالً مع الدقيقة 38، 
فيمــا نجح المحرق في إدراك التعادل 
بواســطة إســماعيل عبداللطيــف فــي 

الدقيقة ٥ من الشوط الثاني.
دقائقهــا  فــي  المبــاراة  كانــت  وبينمــا 
الهــدف  المســتضيف  أحــرز  األخيــرة 
جــاء  فيمــا   ،85 الدقيقــة  فــي  الثانــي 
الهدف الثالث مع الدقيقة األخيرة من 

اللقاء.
ومــن المنتظــر أن يلتقــي الفريقان في 
غيــاب الــدور الـــ 32 فــي البحرين يوم 

الثالثاء 17 سبتمبر المقبل.

حسن علي
حماد: بدأنا 

اإلعداد ونتمنى 
التعاقد مع 

محترف

طاهر مساعدا 
لألول... 

وتونسي لقيادة 
الفئات

تنفيذ بنود اإلستراتيجية مع الفريق األميركي في البحرين
مدرب داالس يبدأ برنامج التدريب

فــي إطــار تفعيــل اتفاقيــة اإلســتراتيجية المهمــة بين االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
وفريــق “Dallas Mavericks” األميركــي لكــرة الســلة بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل 
“تمكين”، بدأ المدرب كونر دو عضو الجهاز الفني في الفريق األميركي تنفيذ برنامجا 
مهما في البحرين يهدف إلى تحقيق الالعبين والمدربين البحرينيين استفادة كبيرة، 

وهو ما سيعود بالنفع على كرة السلة البحرينية عموما.

وتواجــد كونــر دو فــي البحريــن منذ يوم 
أمــس األول وبــدأ في تطبيق برنامج هام 
للغايــة علــى منتخــب الناشــئين باألمــس 
لعــدة  اســتمر  و2006   2005 لمواليــد 
إدارة  مجلــس  عضــو  قــال  إذ  ســاعات، 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ورئيــس 
اللجنــة الفنيــة علــي الخاجــة إن البرنامج 
الــذي تم تطبيقــه على منتخب الناشــئين 

يهدف إلى تنمية مهارات الالعبين وصقل 
مواهبهــم من خالل الفكــر التدريبي الذي 
كونــه  كونــر  األميركــي  المــدرب  يمتلكــه 
يمتلــك خبرة تدريبية كبيرة اكتســبها من 
خالل تواجده في عاصمة كرة السلة في 
العالم وهي الواليــات المتحدة األميركية 
ودخولــه العديد من الدورات التخصصية 
فــي مجــال اللعبــة، إضافــة لمزاملتــه عدة 

مدربين عالميين ومعروفين داخل النادي 
األميركي.

الزيــارة  هــذه  أن  الخاجــة  وأضــاف 
للمدرب كونــر تأتي في إطار الجهود 
الكبيرة والمســتمرة التي يبذلها سمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
أن  لبــث  مــا  والــذي  االتحــاد  رئيــس 

قــام بالعديــد مــن الخطــوات المهمــة 
فــي هــذا الســبيل ومنهــا توقيــع هذه 
االتفاقيــة، وهــو مــا جعــل كرة الســلة 
البحرينيــة فــي حالــة تطــور مســتمر 
وســتصل ألعلى المســتويات، إضافة 
للجهــود الكبيــرة من أعضــاء مجلس 

إدارة االتحاد.

اتحاد السلة

محمد الدرازي



ثّمــن رئيس االتحــاد العراقي لكرة القدم 
عبدالخالــق مســعود الــدور البــارز الــذي 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  لعبــه 
خليفــة رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
االتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب  القــدم 
الدولــي لكــرة القــدم في اســتصدار قرار 
)الفيفا( بالموافقة على استضافة مدينة 
العراقــي  المنتخــب  مباريــات  البصــرة 
لنهائيــات  المؤهلــة  التصفيــات  ضمــن 
كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آســيا 

.2023
جــاء ذلــك فــي الرســالة التي بعثهــا عبد 
ســلمان  الشــيخ  إلــى  مســعود  الخالــق 
أعــرب  إبراهيــم آل خليفــة، والتــي  بــن 
فيهــا عــن اعتــزازه بدعم رئيــس االتحاد 
اآلســيوي لحــق العــراق فــي اللعــب على 
العالــم  كأس  تصفيــات  خــال  أرضــه 
وكأس آســيا قائا: “إن مســاندة الشــيخ 
ســلمان كان لهــا األثــر الكبير فــي إصدار 
العــراق  الدولــي واســترداد حــق  القــرار 

الذي حرم منه سنوات عديدة”.
وأكد رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 

أن موقــف الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
علــى  الدائــم  حرصــه  يؤكــد  خليفــة  آل 
اآلســيوية  الوطنيــة  االتحــادات  دعــم 
يعبــر  أنــه  كمــا  المحافــل،  فــي مختلــف 
عــن حســن إدارتــه لمنظومــة العمــل في 
بصــورة  ينعكــس  بمــا  القــاري  االتحــاد 
إيجابيــة على المصلحــة العليا للعبة في 

القارة اآلسيوية.
وختــم مســعود رســالته بتجديد الشــكر 
أعضــاء  عــن  ونيابــة  بإســمه  والتقديــر 
لكــرة  العراقــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
القــدم وعائلة الكــرة العراقية إلى رئيس 

االتحاد اآلسيوي على مواقفه المشرفة، 
متمنيــا لــه دوام التوفيــق والســداد فــي 
التميــز  نحــو  اآلســيوية  الكــرة  قيــادة 

والنجاح الدائم.

مسعود يشيد بمواقف رئيس االتحاد اآلسيوي

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة 
معسكره التدريبي الذي أقامه بجمهورية مصر 
اســتعدادا لمنافسات البطولة العربية الخامسة 
عشــرة لمنتخبــات الناشــئين التــي ســتحتضنها 
 13 لغايــة   6 مــن  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 

سبتمبر المقبل.
وخاض المنتخب بقيادة الجهاز الفني الوطني 
المكون من المدرب عبدهللا عيســى ومســاعده 
حيــث  وديــة،  مباريــات  ثــاث  الميــل  ياســين 
التقــى أمام نــادي بتروجيت وخســر 3/0، وفاز 
على الزمالك 3/1 وفاز على منتخب مصر 3/1، 
والــذي كان خليطــا مــن العبــي فئتي الناشــئين 

واألشبال.
وعــاد منتخــب الناشــئين أمــس )األربعــاء( إلــى 
أرض الوطــن بعدمــا خــاض منافســات البطولة 
 10 مــن  أقيمــت  التــي  تونــس  فــي  الدوليــة 
لغايــة 18 أغســطس ومــن بعدها معســكر مصر 
التدريبــي، ومــن المتوقــع أن يحصــل الاعبون 
علــى راحــة لمدة يوم أو يوميــن على أن يعاود 
المنتخب حصصة التدريبية المحلية استعدادا 

للمشاركة العربية.
وتضــم قائمــة المنتخــب حاليا 15 العبــا، وهم: 
حســين علــي حســين، محمد هادي، بــدر محمد 
ناصر )المحرق(، محمد جعفر )بني جمرة(، علي 
محمــد، جعفر الحايكي، حســين محمد عيســى 
صــادق،  أحمــد  عبدالعظيــم،  محمــد  )النصــر(، 
جــواد  محمــد  علــي  عبدالمجيــد،  عبدالغنــي 

)النجمة(، الســيد هاشــم عيســى )النبيه صالح(، 
عبــدهللا محمد جعفر، حســن ناصــر )داركليب(، 

خليل إبراهيم، علي سلمان )اتحاد الريف(.
وأوقعت قرعة البطولة منتخبنا في المجموعة 
وســيبدأ  والجزائــر  فلســطين  تضــم  التــي  )أ( 
األحمر مشــواره بماقاة فلســطين يوم الســبت 
7 ســبتمبر، ثــم الجزائــر يــوم األحــد 8 ســبتمبر، 

ويتأهــل األول والثانــي مــن كل مجموعــة إلــى 
الدور نصف النهائي.

ويشارك منتخب الناشئين في البطولة العربية 
القادمــة بهــدف المحافظــة علــى اللقــب الــذي 
التــي   14 رقــم  األخيــرة  النســخة  فــي  أحــرزه 
أقيمــت في األردن كذلك بعــد فوزه على عمان 

بنتيجة 3/0 في النهائي.

المكتب اإلعالمي

اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادا لـــــلـــــبـــــطـــــولـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة بـــــــــــــــاألردن
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اللجنة األولمبيةالمكتب اإلعالمي

يســتعد فريــق البحريــن للتحمــل 13 لخــوض 
غمــار الفتــرة األهــم مــن الموســم مــع اقتــراب 
انطــاق العديد من بطوالت العالم، ففي عطلة 
نهاية هذا األســبوع يقام الختام الكبير لبطولة 
العالــم للترايثلــون التــي ســتقام في لــوزان، إذ 
سيشــارك 5 من عناصر فريق البحرين للتحمل 
فيهــا، يتقدمهم فينســينت لويس الذي يتصدر 

ترتيب بطولة العالم للترايثلون.
وصب المتسابق الفرنسي تركيزه هذا الموسم 
جلًيا على الفوز بهذه البطولة، وهذا ما عكســه 
تفضيلــه عــدم المشــاركة في االختبــار الخاص 
بأولمبيــاد طوكيــو؛ حتــى يســتطيع المشــاركة 
فــي معســكر تدريبــي امتد على مدة 7 أســابيع 
فــوق أحــد المرتفعات العاليــة؛ بهدف أن يكون 

في كامل جاهزيته البدنية.
لويــس  قــال  مشــاركته،  علــى  تعليقــه  وفــي 
“كان قــراًرا ســهًا بــأن أفضــل عــدم المشــاركة 
فــي االختبــار الخــاص بأولمبيــاد طوكيــو؛ مــن 
أجــل التركيــز علــى النهائي الكبيــر، فجميع من 
ينافســونني على لقب بطولة العالم للترايثلون 

أجــل  مــن  أيًضــا  بــه  المشــاركة  عــدم  فضلــوا 
التركيــز علــى النهائي الكبير، إذ ســيكون جميع 
لذلــك  ويضــاف  الضغــط،  تحــت  المشــاركين 

اختاف التوقيت، والعوامل الجوية”.
أن  لويــس  اســتطاع  التوالــي،  علــى  ولعاميــن 
لــم يســتطع أن  الكبيــر ولكنــه  بالنهائــي  يفــوز 
يفــوز باللقــب بســبب فــارق النقــاط، ولكــن في 
هــذا العــام فــإن حظوظــه عاليــة جــًدا بســبب 
الفــارق المريــح الــذي يفصله مع المركــز الثاني 
ماريــو مــوال الذي فــاز بالبطولة العــام الماضي، 
ويضيــف فــي هذا الصدد “بذلت كل ما بجهدي 
خــال التدريبــات ولكنني أعرف ما يســتوجب 

عليك أن تقوم به لتفوز بهذا النهائي”.
وفــي األثنــاء، يحتــل زميل لويس فــي الفريق 
خافييــر غوميــز المركــز الثالــث فــي الترتيــب 
العــام، ولكن لديه فرصــة للفوز بالبطولة، وهذا 
يعتمــد علــى النتائــج األخــرى، وســتكون هــذه 
المــرة الثانيــة بالنســبة لــه فــي المشــاركة فــي 
بطولتيــن عالميتيــن على التوالي، إذ سيشــارك 
أيًضا في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3.

بــكا  يفــوز  أن   2014 العــام  فــي  واســتطاع 
النهائييــن، وقــال بطــل العالــم لـــ 5 مــرات “أنــا 
مستعد ألن أبذل كل ما بجهدي للفوز، تركيزي 

منصب على هذا النهائي”.
الســباق مــن فريــق  كمــا وسيشــارك فــي هــذا 
البحريــن للتحمــل 13 كل مــن فيكــي هوالنــد، 
وأشــيليغ جينتيــل ولوريــن باركــر، وجميعهــم 
شــاركوا فــي اختبــار أولمبياد طوكيــو، ولكنهم 

على استعداد تام لهذا النهائي الكبير.

انطلقــت يــوم الثاثــاء 26 أغســطس الجاري 
دورة إعــداد وتأهيــل مدربــي لعبــة المبــارزة، 
والتــي تقــام بالتعــاون مــع برنامــج التضامــن 
اللجنــة  خالــه  مــن  تقــوم  والــذي  األولمبــي 
األولمبيــة البحرينية باســتقطاب سلســلة من 
التــي  الفنيــة واإلداريــة  الــدورات التدريبيــة 
تخدم مختلف االتحادات الوطنية بما يسهم 
فــي تحســين جــودة العمــل الفنــي واإلداري 
مــن خــال الفــرص التدريبيــة المتاحــة التــي 
عبــر  األولمبــي  التضامــن  برنامــج  يوفرهــا 

دوراته المتعددة.
وقام وفد من األكاديمية األولمبية البحرينية 
برئاســة نبيــل طــه، ورئيــس قســم التدريــب 
قســم  ورئيــس  يتيــم،  محمــود  والتطويــر 
بزيــارة  مردانــة  مريــم  األولمبــي  التضامــن 
االتحــاد البحرينــي للمبــارزة لحضــور جانــب 
مــن الــدورة الفنيــة إلعــداد وتأهيــل مدربــي 
اللعبة التي ستســتمر حتى 4 ســبتمبر المقبل 
Matto Sca� “بمشــاركة المحاضــر اإليطالــي 

marda”، حيــث اطلــع الوفــد علــى البرنامــج 
قدمهــا  التــي  التســهيات  وكافــة  التدريبــي، 
االتحــاد البحرينــي للمبــارزة من أجــل إخراج 

الدورة بأفضل صورة ممكنة.
وأكــد مديــر األكاديميــة األولمبيــة نبيــل طــه 
بــأن اللجنــة األولمبيــة حريصــة علــى توفيــر 
تلــك  ســواء  التدريبيــة  الفــرص  مختلــف 
المقدمــة مــن خــال األكاديميــة أو من خال 

برامــج التضامــن األولمبــي والتي تســهم في 
الكــوادر  مختلــف  وتأهيــل  وتطويــر  صقــل 
الرياضية الفنية باعتبارهم حجر الزاوية في 
عمليــة البناء الرياضي، مؤكــدا أهمية الدورة 
الفنيــة الحاليــة التــي يشــارك فيهــا 27 مدربــا 
فــي تخريــج نخبــة من مدربــي لعبــة المبارزة 
وفــق أفضل المســتويات الفنيــة من خال ما 
يتمتع به الخبير اإليطالي من خبرة ومعرفة.

جانب من الدورةالعب فريق البحرين للتحمل 13

الترايثلــون” “عالميــة  ختــام  فــي  تشــارك  عناصــر  منهــا5  جانبــا  حضــر  األولمبيــة  األكاديميــة  وفــد 

انطالق الدورة الفنية لمدربي المبارزة“البحرين للتحمل 13” يستعد للمرحلة الحاسمة
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نادي الشباب يكرم العبيه المتفوقين دراسيا
ــن ــي ــب ــاع ال ويـــهـــنـــئ  ــل  ــف ــح ــل ل بـــالـــداعـــمـــيـــن  ــد  ــي ــش ي اإلدارة  ــس  ــل ــج م رئـــيـــس 

أقــام مجلــس إدارة نادي الشــباب الرياضي مســاء يــوم الجمعة الماضي حفــاً تكريميا 
علــى شــرف العبــي النــادي المتفوقيــن دراســيا للعــام ٢٠١٨ -  ٢٠١٩، بحضــور أعضــاء 
مجلــس إدارة النــادي، ورعــاة الحفــل وضيوف الشــرف، إضافة ألولياء أمــور الاعبين 

المكرمين، وشمل التكريم 70 العبا من فرق النادي المختلفة.

وخــال كلمــة النــادي التــي ألقاهــا نائــب رئيس 
مجلــس اإلدارة عبــدهللا الموالنــي، رحــب مــن 
المتفوقيــن  للطــاب  وبــارك  بالحضــور  خالهــا 
تفوقهم وحصولهم على هذه الدرجات، متطلعا 
إلى استمرارهم في التفوق والنجاح ومواصلة 
مشوار التحصيل العلمي لرفد النهضة التنموية 
لمملكتنــا الغالية؛ ليكونوا ســواعد بنــاء للتنمية 

في العهد الزاهر لجالة الملك.
وأكــد الموالنــي أن ادارة نادي الشــباب ال تدخر 
جهــدا فــي تكريم كل مجتهــد ومتميز من أبناء 
النادي اســتنادا إلى الدور الثقافي واالجتماعي 
الــذي يؤديــه النادي جنبا إلــى جنب مع الجانب 

الرياضي.
وألقــى العــب الفريــق األول لكــرة اليــد أحمــد 
الاعبيــن  زمائــه  عــن  نيابــة  كلمــة  جــال 
المتفوقين، توجه فيها بالشــكر الجزيل لرئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة النــادي، علــى الرعايــة 
الشــاملة التــي أولتهــا اإلدارة تجــاه الاعبيــن، 
المهــارات  فــي تطويــر  الكبيــر  األثــر  لهــا  وكان 
الرياضية واالجتماعية والنفسية واألكاديمية، 
وقال: “هذه األمسية التي جاءت كبادرة كريمة 
من إدارة النادي والتي أفرحتنا وأبهجتنا كثيرا 
نحــن الاعبين، وهذه الفكــرة الجديدة التي لم 
تعهدها أنديتنا في البحرين، أتت كسابقة، كان 

وقعهــا كبيــرا على نفوســنا كمتفوقيــن ونفوس 
جميع الاعبين”.

وبعــد ذلــك، قــام مجلــس إدارة النــادي بتكريــم 
تذكاريــة  بــدروع  المتفوقيــن  الاعبيــن  أبنائــه 

وجوائز تقديرية.
وقدمــت النائب معصومة عبدالرحيم جائزتين 
لاعبين الحاصلين على أعلى معدل للمرحلتين 

نــال جائــزة المرحلــة  الثانويــة والجامعيــة، إذ 
الجامعيــة العب الفريق األول لكرة اليد قاســم 
محمد خليل، فيما حصل العب فئة شباب كرة 
القدم عدنان هاشــم منصور على جائزة النائب 

ألعلى معدل للمرحلة الثانوية.
وقــام رئيس مجلــس إدارة النــادي ميرزا أحمد 
بتكريم الرعاة الداعمين لحفل تكريم الاعبين 

المتفوقين، وهم: النائب معصومة عبدالرحيم، 
عقارات غرناطــة وجمعية جدحفص التعاونية 
االســتهاكية، مثنيا علــى جهودهم الكبيرة في 
دعمهم لحفل التفوق؛ وذلك إسهاما منهم لدعم 

التفوق والتحصيل الدراسي ألبناء المنطقة.
علــى  المنطقــة  أبنــاء  أحمــد  ميــرزا  وحــث 
المساهمة بدعم حفات التفوق في السنوات 

المقبلــة التــي تنبئ بمســتقبل مشــرق لمملكة 
البحريــن فــي ظــل الكــم الهائــل مــن الطلبــة 
التفــوق  علــى  تشــجيعا  وذلــك  المتفوقيــن، 
وتشــجيعا للمتفوقين لمواصلــة تفوقهم، في 
إطــار التعــاون مــع الجهــات األهليــة لتنفيــذ 
وتطويــر  وتنميــة  دعــم  فــي  النــادي  برامــج 

المجتمع.

نادي الشباب

جانب من حفل تكريم الالعبين المتفوقين

الشيخ سلمان بن إبراهيم مع رئيس االتحاد العراقي

دعم سلمان بن 
إبراهيم ساهم 

في إقرار خوض 
التصفيات بالبصرة

حسن علي



كشــفت دراســات حديثة أجراها باحثون ومختصون في علم الشيخوخة بجامعة 
الخليــج العربــي أن هنــاك محــاوالت إلطالــة عمــر اإلنســان الــى أكثر مــن المعدالت 
المعروفــة عالميــا مــن خالل التطور الهائل الذي يشــهده طّب مكافحة الشــيخوخة 
في العالم، على الرغم من أن التقدم في العمر هو أمر ال يمكن إيقافه، مردفين لكن 
طــب مكافحــة الشــيخوخة وإطالة العمر يعمل على إطالة عمر االنســان، مشــيرين 

إلى أن عمر البحريني قد يصل الى 150 سنة خالل المستقبل القريب.

الــتــركــيــبــة  إلــــى أن  ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ وأشـــــــارت 
السكانية في البحرين ودول الخليج العربي 
ستشهد زيادة مطردة في أعداد كبار السن 
في السنوات القليلة المقبلة لترتفع من 5 % 
في الوقت الحالي إلى 20 %، بحلول العام 
له  األمر سيكون  هذا  أن  2030، موضحين 
تضعها  الــتــي  الميزانيات  على  كبير  تأثير 
الــقــادمــة،  الخمسية  خططها  خــال  ــدول  الـ
تولي  التي  البحرين  مملكة  في  وخصوصا 
العناية واألهمية  الفئة قدرا كبيرا من  هذه 
االجتماعية  الــرعــايــة  نظم  فــي  وخصوصا 

والصحية.
أجراها  التي  والــدراســات  البحوث  وتشير 
خـــبـــراء وبــاحــثــون فـــي طـــب الــشــيــخــوخــة 
تقديمها  وتــم  العربي،  الخليج  جامعة  من 
خال مؤتمر طب الشيخوخة الذي نظمته 
الجامعة أخيرا، أشارت إلى أن طب مكافحة 
الشيخوخة والذي يعد هو أحد التخصصات 
حلم  تحقيق  إلــى  يسعى  الجديدة  الطبية 
الدائم  الشباب  المحافظة على  كثيرين في 
باستخدام طرق عاجية تساعد كبار السن 
عمر  في  بالظهور  “المهووسين”  والمسنين 

الشيخوخة  مــراحــل  تــأخــيــر  عــلــى  الــشــبــاب 
الــتــجــديــدي،  والــطــب  الجيني  الــعــاج  عــبــر 
والتجديدي  الجيني  الــعــاج  أن  مــؤكــديــن 
والمكمات الغذائية من أهم الطرق المتبعة 
تناول  خــال  من  الشيخوخة  مكافحة  في 
المستحضرات  وبعض  الغذائية  المكمات 
وتأخير  ــوراء  ــل ل الــزمــن  ــادة  إعــ عــلــى  تعمل 

الشيخوخة.
الخليج  جامعة  رئــيــس   ، أكـــدد  جانبه  مــن 
ــعــربــي خــالــد الــعــوهــلــي فـــي تــصــريــحــات  ال
وكمركز  الــجــامــعــة  أن  “الـــبـــاد”  ـــ  ل صحفية 
مركزا  تكون  أن  على  تعمل  وعلمي  بحثي 
العلوم  فــي  العلمي  الــتــطــور  يــقــود  إقليميا 
العلوم  تستقطب  وأن  المختلفة،  الطبية 

الــطــب في  تــرســم مستقبل  الــتــي  الــطــبــيــة 
منطقة دول الخليج العربية.

الجامعة  تبنت  سنوات  بضع  منذ  وأضــاف، 
تــأســيــس تــخــصــص الـــطـــب الــجــيــنــي، ثم 
أســســت تــخــصــص الــطــب الــشــخــصــي، ثم 
والذي  الجذعية،  الخايا  تأسيس تخصص 

الطبية  القضايا  للعديد من  الحلول  سيقدم 
المستعصية على الحل حتى فترة قريبة.

إلى  العربي  الخليج  جامعة  رئيس  وأشـــار 
الخليج  لجامعة  التابع  االبــحــاث  مركز  أن 
محكم   100 مـــن  ــر  ــثـ أكـ يـــصـــدر  ــي،  ــربـ ــعـ الـ
في  عاملين  وأســاتــذة  وخــبــراء  لمختصين 

الجامعة، مبينا أن الكثير من هذه األبحاث 
فــي مجات  النشر  فــي  ــادة  ــري ال لها  تــكــون 
علمية عالمية محكمة، بل إن بعض البحوث 
في  والتعليمي  البحثي  الكادر  أعدها  التي 
لدراسات عالمية  الجامعة أصبحت مصدرا 

ومرجعا لعدد كبير من الباحثين.

ارتفاع نسبة كبار السن إلى 20 % في المنطقة 2030

خالد العوهلي

تلبية احتياجات عاشوراء وتقديم المكارم السامية للمآتم
ــة ــم ــري ــك ــة الـــمـــلـــك وتـــوجـــيـــهـــاتـــه ال ــالـ ــم جـ ــدعـ ــد بـ ــي ــش مـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة ي

رفع محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ اعتــزازا وتقديــرا بالرعاية الكريمــة وتوجيهات جاللته بشــأن تلبية جميع احتياجات موســم عاشــوراء 

وتقديم المكارم السامية للمآتم والحسينيات في مملكة البحرين، جرًيا على عادة جاللته السنوية. 

الحكومة  بــدعــم  العاصمة  محافظ  أشـــاد  كما 
الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  رئيس  برئاسة 
ومتابعة  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
ومؤازرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
بما  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
يسهم في إحياء هذه المناسبة وإنجاح موسم 

عاشوراء.
وأشــــاد مــحــافــظ الــعــاصــمــة بــاهــتــمــام وحــرص 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
وتوجيهاته  المتواصل  ودعمه  الداخلية  وزيــر 
احتياجات  لتلبية  والخدمية  األمنية  للجهات 
تنظيم  بهدف  العاصمة؛  في  والمواكب  المآتم 
أي  آمنة ودون وقــوع  أجــواء  المناسبة وســط 

تجاوزات ومخالفات قانونية، تعكر صفو هذه 
المناسبة.

جـــاء ذلـــك خـــال تــــرؤس مــحــافــظ الــعــاصــمــة 
ــمــواكــب  االجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي بــيــن هــيــئــة ال
األمنية  واإلدارات  المآتم  ورؤســاء  الحسينية 
رئيس  نائب  بحضور  بالمحافظة،  والخدمية 
األمــــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــدهللا مــحــمــد الــزايــد 
ومسؤولي وممثلي الجهات الخدمية واألوقاف 

الجعفرية، ورؤساء مراكز الشرطة بالمحافظة، 
والتنسيق  التعاون  مجاالت  بحث  خاله  وتم 

بشأن تنظيم مواكب العزاء خال عاشوراء.
والتنسيق  التعاون  بمستوى  المحافظ  وأشــاد 
الذي يبديه رؤساء المآتم والمواكب الحسينية 
ــوراء  ــاشـ ــاح مـــوســـم عـ ــجـ ــي الــمــحــافــظــة إلنـ فـ
ــمــرئــيــات الــخــاصــة  ــع الــتــصــورات وال عــبــر وضـ
ــمــوســم، مــنــوهــا إلـــى اســتــمــرار  بــاحــتــيــاجــات ال

األمنية  الجهات  مــع  التنسيق  فــي  المحافظة 
المتفق  الــمــرئــيــات  تنفيذ  لضمان  والــخــدمــيــة؛ 
مشتركة  عملية  وفق  الواقع  أرض  على  عليها 
المظهر  يعكس  بما  الجهود،  توحيد  تقوم على 
البحرين  مملكة  بــه  تتمتع  ــــذي  ال الــحــضــاري 
المواطنون  بها  يتمتع  التي  الدينية  والحرية 

والمقيمون على هذه األرض الطيبة.

الــعــام أن  نائب رئيس األمــن  أكــد  ومــن جهته، 
وزارة الداخلية، سخرت كل إمكاناتها للمشاركة 
في إنجاح موسم عاشوراء من خال مديريات 
ومراكز الشرطة، اإلدارة العامة للمرور، اإلدارة 
الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي، اإلســـعـــاف الــوطــنــي، 
بين  والتنسيق  التعاون  ضــرورة  على  مشددا 
موسم  تنظيم  في  المشاركة  الجهات  مختلف 

لــمــا فــيــه مصلحة الــجــمــيــع. وأشـــاد  عـــاشـــوراء 
المواكب  هيئة  بــدور  العام  األمــن  رئيس  نائب 
الحسينية في النهوض بالمنابر الدينية وإقامة 
لممارستها،  اآلمــنــة  ــواء  األجـ وتوفير  الشعائر 
في  الدينية  المناسبات  تظل  أن  أهمية  مؤكدا 
ــروحــانــي وعـــدم الــســمــاح بــارتــكــاب  إطــارهــا ال
عن  المناسبة  هــذه  تخرج  قانونية  مخالفات 

طابعها الديني.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعـــرب الــمــشــاركــون في 
ــاع الــتــنــســيــقــي عـــن جـــزيـــل شــكــرهــم  ــمـ ــتـ االجـ
لــصــاحــب الــجــالــة الــمــلــك عــلــى دعـــم وحــرص 
بكل  الدينية  الشعائر  مــمــارســة  على  جالته 
سعيا  تمثل  اللقاءات  هذه  أن  مؤكدين  حرية، 
محمودا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات 
المناسبة  والــبــيــئــة  األجــــواء  لتوفير  المعنية 
إلنــجــاح مــوســم عـــاشـــوراء، مــؤكــديــن رفضهم 
أمور مخالفة  الدينية في  المناسبات  استغال 

للقانون.

المنامة - محافظة العاصمة

ميرزا يتابع شخصيا مكالمات المواطنين
ــخــدمــات ال ــودة  ــ ج لتحسين  ــق  ــري ط خــريــطــة  ــاشــر  ــمــب ال ــل  ــواص ــت ال

أثنــاء زيارتــه لمركــز االتصــاالت التابــع لهيئــة الكهربــاء والمــاء صباح أمــس األول، اســتمع وزير 
الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمشــاركة طاقــم العمــل بالمركــز إلــى مكالمــات المواطنيــن 
والمشــتركين ومتابعة عملية التعامل مع طلباتهم واستفســاراتهم، وعبر المســؤولون والعاملون 
بمركــز االتصــاالت عــن بالــغ تقديرهم للوزير ميرزا علــى بأن هذه البادرة التي تــدل على اهتمامه 
البالــغ لمعالجــة همــوم المواطنيــن المتعلقــة بالخدمــات التي يقدمها قطــاع الكهربــاء والماء في 

مملكة البحرين وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين.

ــر الــكــهــربــاء والــمــاء بأنه  مــن جــانــبــه، أكـــد وزيـ
والمسؤولون في هيئة الكهرباء والماء ال يألون 
جهًدا في متابعة هموم المواطنين واالستماع 
ــب وطــمــأنــتــهــم بــشــأن  ــدر رحــ ــكــل صــ ــيــهــم ب ال
انطاًقا  ذلك  ويأتي  والماء،  الكهرباء  خدمات 
من توجيهات القيادة الحكيمة والحكومة إلى 
حث كبار المسؤولين للنزول إلى ميادين العمل 
وحل  المواطنين  متطلبات  ومتابعة  بأنفسهم 

قضاياهم.
وأضـــاف الــوزيــر أنــه يسعى دائــًمــا إلــى إشــراك 
الخدمات  جــودة  تحسين  عملية  في  المواطن 
مشيًرا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين 

الخدمات  جـــودة  لقياس  رئيسا  مــؤشــًرا  يعد 
التحسين  فــرص  على  للعمل  طريق  وخريطة 
التي  واالقتراحات  الماحظات  تلك  من خال 
شريًكا  باعتباره  البحريني؛  المواطن  من  تأتي 

أساسا في عملية تحسين الجودة.
المكالمات  على  الــرد  سرعة  متوسط  أن  يذكر 
بلغ  اإلحصاءات  آخر  حسب  االتصاالت  لمركز 
أن  االتصال  ثانية، وأوضــح إحصاء مركز   9.5
تختص  يتلقاها  الـــذي  االتــصــاالت  مــن   %  38
 % 46 كــان  فيما  الــكــهــربــاء،  ــوارئ  طـ بباغات 
المشتركين،  بخدمات  متعلقة  المكالمات  من 
طــوارئ  عــن  المشتركين  بــاغــات  بلغت  بينما 

الطرق  إنــارة  خدمات  أما   ،%  13 نسبة  المياه 
كما  فــقــط،   %  3 االســتــفــســارات  نسبة  فبلغت 
ألف   40 مــا يزيد عــن  أجــرى مركز االتــصــاالت 

 44 يقارب  ما  مع  وتعامل  للمشتركين  مكالمة 
العام  من  أغسطس  منذ  إلكترونية  رسالة  ألف 

الماضي 2018.

الوزير ميرزا يرد على مكالمات المواطنين

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

أقامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني حفال لالحتفاء براشــد آل 
سعد؛ النتهاء مسيرته المهنية نائبا للرئيس التنفيذي بالهيئة.

الرئيس  أشــاد  الحفل،  وخــال 
التنفيذي الشيخ نايف بن خالد 
الــدؤوبــة  بالجهود  خليفة  آل 
والمخلصة التي قام بها السيد 
راشـــد صـــاح آل ســعــد خــال 
فترة عمله، إذ كانت له العديد 
مــن اإلســهــامــات الــتــي تركت 

ــة  ــي تــحــقــيــق رؤيـ بــصــمــتــهــا فـ
ــقــاء  واالرت وأهــدافــهــا،  الهيئة 
بــمــســتــوى الــعــمــل الــوظــيــفــي 
الـــفـــريـــق  روح  ــد  ــيــ ــســ ــجــ ــ وت
وكــان  الموظفين،  مــع  الــواحــد 
العطاء  فــي  بــه  يحتذى  مــثــاال 

واإلخاص.

والحكومة  المعلومات  هيئة  أعلنت 
مركز  نقل  استكمال  عن  اإللكترونية 
تسجيل المواليد والوفيات إلى مقرها 
بمدينة  الرئيس  الهيئة  بفرع  الجديد 
خدماتها  مباشرة  فــي  لتبدأ  عيسى، 
للجمهور اعتبارا من 1 سبتمبر 2019، 
مــشــيــرة إلـــى االســتــعــداد والــجــاهــزيــة 
للمراجعين  الخدمات  لتوفير  التامة 
الساعة  مــن  ومقيمين  مواطنين  مــن 
ظهرا   1 الساعة  وحتى  صباحا   7:30
ــد إلــى  ــام األســبــوع مــن األحـ خـــال أيـ
الخميس  اليوم  بأن  منوهة  الخميس، 
الموافق 29 أغسطس الجاري هو آخر 
السابق  مقرها  في  للوحدة  عمل  يوم 

بوزارة الصحة.
يــأتــي هــذا الــقــرار فــي إطـــار تنفيذ ما 
قانون رقم  )12( من  الــمــادة  جــاء في 
)7( لسنة 2019 بشأن تنظيم تسجيل 
المواليد والوفيات ونقل تبعية المركز 
من وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات 

ويستدعي  اإللكترونية،  والحكومة 
والتقدير  الشكر  جزيل  تقديم  المقام 
ــهــا مع  ــعــاون ــى ت ــصــحــة عــل لـــــــوزارة ال
لتكتمل  النقل  أعمال  وتسهيل  الهيئة 
بساسة ويسر دون انقطاع في خدمة 

المواطنين والمقيمين.
بــالــحــاالت  تــذكــيــرهــا  الهيئة  وجــــددت 
الشخصي  الــحــضــور  تستدعي  الــتــي 
أو  للمواليد  ســـواء  الــشــهــادة  إلصـــدار 
ألقارب ذوي المتوفين، حيث يتوجب 
ــال )طــلــب  ــي حــ ــلــتــقــدم فـ الـــحـــضـــور ل
قبل  للمواليد  مياد  شهادة  استخراج 
شهادة  طباعة  و)طلب  1994م(،  عــام 
لــحــاالت الـــــوالدة لــلــمــواطــنــيــن خــارج 
الوفاة  شهادة  إصــدار  و)طلب  الباد(، 
من  قضائي  حكم  أو  بأمر  الـــوالدة  أو 
قــبــل الــمــحــاكــم الــبــحــريــنــيــة(، و)طــلــب 
من  للمتوفين  الــوفــاة  شــهــادة  طباعة 
وخــارج  داخــل  مقيمين  أو  مواطنين 

البحرين(.

“التخطيط العمراني” تحتفي بنائب الرئيس

بدء تسجيل المواليد والوفيات بـ “المعلومات”

16local@albiladpress.com

الخميس
29 أغسطس 2019 
28 ذو الحجة 1440

المواكب والحسينيات: نرفض استغالل 
المناسبات الدينية في أمور مخالفة للقانون

تلبية 612 طلبا لـ “مزايا” في النصف األول
االجــتــمــاعــي” “الــســكــن  ــن  م لــاســتــفــادة  متقدما   923 بــيــن  ــن  م

أفادت وزارة اإلسكان أنها قامت بتخصيص 612 طلبا إسكانيا لبرنامج تمويل السكن االجتماعي “مزايا” خالل النصف األول 
من العام 2019، من أصل 923 طلبا ورد إلى الوزارة منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى قيام الخدمات اإلسكانية في الوقت 

الراهن بإنهاء إجراءات تخصيص 231 طلبا جديدا، بعد استيفاء كافة المتطلبات الالزمة لالستفادة من الخدمة.

التي  “مــزايــا”  طلبات  نسبة  إن  وقــالــت 
تخصيصها  إجـــراءات  مــن  االنتهاء  تــم 
الطلبات  عدد  إجمالي  من  للمستفيدين 
ــــى 66  الــتــي تــلــقــتــهــا الـــــــوزارة تــصــل إل
مـــمـــيـــزات  تـــعـــكـــس  نـــســـبـــة  ــي  ــ وهــ  ،%
سرعة  مقدمتها  وفـــي  الــبــرنــامــج،  هـــذا 
دون  السكنية  الــوحــدة  على  الحصول 
الــحــاجــة إلـــى فــتــرات انــتــظــار طــويــلــة، 
مــشــيــرة إلـــى وجــــود 80 طــلــبــا إضــافــيــا 
ــإنــهــاء  ــيــن يـــقـــومـــون حــالــيــا ب ــمــواطــن ل
المناسبة  الوحدة  كاختيار  المتطلبات، 
لهم، أو متابعة المتطلبات المالية للبنك 

الممول.

ــى أن الــطــلــبــات  ــ الـــــــوزارة إل وأشــــــارت 
سيتم  الــتــي  أو  تخصيصهم  تــم  الــتــي 
تخصيصها خال أيام قليلة، ورد بعضها 
وأخــرى  حديثة،  كطلبات  ــــوزارة  ال إلــى 
كــانــت مـــدرجـــة عــلــى قـــوائـــم االنــتــظــار 
واختار ذويها تغيير الخدمة إلى مزايا؛ 
نــظــرا لــمــمــيــزات الــبــرنــامــج الـــذي يتيح 
سرعة في إنجاز اإلجراءات، فضا عن 
ونوع  حجم  باختيار  المتعلقة  المرونة 

الوحدة السكنية.
وبينت الوزارة أن برنامج “مزايا” أسهم 
الطلبات  أعــداد  في خفض  كبير  بشكل 
اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار 

عن  فــضــاً   ،2013 الــعــام  تدشينه  منذ 
الطلبات  مــن  األكــبــر  للنسبة  استقطابه 
الخيار  واحــتــالــه  الحديثة  االسكانية 
األول للعديد من المواطنين المتقدمين 
بطلبات الحصول على خدمة إسكانية، 
فترات  تقليص  فــي  يسهم  الــذي  األمــر 
االنتظار على قوائم االنتظار، وهو أحد 

أهداف تأسيس هذا البرنامج.
ــوزارة أن برنامج مزايا منذ  ال وأردفــت 
آالف   4 مــن  أكــثــر  بتلبية  قــام  تأسيسه 
ــذي يعطي  ــ ــر ال خــدمــة إســكــانــيــة، األمــ
الشراكة  مــبــادرات  نجاح  حــول  مؤشرا 
وتيرة  تسريع  في  الخاص  القطاع  مع 

للمواطنين،  الخدمات اإلسكانية  تقديم 
ــوزارة على تطوير  األمــر الــذي يشجع ال
مــثــل تــلــك الـــمـــبـــادرات وتــبــنــي الــمــزيــد 
الخدمة  تقديم  استدامة  بهدف  منها؛ 
اإلسكانية بوتيرة سريعة وجودة عالية.

المنامة - وزارة اإلسكان

بدور المالكي

البحريني سيعمر 
لـ 150 سنة



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

أقيــم مؤخــرا بمدينــة القاهرة، المؤتمــر الصحفي الخاص باإلعــان عن تفاصيل 
الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 19 
إلى 27 ســبتمبر المقبل بمدينة الجونة على ســاحل البحر األحمر. انطلق المؤتمر 
الصحفــي للمهرجــان بعــرض فيلــم قصيــر عن أهم الضيــوف، والفعاليــات الفنية 

التي شهدتها الدورات الماضية.

ووجهــت الفنانــة إنجــي المقــدم ســؤاالً 
للمهنــدس نجيب ســاويرس عن أحالمه 
فــي مهرجان الجونة. وأجاب ســاويرس 
منــذ  ناجحــًا  ولــد  “المهرجــان  قائــالً: 
وأنــا  فيــه،  يــده  وضــع  ربنــا  دورة،  أول 
بصفتــي عاشــق للســينما، أحضــر أغلبيــة 
كيــف  وأســمع  العالميــة،  المهرجانــات 
يتحدثون عن المهرجان، كأنه يقدم منذ 

سنوات عديدة”.
أن  اإلعالمييــن  مــن  ســاويرس  وطلــب 
“ال يركــزوا مجهودهــم فقــط علــى الريــد 
كاربــت، ألن هنــاك فعاليــات ذات أهميــة 

كبيرة”.
وأشــار ساويرس إلى أن شعار المهرجان 
“ســينما مــن أجــل اإلنســانية” هــو شــعار 
محــددة،  بــدورة  مرتبــط  وغيــر  دائــم، 
ألن الســينما أفضــل وعــاء للتأثيــر علــى 
مــن  تغيــر  فهــي  اإلنســانية،  المشــاعر 
اإلنســان. وأضــاف: “جائــزة ســينما مــن 
أجــل اإلنســانية القت اهتمامــا كبيرا من 
إدارة المهرجــان، ألن الفيلــم الذي يحرك 
الوجدان أهم من نوعية األفالم األخرى”. 

وتحدثت الفنانة بشــرى عن دور اإلعالم 
فــي مســاندة المهرجان، ووجهت الشــكر 
للعامليــن بمدينــة الجونــة، والــذي يظهــر 
مــدى حبهم للســينما، وتعاونهم الشــديد 
مــع إدارة المهرجــان، مشــيرة إلــى أنه “ال 
تســتطيع إدارة المهرجــان إعالن القائمة 
النهائيــة لضيــوف المهرجــان، ألنــه يظــل 
التفــاوض مــع الجهــات المســؤولة آلخــر 
لحظــة، خاصة وأن أغلبية النجوم الذين 
يتــم دعوتهم مرتبطون بمواعيد تصوير 
العالمــي  النجــم  مثــل  النجــوم،  هــؤالء 
رامي مالك الذي يتم دعوته منذ الدورة 
األولى، ولكن لألســف في كل مرة يكون 

مرتبطًا بتصوير”.

وأضافــت: النجــاح األكبــر ألي مهرجــان 
هــو فعالياتــه التــي يقدمهــا، فــال تكمــن 
التــي  الفســاتين  فــي  المهرجــان  أهميــة 
المهنــدس  قــال  مثلمــا  ارتداؤهــا،  يتــم 
نجيــب ســاويرس، وتلــك الفعاليــات هي 
األســاس التــي يقــوم عليهــا المهرجــان، 
مشــيرة إلــى أن هــذا العــام ســوف يتــم 
تكريم 3 شــخصيات، سوف يتم اإلعالن 
النجــم  أولهــم  حاليــا،  منهــم  اثنيــن  عــن 
الكوميــدي محمــد هنيــدي، رائد مدرســة 
الكوميديــا لجيله من الشــباب، والتكريم 
لدينا ليــس مرتبطا بعمر معين، فالغرض 
مــن التكريــم هــو أن نقــول لهــذا الفنــان 

شكرا.
أمــا االســم الثانــي مــن المكرميــن فأعلن 
عنــه انتشــال التميمــي مديــر المهرجــان 
وقــال: االســم الثاني لدينا هــو المخرجة 
الفلســطينية مي المصري، نحن مهرجان 

العربيــة،  المنطقــة  فــي  موجــود  دولــي 
بيــن  التــوازن  علــى  هويتــه  وتعتمــد 
الجوانــب المصريــة، والعربية، والدولية، 
مشــيرا إلــى أن اســتمرار المهرجان للعام 
الثالــث لــم يكــن النجــاح فيه صدفــة، أو 
عــن طريــق الحــظ، بــل نتيجــة تخطيط 
وتحضيــر، حيــث إن نصــف األفالم التي 
تــم ضمهــا إلــى قائمــة المهرجــان لــم يتم 
عرضهــا حتــى اآلن، وشــاركت فــي عــدد 

كبير من المهرجانات العالمية.
وتحــدث التميمــي عــن منصــة الجونــة، 
وقــال “نحــن نبحــث عــن إقامة مشــاريع 
هــذا  اســتقبلنا  فنحــن  المدينــة،  تشــبه 
العــام 133 مشــروعا، قمنــا باختيــار 92 
مشروعا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا 
فــي مرحلــة بعــد اإلنتــاج، هــذا الكــم من 
المشــاريع يعكس اهتمام صناع الســينما 

بالمشاركة في المهرجان.

بشــرى: حضور النجوم العالميين مرتبــط بمواعيد تصويرهم

“الجونة” يكشف تفاصيل دورته الثالثة

تعــد الممثلــة األميركيــة والمخرجــة والمنتجة صوفيا آنا بــوش وقد تكون 
والقانــون وســبل  بالجريمــة  تتعلــق  أدوار  علــى  التــي حصلــت  الوحيــدة 
مكافحتهــا وبرعــت فيها، مما جعلها النجمــة المتوجة على عرش “الجريمة 

والقانون” في عالم هوليوود الواسع، خال مسيرتها الفنية.

وعرفــت بوش شــهرة كبيرة بتجســيدها 
دور  لعبــت  كمــا  ديفيــس،  بــروك  دور 
البطولة في مسلسل درامي. إضافة إلى 
ذلــك اشــتهرت فــي العديــد مــن األفالم، 
 John Tucker Must Die“، ”The“ :مثــل
The Nar�“ ودرامــا الجريمــة ،”Hitcher

 Marshall“،“ والدرامــا القانونيــة ،”rows

 Incredibles”و  ،””Acts of Violence
.”2

وظهرت صوفيا ألول مرة على الشاشــة 
National Lam� فيلــم  فــي  “الكبيــرة 

poon’s Van Wilder”، عــام 2002، إلــى 
جانــب الممثل ريان رينولدز، كما ظهرت 

في العديد من البرامج التلفزيونية.

ما ال تعرفونه عن صوفيا آنا بوش
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عرفــت هيــاري داف الشــهرة عبــر مسلســلها فــي قنــاة ديزنــي الــذي حمل اســم 
الشخصية التي جسدتها Lizzie McGuire طوال 7 مواسم. 

وبعد ان حقق الفيلم في وقتها ايرادات 
تصل الى 55 مليون دوالر وانطلقت من 
وقتهــا في عالم هوليــوود لتصبح اليوم 
قــررت  واخيــرا  المراهقيــن.  محبوبــة 
العودة بالشخصية التي عرفت شهرة 
واســعة جدا في موســم جديد تجسد 

فيــه دور ليزي نفســها التي عرفناها في 
عمر ال 13 سنة قبل في شخصية ليزي 
التي اصبحت في عمر ال 30. لم يعرف 
شــاركوا  الــذي  الممثليــن  كل  كان  ان 
ايضــا  ســيعودون  ســابقا  بالمسلســل 

وتبقى التفاصيل غير معروفة.

أغنــى  مــن  مالــك،  رامــي  يعتبــر 
بحيــث  هوليــوود،  فــي  األغنيــاء 

بلغت ثروته ماليين الدوالرات.
 the بجائــزة  الفائــز  النجــم  هــو 

فئــة  عــن   ،academy awards
أفضل ممثل، بعد مشاركته في 
the Bohemian Rhap�  فيلــم.
sody وهــو مــن أصــول مصرية، 
التي سبق وصرح أنه يفتخر بأن 

يقال عنه “مصري”.
مالييــن   8 المالــي  رصيــده  فــي 
دوالر أميركــي، وهــو رقــم هائــل 

بالنســبة لممثل بدأ مسيرته الفنية 
.2006

بمتابعيــه  اثــرت  أقــوال  لمالــك 
وجمهــوره، أبرزهــا “عــادة ما أجد 
نفســي أمارس المشــي لمسافات 
طويلــة فــي مــكان ال يذهب فيه 

الكثيــر مــن الناس للمشــي، 
فقــط أحاول أن أجد بعض 

العزلة”.

أكد المخرج األميركي كوينتين تارانتينو، أنه يعتزم إنتاج 10 أفام خال مسيرته 
السينمائية وأنه ال يزال لديه فيلمُا أخر ليقدمه، وذلك خال الترويج لفيلمه الجديد 
“Once Upon a Time in Hollywood” في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

 وقــال “تارانتينــو”: “إذا فكــرت فــي أن 
جميع األفالم التي قدمتها تحكي قصة 
واحــدة وكل فيلــم يشــبه عربــة قطــار 
متصلــة باألخــرى، فــإن الفيلــم األخيــر 
سيكون ذروة العرض الكبير لكل شيء، 
وســيكون أكثر من مجرد خاتمة”. وفقا 

لموقــع “هوليــوود ريبورتــر”. وتضمنــت 
بيــن  مــن  لموســكو،  تارانتينــو  زيــارة 
الكرمليــن  فــي  جولــة  أخــرى،  أشــياء 
برفقــة وزير الثقافة الروســي فالديمير 
ميدنسكي، المعروف بموقفه المناهض 

لهوليوود.

”Lizzie McGuire“ عودة

مالك.. أغنى أغنياء هوليوود

10 أفالم لكوينتين تارانتينو

تصــدرت أغنيــة جديــدة لنجمة البوب بيلــي إيليش قائمة المبيعات في ســباق األغنيات في الواليات 
المتحدة بعدما أطاحت “أولد تاون رود” لمغني الراب ليل ناس إكس الذي كان حطم الرقم القياسي 

ألطول فترة على رأس الئحة أكثر األغنيات مبيعًا في الباد، على ما أعلنت مجلة “بيلبورد”.

فقــد نجحــت أغنيــة “بــاد غــاي” للمغنيــة األميركية 
تســعة  بقيــت  بعدمــا  القائمــة  فــي تصــدر  الشــابة 
أســابيع فــي المركــز الثانــي خلــف العمــل الضــارب 

لمغني الراب البالغ 20 عامًا.
وكتب مغني الراب المتحدر من أتالنتا في تغريدة 
عبــر تويتــر “أطيــب التهانــي لبيلــي إيليــش أنــت 
تســتحقين ذلــك”. وكما الحال مع ليــل ناس إكس، 
طارت شــهرة بيلي إيليش في األشهر الماضية مع 
صــدور أول ألبــوم لهــا فــي مارس الماضــي بعنوان 

“وين وي فال أسليب، وير دو وي غو؟”.
هذه المغنية البالغة 17 عامًا، وهي أول موســيقية 
تتصــدر  والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  مولــودة 
قائمــة “بيلبــورد هوت 100”، كانت قــد ُعرفت عبر 
اإلنترنــت مــن خــالل أســلوبها الــذي يمــزج بيــن 

الهيب هوب والموسيقى اإللكترونية.
وكانت أغنية “أولد تاون رود” التي ظهر فيها 
الكانتري بيلي راي سايروس، قد  أيضًا مغني 

الماضي  يــولــيــو  نــهــايــة  فــي  حطمت 
الرقم القياسي المسجل ألغنية “وان 
 ،)1995( كــاري  لمارايا  داي”  سويت 
ــلــويــس فــونــســي  و”ديــســبــاســيــتــو” ل
بيبر  جــاســتــن  ــع  مـ ــكــي  ــان ي ودادي 
هذين  من  كل  احتل  بعدما   ،)2017(

ــــصــــدارة لــفــتــرة ستة  الــعــمــلــيــن ال
بدايات  وتعتبر  أسبوعًا.  عشر 

ايليتش مبشرة فهي ولدت 
ــــارك، لــوس  فــي هــايــالنــد ب
عائلة من  أنجلس وسط 
الممثلين والموسيقيين. 
الممثلة  هــمــا  ــا  والـــداهـ
الــمــوســيــقــيــة وكــاتــب 
الـــســـيـــنـــاريـــو مــاجــي 
ــك  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ بــــــيــــــرد وبـ

أوكونيل.

ولدت بلوس أنجلس وســط عائلة من الممثلين والموســيقيين

بيلي إيليش على قمة سباق األغنيات
تحدثت عارضة األزياء كيت أبتون عن عاقتها الوطيدة بدار األزياء فيكتوريا سكريت، عندما حلت ضيفة 

فــي برنامــج “Tonight Show” األميركــي، إذ قدمــت عرضًا مع مضيفها جيمــي فالون في محاكاة تقليد 
حركات الرقص من مجموعة من أشرطة فيديو التدريبات في الثمانينيات من القرن الماضي.

ونفــت خــالل المقابلــة المتلفــزة أن تكــون قطعــت عالقتهــا بــدار 
فيكتوريا سكريت، مشيرة إلى أن عدم مشاركتها في عرض للدار 
ال يعني أنها ستغادر أعرق بيوت األزياء العالمية. وتطرقت أبتون 
أيضــًا لصورتهــا التــي نشــرت على غــالف مجلة “الصحــة”، وقالت 
“لقد كان قرارًا صعبًا حقًا ألنه بعد شهور من والدة طفلي الصغير”.

وتابعــت “اعتقــدت أن نشــر الصــورة كان مهمًا حقــًا ألننا محاطون 
بالكثيــر مــن وســائل التواصل والتنقيــة االجتماعية وبالنســبة لي 
كانت هذه خطوة كبيرة لوضع صورة جيدة لكي يتعرف الجمهور 
علي بشكل طبيعي بعيدًا عن الموضة والعمل الفني الذي امتهنه”.

وأنجبــت أبتــون طفلتهــا األولــى جنيفيــف مــن زوجهــا جوســتين 
فيرالندر في نوفمبر الماضي.

وكانت أبتون أطلقت حملة على مواقع التواصل، في الثلث األول 
من الشــهر الجاري، تهدف إلى مســاعدة اآلخرين ونشــر اإليجابية 

تحت هاشتاغ ShareStrong، من 
أجــل الحديث عن جميــع الصراعات 

ونقاط القوة التي تواجهنا.
ــرت الـــمـــمـــثـــلـــة فــي  ــمــ ــ ــت واســ

على  معجبيها  تشجيع 
االنضمام إلى المحادثة 

ومــــــــشــــــــاركــــــــة مـــا 
أقوياء  يجعلهم 

بـــاســـتـــخـــدام 
الـــهـــاشـــتـــاغ، 
وقــــــــامــــــــت 
فيديو  بــبــث 

تلعب  وهـــي  لــهــا 
مـــع ابــنــتــهــا جــنــيــفــيــف، 

من  الــبــالــغــة  بالطفلة  مستشهدة 
رئيس  كــدافــع  أشهر  ثمانية  العمر 
السبب  هو  وربما  الحياة،  في  لها 
هذه  تطلق  جعلتها  التي  الرئيسي 
الــقــوة  اكــتــشــاف  أجـــل  مــن  الحملة 

الكامنة داخل كل شخص.

كيت أبتون والكثير من وسائل التواصل والتنقية

تطلق حملة من أجل اكتشاف 
القوة الكامنة داخل كل شخص

خاص
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ال تبدأ عمال جديدا بل ركز على ما لديك.

ال تتوقع حركة ناشطة بل فوضى وتأخيرا.

تهتم بمظهرك وبالتغييرات المطلوبة.

إنها مرحلة انطالق لمشاريعك الجديدة.

تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين.

تنشط االتصاالت والزيارات وتهتم للترويج.

تعالج مسائل إدارية وتمويلية تتطلب توقيعا.
 

ناقش بثقة وبمرونة وحرية تامة وال ترضخ.

تلتفت إلى أمور عالية أو اجتماعية.

حاول أن تعالج األمور بحكمة أكثر.

عليك أن تتعلم أكثر من أخطاء الماضي.

تتحقق أمنيتك وتحصل على فرصة لدعم مؤهالتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

29 أغسطس
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انتحار القائد العسكري 
الروسي ألكسندر 

سامسونوف 
عقب تعرض 

قواته لهزيمة ساحقة على 
يد األلمان في معركة تاننبرغ أثناء 

الحرب العالمية األولى.

 The Lion“ يواصل فيلم
King” تحقيق إيرادات 

عالية، إذ وصلت إلى 
1.435 مليار دوالر حول 

العالم. الفيلم إعادة للنسخة 
الكرتون، التي تم إنتاجها 

قبل 24 عاما لتقديمها على 
.”Live Action” طريقة الـ

tariq.albahar
@albiladpress.com

حضور مشــّرف مــع نخبة مــن الفنانين والمثقفيــن والكتاب

“مشق” يحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيسه

احتفل نادي “مشق” مساء الثالثاء بمرور الذكرى الرابعة على تأسيسه في مقر 
النــادي بالبديــع. وتضمــن الحفــل شــهادات من نخبة مــن أبرز الكتــاب والمثقفين 
والفنانين، حيث انتشــرت وتزينت جدران النادي بلوحات للفنانين التشــكيليين، 

وتخللت الحفلة موسيقى عذبة من قبل فنانين مبدعين.

وكان من بين الحضور الشاعر الكبير 
قاسم حداد والكاتب واألديب حسن 
مــدن، والكاتــب والناقــد نــادر كاظــم، 
والكتابــة  حــداد،  حســن  والفنــان 
الصحافيــة هنــاء بوحجي، والشــاعر 
مهدي سلمان، ومجموعة من الفنانين 
التشــكيلية  كالفنانــة  التشــكيليين 
يســرى أحمد، والفنان محمد المهدي، 
صالــح،  وجيهــان  حيــدر،  ومحمــود 
الســاري،  وحســن  ســوار،  وناجــي 
األمــم  ومنســق  درويــش،  وزينــب 
لبرنامــج  المقيــم  والممثــل  المتحــدة 
األمــم المتحدة اإلنمائي في البحرين 
أمين الشرقاوي، والفنان عبدالرحمن 

البحريني، والفنان أحمد الغانم.
جــاء ذلــك من خــال المؤســس علي 
البــزاز لاحتفاء بالثقافة والفن. وبدأ 
الحفــل بكلمــة للشــاعر قاســم حــداد 
لعــرض شــهادته علــى تجربــة مشــق 
واإلضافــة التــي يمثلهــا فــي المشــهد 
الثقافــي المحلــي، وتبعه حســن مدن 
بإلقــاء كلمتــه واإلشــادة بالــدور الذي 
يقــوم بــه فضــاء مشــق واســتقطابه 
واســتلم  الشــابة،  والوجــوه  للجهــود 
الكلمــة من بعــده الكاتب والناقد نادر 
كاظــم، مسترســا فــي الحديــث عــن 
المؤســس علي البــزاز والتحدي الذي 
خاضه من أجل إنشــاء هذا المشروع 
أنهــا  رغــم  البحريــن  فــي  الثقافــي 
تجربــة محفوفــة بالمخاطــر كتحدي 

الزمان والمكان.
وفــي منتصــف الحفــل كان الحضــور 
يعزفهــا  موســيقى  مــع  موعــد  علــى 
وعلــي  الغانــم  أحمــد  الفنانــون 
عبدالــرزاق وعبدالرحمــن البحرينــي، 
إذ ابتدأ الغانم بكلمة عن أهمية وجود 
الموســيقي،  الفنــان  يحتضــن  مــكان 
وعــن فضاء مشــق وتوفيره مســاحة 
للفانيين الموسيقيين، وقدم قصيدة 

بعنوان “عندي إيمان” وهي مستلهمة 
الفلســطيني  للشــاعر  قصيــدة  مــن 
الحضــور  وانبهــر  القاســم،  ســميح 
موســيقى  مــن  الثاثــي  قدمــه  بمــا 
وألحــان تطــرب لهــا األذن. وتفضلــت 

بعــد االســتراحة الموســيقية الكاتبــة 
فألقــت  بوحجــي  هنــاء  الصحافيــة 
كلمة شكر لجهود فضاء مشق ولعلي 
البــزاز، ومــن بعدهــا تحدثــت الكاتبــة 
فــي  تجربتهــا  عــن  القصــاب  جمانــة 
الكلمــة  تركــت  فيمــا  جــدران مشــق، 

األخيرة للبــزاز الختتام الجهد الكبير 
 4 بعــد  إلنجــاح فكــرة فضــاء مشــق 

أعوام.
قبــل  مــن  بأنغــام  الحفــل  واختتــم 
الفنان حســن حداد الــذي أثلج قلوب 

الحضور بما قدم.

حتــى فــي عصــر الهواتف الذكية واألجهــزة اللوحية، يرى غالبيــة البالغين 
فــي ألمانيــا أنــه يتعين على األطفــال في المرحلة االبتدائيــة تعلم القراءة 

من الكتب.

وذكــر نحــو 80 % مــن األلمــان فــي 
هــي  الكتــب  أن  للــرأي  اســتطاع 
للقــراءة  الســليم  التعلــم  وســيط 
بالنسبة لألطفال. وفي المقابل، يرى 
20 % فقــط مــن األلمــان أنــه ينبغي 
عبــر  القــراءة  األطفــال  يتعلــم  أن 
مثــل  الرقميــة  واألجهــزة  الوســائط 

تطبيقات القراءة.
وكانــت دراســة أجريــت نهايــة العام 
2017 عن مســتوى مهــارات القراءة 
لــدى األطفــال أظهــرت أن طفــل من 
بيــن كل 5 أطفــال فــي ألمانيــا ليــس 
بإمكانــه القــراءة على نحــو يتيح له 

فهم النص أيضا.

الكتاب وسيط التعلم السليم لألطفال
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 1934
 أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين األلمان

 1949
 تفجير إر ده إس - 1، وهي أول تجربة يجريها االتحاد السوفيتي على ساح نووي، ولم يعلن عنها رسمًيا

1967
 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم وذلك بعد حرب 1967، وقد أسميت القمة بقمة اللقاءات الثاثة

 1982
فريق بحثي ألماني من معهد أبحاث األيونات الثقيلة في دارمشتات يكتشف عنصر المايتنريوم

 2011
 اختيار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيًما للحزب الديمقراطي الحاكم

18

انتهت الفنانة مي كساب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام 
مــن تصوير أغنية جديــدة على طريقة الفيديــو كليب تحمل 
اسم “ببساطة “ ضمن أغنيات ألبومها الجديد، واألغنية من 
كلمات نصر الدين ناجي، وألحان اورتيجا، وتوزيع أوكا، ويقوم 

بإخراج الكليب المخرج المغربي ياسين الزاوي
وقالــت مي في تصريحات إن األغنية صورت في دولة المغرب 

على مدار أســبوع، ومن المقرر أن يتم طرحهــا بعد انتهاء عملية 
المونتاج مع المونتير هشام مدحت.

تستعد الفنانة إيمان جمال لتجربة درامية جديدة من المتوقع 
أن تبدأ تصويرها خالل الفترة المقبلة.

وفــي تصريح قالت إيمان إن المسلســل “من حقي أحب” 
مع المخــرج أحمد النجــار ونخبة من الزمــالء الذين أعتز 
بهم كثيرا، وسوف تشــهد األيام المقبلة الكشف عن كامل 

التفاصيــل، خصوصا أننــا مازلنا في مرحلــة اإلعداد للعمل 
بعد عطلــة الصيف التي كانت فرصة اللتقاط األنفاس من عناء 

السباق الدرامي الرمضاني.

أثــارت الفنانة منــة فضالي قلق محبيها، وكشــفت عن 
إصابة تعرضت لها مؤخرا في يدها، وشاركت جمهورها 
بصورة لها عبر حســابها الشخصي على “انستغرام”، 
وكتبــت: “الحمد لله على كل شــيء”، وتلقت الفنانة 
عــددا هائال مــن تعليقــات الجمهور الذي ســأل عن 

سبب اإلصابة وتمنى لها السالمة
وأثــار تعليــق الفنان نيكــوالس معوض حيــرة الجمهور 

وخاصة أنه كتب: ألف سالمة عليك وأنا فعال آسف.

إصابة منةمن حقي أحبببساطة

حوراء جعفر 



”Clash of Kings“ تحديث خاص للعبة

قالت النجمة كيت هيدسون، إنها تفكر في الزواج من جديد، فزواجها السابق  «
لن يمنعها من إعادة تجربة الزواج مرة ثانية، لكن هذه المرة، سيكون شريكها 

الموسيقي داني الذي تعيش معه عالقة حب منذ فترة طويلة. وتحدثت 
هيدسون، في مقابلة صحافية نقلتها تقارير إعالمية، أن الزواج ليس تذكرة 

ذهبية، لكن أهميته تكمن في تأسيس عائلة وتحقيق االستقرار لألوالد.

أطلــق مطــورو لعبــة Clash of Kings تحديثــا خاصــا مــن 
ســنوات   5 بمــرور  احتفــاال  الشــهيرة  االســتراتيجية  اللعبــة 
علــى إطالق اللعبــة للمرة األولى للمســتخدمين، مع مميزات 
تختــص بهــا الالعبيــن في العالــم العربي وأحــداث تدور في 

اإلطار القصصي لعيد األضحى.
األلعــاب  أشــهر  مــن  واحــدة   Clash of Kings لعبــة  تعــد 
اإلستراتيجية التي حققت شعبية كبيرة بين المستخدمين، 
مــع الكثيــر مــن األحــداث والشــخصيات المميزة مــن القادة، 
والتــي تقــدم لالعبيــن تجربــة غامــرة ســيكون علــى الالعب 
فيهــا اختيار الشــخصية المفضلة التي ســيخوض بها الكثير 
مــن المعارك والصراعات للســيطرة علــى العرش في الممالك 
 Clash of المختلفة. وفي تحديث جديد يقدم مطورو لعبة
Kings بعــض المميــزات الخاصــة لالعبين مــن العالم العربي 
واإلســالمي فــي احتفــاالت عيــد األضحــى، حيــث يأتي هذا 
التحديــث الخــاص بمجموعة من المكافــآت الخاصة لالعبي 
العالــم العربــي، مــع إطــار قصصــي خــاص تــدور أحداثه في 
عيــد األضحى، حيث يمكــن من خالله لالعبين مبادلة لحوم 
األضاحــي أو مشــاركتها للحصــول علــى عناصــر ومكافــآت 

جديدة.
أيضًا تأتي بعض األحداث الجديدة في اللعبة لتقدم تجربة 
خاصــة لالعبيــن احتفــاال بالذكــرى الخامســة إلطــالق اللعبة 
للمــرة األولــى، حيــث تــم إطالق عصــر ”البحــار الغامضة” مع 
خرائــط جديدة تضيف تجربة مميزة وأحداث مثيرة تنتقل 

بالالعبين في صراع للسيطرة على العرش البحري.
كمــا تــم إعــادة تحديــث شــخصيات اللعبــة بمجموعــة مــن 
المميــزات الجديــدة التي تقدم تجربة تفاعليــة أكثر واقعية 
فــي حركــة الشــخصيات، وتعابيــر الوجه بشــكل حيــوي، وال 
يختلــف الحــال فــي الوحــوش والشــخصيات الشــريرة فــي 

اللعبــة التــي تخرج اآلن من اإلطار المميز بالحركات البطيئة 
والتقليديــة، لتنتقــل إلــى تجربــة تفاعليــه وأكثــر إثــارة فــي 
حركــة الوحــوش فــي الكثير من االتجاهــات، لتضفي تجربة 
تنافســية بشــكل أفضــل فــي أحــداث اللعبــة تجــذب إليهــا 

المستخدمين.

الخميس
29 أغسطس 2019 
28 ذو الحجة 1440
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أعمالها 
التلفزيونية

جوائز 
وتكريم 

أعمالها 
المسرحية 

مسلسالت 
إذاعية 

إسمـاعيــل السقــايأســـامــــة المـــاجـــد

من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  جادة  أصيلة  فنانة  محمد  أحالم 
الجمهور  على  يؤثر  التمثيل  في  فريد  بتكنيك  تتميز  معنى، 
وقدمت  الفن  في  طويل  تاريخ  وصاحبة  سريعا،  والمشاهد 
والتلفزيونية  المسرحية  األعمال  من  الكثير  مسيرتها  خالل 
واالذاعية، وشكلت ثنائيا ال مثيل له مع زوجها الفنان المسرحي 

والتلفزيوني والتشكيلي القدير عبدالله يوسف.
أحالم محمد فنانة ال تعرف غير طريق النجاح، ولها ضوء ساطع 
والثقة  واإليمان  القوة  تبعث  ودائما  الفنية  البوتقة  داخل 
ثقافتها  أمامها من خالل  يقفون  الذين  الممثلين  في نفوس 
وجديتها وتعرف في الوسط الفني بأنها الضمان إلحراز النجاح.

                     حصلت أحالم محمد على العديد من الجوائز ، ومنها:

  أحسن ممثلة دور ثان في   مسرحية “وجوه” 1997  «
المهرجان المسرحي   الخامس لدول مجلس التعاون  

بالكويت

 جائزة اإلبداع مهرجان القاهرة السادس لإلذاعة والتلفزيون ..   «
أحسن ممثلة العام 2000  عن مسلسل أزهار مريم 

 شهادة تقدير من مهرجان الخليج السابع لإلنتاج  «
التلفزيوني   واإلذاعي   عن مسلسل دروب الشك 2001

 جائزة اإلبداع مهرجان القاهرة األخير .. أحسن ممثلة عن  «
دور عويشة  “ مسلسل عويشة”

وتم تكريمها كرائدة من رواد المحرق  «
من قبل نادي   المحرق الرياضي                               

مهرجان أوال المسرحي السابع  «
2013 كأحد الفنانين الذين التحقوا 
بمسرح أوال في الفترة من 1976 

إلى 1980 

تم تكريمها ضمن رائدات المسرح  «
في منطقة الخليج والوطن العربي 

في مهرجان المسرح العربي بالدوحة العام 2013  

»  ”1=1“     

“الممثلون   يتراشقون الحجارة”  «

“أرض ال تنبت الزهور”  «

“الثعلب والعنب” «

“بنت النوخذة” «

“خور المدعي”  . «

“ الطبول” «

“سالفة كل   يوم  “تأليف سعيد  «
الحمد إخراج إبراهيم عيسى 

“أزهار مريم ” تأليف عيسى الحمر  «
وإخراج إبراهيم عيسى 

“الغالم القتيل ”  تأليف فريد رمضان  «
وإخراج نبيل العلوي 

“حمامة وعصفور” تأليف عيسى  «
الحمر 

             ”افتح   يا سمسم ” في  دور  «

فاطمة 

المسلسل الكويتي الشهير  «
“األقدار” في دور عايشة

“ فايز التوش ”  في جزأين  «
تأليف حمد الرميحي وغانم 

السليطي وإخراج إبراهيم 
الصباغ 

 ”بن عقل ” في  جزأين تأليف  «

راشد الجودر وإخراج عبد الله   يوسف 

ملح وذهب” تأليف أمين صالح وإخراج عبدالله  «
يوسف

“ليل البنادر” إخراج عبدالله يوسف «

“عويشة” تأليف راشد الجودر وإخراج عبدالله يوسف «

“القرار األخير” تأليف فجر السعيد وإخراج  «
عبدالعزيز المنصور.

“دروب الشك”تأليف فجر السعيد وإخراج عبد  «
العزيز المنصور.

“سهم الغدر”  «

“وجه واحد ال يكفي” «

“محطة انتظار” من تأليف أنفال الدويسان وإخراج  «
خالد جمال

“بيت األوهام” العام 1986. «

أحالم محمد.. 
مسيرة عطاء مرسومة 

على جبين الشمس 
وبحجم أمواج البحر
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نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل
بعــد أن اشــتد الصــراع بيــن ناديي برشــلونة 
وريــال مدريــد علــى ضم نيمار دا ســيلفا من 
باريس ســان جرمان، فاجــأ النجم البرازيلي 
علــى  بفيديــو  مصحوبــة  بتغريــدة  الجميــع 
“تويتر” معلنا مشاركته في مسلسل إسباني.

الــزي األحمــر وقنــاع  نيمــار مرتديــا  وظهــر 
الفنان اإلســباني الســريالي، سيلفادور دالي، 
الخــاص بالمسلســل اإلســباني “ال كاســا ديل 

بابيل”، التي تعني بالعربية “بيت الورق”.
فــي  عامــا(   27( البرازيلــي  النجــم  وكتــب 
تغريدة: “تمكنت من تحقيق حلمي أن أكون 
جزءا من مسلســلي المفضــل واآلن يمكنني 

مشاركة ذلك معكم”.
وشــارك نيمــار فــي المسلســل، الــذي تنتجــه 
شــركة “نتفليكــس” األميركيــة حامــا اســم 
“جــواو” فــي الحلقتيــن السادســة والثامنــة 
مــن الجــزء األخيــر الــذي نشــر فــي يوليــو، 
فيهــا  شــارك  التــي  الحلقــات  تعــرض  ولــم 
بســبب تورطه فــي قضية االغتصــاب، وفقا 

لصحيفة “آس” اإلسبانية.
أن  البرازيلــي  القضــاء  أعلــن  أن  وبمجــرد 

القضيــة ســترفع بســبب عــدم كفايــة األدلة، 
أعــادت “نتفليكــس” تحميل الحلقــات وفيها 

نيمار.
ويتمتــع المسلســل اإلســباني “ال كاســا ديــل 
بابيــل” بأرقــام قياســية فــي المشــاهدة، إذ 
تخطى عدد متابعيه 34 مليون مشــاهد في 
جميــع أنحــاء العالم فــي األيام الســبع، التي 

تلت العرض األول للجزء الثالث.
يذكر أن نيمار قد غاب عن المباريات الثاث 

جرمــان  ســان  باريــس  فريقــه  لعبهــا  التــي 
بالدوري الفرنسي، في ظل عقده للعزم على 
الرحيــل عــن النــادي الفرنســي فــي الصيــف 

الحالي.
اإلســبانية  الصحافيــة  التقاريــر  وبحســب 
واإليطاليــة فــإن الصــراع محتدم بيــن ريال 
مدريد وبرشلونة على ضم النجم البرازيلي، 
العمــاق  حســم  بــوادر  األفــق  فــي  وتلــوح 

الكتالوني للصفقة.

لقي 23 شــخصا على األقل مصرعهم، 
حريــق  فــي  آخــرون   13 جــرح  فيمــا 
متعمــد على ما يبدو في حانة بمدينة 
كواتساكوالكوس في والية فيراكروز 
بشــرق المكســيك، حسبما أعلن مكتب 

المدعي العام، أمس األربعاء.
وقــال المدعــي العــام إن بيــن القتلــى 
8 نســاء، موضحــا أن نيابــة فيراكــروز 
التي تعد من أكثر المناطق تضررا من 
العنــف المرتبــط بتهريــب المخــدرات، 

فتحت تحقيقا في الحادث.
وأضــاف المدعــي العــام فــي بيــان أن 
الحريــق الذي اندلع ليــل الثاثاء “ربما 

هو نتيجة هجوم”.
أن  اإلعــام  وســائل  تقاريــر  وذكــرت 
الحريــق اندلــع عقــب قيــام مهاجميــن 
باقتحام الحانة وإلقاء عبوات حارقة.

وقال حاكم فيراكروز في تغريدة إن  «
“الجريمة الشائنة التي وقعت في 

كواتساكوالكوس لن تمر دون عقاب”.

عشرات القتلى في 
حريق “متعمد” 

بالمكسيك
أصيــب 16 طفًا في إســبانيا بـ “متازمــة الذئب” بعد تناولهم جرعة دواء ملوثة، في 
حــادث أصــاب المواطنين بالرعب والهلع. وبحســب صحيفة “ديلــي ميل” البريطانية، 
فقــد وقــع الحادث في شــهر يوليو الماضي، حين أصيب 16 طفا في منطقة كوســتا 
ديــل ســول اإلســبانية بمتازمة الذئب بعــد أن تناولوا دواء أوميبرازول، المســتخدم 
لعــاج عســر الهضــم، ملوثــا بتركيبــة من عقــار المينوكســيديل، الذي يســتخدم لعاج 
تســاقط الشــعر. وردا على ذلك الحدث، أمرت الوكالة اإلســبانية لألدوية والمنتجات 

الصحية بتعليق ترخيص شركة األدوية المنتجة للعقار.
 “متازمــة الذئــب” هــي حالــة مرضيــة تشــهد فيهــا بعــض األماكــن فــي الجســم، مثــل 
الوجــه، نمــًوا مفرًطــا للشــعر. ورغــم أنــه مــرض نــادر إال أنه قديــم الجذور، إذ شــهدت 

العصور الوسطى تسجيل حاالت إصابة به.

انتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي صــور 
يــد  علــى  للتعذيــب  تعرضتــا  مكبلتيــن  لطفلتيــن 

والدهما.
وأكــد مصــدر فــي الشــرطة العراقيــة أن قــوة أمنية 
قامــت باعتقال والد طفلتيــن عذبهما ورماهما على 
الطريــق بعــد أن قيدهما باألغــال جنوبي العاصمة 

بغداد.
االتحاديــة  الشــرطة  مــن  “قــوة  إن  المصــدر  وقــال 
ألقــت القبــض علــى والــد طفلتيــن )األولــى 12عامــا 
والثانيــة 8 أعــوام( قام برميهما على قارعة الطريق 
بعــد تقييدهمــا وتعريضهمــا للتعذيب الجســدي في 

منطقة حي التأميم جنوب بغداد”.
كذلــك أشــار المصــدر الــذي طلــب عدم الكشــف عن 
اســمه، إلــى أن “المعتقــل تــم تســليمه إلــى الجهــات 
المختصــة”. فيمــا لم تعرف بعد دوافع هذا الفعل أو 

أية تفاصيل أخرى عن هذه الجريمة.

غــرب  مــن جنــوب  تركــت عاصفــة ضربــت وســط أوكاهومــا اآلالف دون كهربــاء 
أوكاهومــا إلــى غرب أركنســو، وامتدت لتتحول إلى إعصــار محتمل وأدت إلى إنقاذ 

نحو 12 بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وسقطت أشجار في أنحاء أوكاهوما سيتي، حيث أبلغت شركة للغاز والكهرباء عن 

انقطاع الطاقة في 46 ألف موقع.
وترك أكثر من 86 ألف مستهلك من دون كهرباء من منطقة لوتون إلى فورت سميث 
بمنطقــة اركنســو. وتســبب انقطــاع الكهربــاء فــي غلق بعــض المدارس. وقــال ديفيد 
ماسي، من اإلطفاء، إن فرق اإلطفاء أنقذت نحو 12 سائق دراجة وصيادا من تحت 

سد في بحيرة أوكاهوما، حيث علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

مرض غريب يحول أطفال بإسبانيا إلى ذئاب

عراقي عذب طفلتيه ورماهما على قارعة الطريق

عاصفة تضرب أوكالهوما واآلالف بال كهرباء

الممثلة اإليطالية أليساندرا ماستروناردي، أثناء 
وصولها حفل افتتاح وعرض فيلم “الحقيقة” في 

مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو 
)أ ف ب(

اســتيقظ بركان “ســترومبولي” التابع لجزيرة صقلية اإليطالية مطلقا سحابة من 
الرماد ونهرا من الحمم البركانية تجاه الساحل الشمالي للجزيرة.

ثــوران البــركان أثــار الذعــر فــي صفوف الســياح المتواجديــن في الجزيــرة األمر 
الذي دفعهم للهرب. وغرد بعض الســياح على “تويتر” ناشــرين مشاهد عن ثوران 
البــركان، فغــرد صاحــب الحســاب نيكــول بريمنــر: “كنــا نراقب بعــض االنفجارات 
الصغيــرة وعندمــا غادرنــا حصــل االنفجار العماق”. كما ونشــر صاحب الحســاب 
نفســه مقطعــا مصــورا لقيام عدد مــن الطائرات برش الماء علــى مناطق تعرضت 
لاشــتعال. فيما نشــر صاحب الحســاب ســن شــاين دي ليون مقطعا مصورا قائا 
“مشــاهدة ثــوران ســترامبولي طريقــة رائعــة لاحتفال بعيــد ميــادي”. يذكر بأن 
الجزيــرة تحظــى بهــذا الوقــت مــن العــام بتوافــد الســياح بأعــداد كبيــرة للتمتــع 
بطبيعــة المنطقــة وللقيــام بجوالت ســياحية في محيط البركان الــذي يعتبر أحد 
أنشــط براكيــن العالــم. يقــع البركان فــي جزيرة ســترومبولي الصغيرة فــي البحر 
التيرانــي قبالــة الســاحل الشــمالي لصقليــة، ويبلغ عدد ســكان الجزيــرة نحو 500 
شخص، وهي وجهة شعبية لقضاء العطات األغنياء والمشاهير والبريطانيين.

“سترومبولي” يستيقظ في 
إيطاليا ويثير ذعر السياح

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تســبب هــروب ثعبــان مــن نــوع كوبرا 
بهلع لدى ســكان بلــدة هيرنه األلمانية، 
وقــد طلبــت منهــم الســلطات المحلية 
عــن  واالبتعــاد  مغلقــة  النوافــذ  إبقــاء 

العشب الطويل.
وهــذا الثعبــان، الــذي يبلــغ طولــه نحو 
متر وهو كوبرا يمكن أن تكون لسعته 
قاتلــة، مفقــود منــذ األحــد بعــد هروبه 

من مالكه في مدينة هيرنه )غرب(.
وقد أجلي سكان 4 مباٍن في المنطقة، 
التــي شــوهد فيهــا الثعبــان آخــر مــرة، 
كمــا طلــب من الســاكنين فــي المنطقة 

المجاورة إغاق األبواب والنوافذ.
وقــال المســؤول المحلــي، يوهانيــس 
شــودزياك، للصحفيين: “نعتقد أن هذا 
الثعبــان ال يــزال فــي المبنــى”، حيــث 
يعيــش صاحبه، مضيفــا “لذلك اتخذنا 
قرارا باإلبقاء على اإلجراءات األمنية 

المتخذة.
وقد ضبطت الســلطات نحو 20 ثعبانا 
آخــر لــدى المالــك نفســه منــذ هــروب 

الكوبرا.

التواصــل  مواقــع  مســتخدمو  تــداول 
االجتماعــي مقطــع فيديو يظهر مشــاجرة 

على متن طائرة.
وذكر موقع “اليف ليك” أن الواقعة حدثت 
علــى متــن طائــرة صينيــة؛ بســبب قطعــة 
خبــز. ووقعــت مشــادة كاميــة حــادة بين 
أثنــاء  الطعــام،  بســبب  الــركاب  مــن  عــدد 
تقديــم المضيفة على متن الطائرة الطعام 
للــركاب، ثــم تحولــت المشــادة إلــى عــراك 
عنيــف باأليــدي. وانهــال الــركاب بالضــرب 
المبــرح واللكمات والصفعات على بعضهما 
بعضــا، مــا تســبب فــي حالــة مــن الفوضي 

العارمة على متن الطائرة.

طوارئ في بلدة 
ألمانية بسبب كوبرا اعتــذرت مذيعــة تلفزيونيــة في الواليات المتحدة على الهواء مباشــرة بعد تشــبيهها زميلها األســود 

بغوريا، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.
والخميس الماضي، أدلت أليكس هوســدن من محطة “كوكو 5” في أوكاهوما ســيتي بهذا التعليق 
خــال عــرض مقطــع يصــور صغير غوريا فــي حديقــة حيوانات محلية، نشــره المســؤول عنه على 
“إنســتغرام”. فعندما ظهر صغير الغوريا، التفتت هودســن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع األســود، 

جايسن هاكيت، وقالت إن القرد “يشبهك إلى حد ما”، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي”.
وفــي اليــوم التالــي، اعتــذرت هوســدن مــن هاكيــت قائلــة “باألمــس قلــت شــيئا غيــر مناســب وغيــر 

مدروس وتسببت بأذية أشخاص. أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني أخطأت”.
وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة “جرحتني”.

مذيعة تعتذر لزميلها على الهواء بعد وصفه بـ “الغوريال”

النجم األميركي براد بيت لدى وصوله للمشاركة في مهرجان البندقية 
السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو. )أ ف ب(

ويأتي هذا الحادث وسط توترات عنصرية متصاعدة في الواليات المتحدة عقب سلسلة من 
التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

السنة الحادية عشرة - العدد 3987 

الخميس
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أصبح نيمار أغلى العب في العالم عند انتقاله إلى باريس

مشاجرة على متن طائرة 
بسبب قطعة خبز
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