
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
بقصر الرفاع صباح أمس، سفيرة جمهورية 
لــدى  الديمقراطيــة االشــتراكية  ســريالنكا 
مملكة البحرين “براديبا بريانغاني سارام” ؛ 

وذلك للســالم على ســموه بمناسبة تعيينها 
سفيرا لبالدها لدى المملكة.

البحريــن  مملكــة  اهتمــام  ســموه  وأكــد 
والصداقــة  التعــاون  أواصــر  بتوطيــد 
الديمقراطيــة  ســريالنكا  جمهوريــة  مــع 

االشــتراكية، ارتــكازا على ما يجمع البلدين 
ورغبــة  متينــة  روابــط  مــن  الصديقيــن 
مشــتركة فــي تعزيز التعــاون البنــاء بينهما 

في مختلف المجاالت.
وأشــار ســموه إلــى أن العالقــات البحرينية 

الســريالنكية تمتلــك العديد مــن المقومات 
التــي تجعلهــا مؤهلــة للنمــاء والتطــور فــي 
ظــل مــا يمتلكــه البلــدان مــن بيئــة خصبــة 
لالســتثمار والتبــادل التجــاري الــذي يعــود 

بالنفع على الشعبين الصديقين.

قيمة إرساء المناقصات بالنصف األول
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شهد الربع 
الثاني من 

العام الجاري 
ترسية 259 

مناقصة 
ومزايدة تابعة 

لـ 41 جهة 
حكومية بقيمة 
تجاوزت 305.5 

مليون دينار.

ذكــر تجــار فــي ســوق المنامة القديــم أن تطوير ســوق المنامة يحرز 
تقدًما بســيًطا يكاد ال يذكر في الوقت الذي كان الســوق على وعود 

رسمية للتطوير منذ أكثر من 4 أعوام.

الســوق  تطويــر  عجلــة  وتســير 
مسيرة السلحفاة، على الرغم من 
جهــود كبيرة تبذلهــا لجنة تطوير 
الســوق مــن حيــث االجتماعــات 
التنســيقية وجهــود بذلت بغرض 
العقــارات  بعــض  اســتمالك 

حيــث  للمشــروع،  لتخصيصهــا 
يحتاج المشــروع لدفعة أكبر، لما 
لــه مــن أهميــة وطنيــة، خصوًصا 
مع تركيز البحرين على الســياحة 
االقتصاديــة  القطاعــات  كأحــد 

الواعدة.

تطوير سوق المنامة القديم يتقّدم ببطء

عواصم ـ وكاالت

األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  أعلنــت 
أمس األربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة 
إيرانيــة. نفــط  تهريــب  شــبكة  تســتهدف 

األميركيــة  الخزانــة  وزارة  موقــع  وذكــر 
أن العقوبــات تشــمل 16 كيانــًا و10 أفــراد، 
ووضعــت 11 ســفينة علــى قائمة ســوداء. 
وجمــد مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة 
التابــع لــوزارة الخزانة أي أصــول للكيانات 
المعنيــة داخــل الواليــات المتحــدة وحظر 
على أي مواطن أميركي أو شركة أميركية 

التعامل معها بشكل عام.
وقالــت وزارة الخزانــة، فــي بيــان، إن مــن 
المســتهدفين وزيــرا إيرانيــا  بيــن األفــراد 
ســابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات 
تملــك  هنديــة  شــركة  تشــمل  المســتهدفة 
حصة في الناقلة اإليرانية “أدريان داريا1” 
التــي كان اســمها “غريس1”، وتجوب مياه 
البحــر المتوســط منذ أن أفرجت ســلطات 

جبل طارق عنها.

والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  أرســى 
 41 لـــ  تابعــة  ومزايــدات  مناقصــات   508
جهــة حكومية في النصف األول من  العام 
الجاري بقيمة تجاوزت 629 مليون دينار.

التــي  والمزايــدات  المناقصــات  وتوزعــت 
 72 بيــن  مــا  األول  النصــف  فــي  أرســيت 
مناقصــة ومزايــدة فــي شــهر ينايــر بنحــو 
71.8 مليــون دينار، و74 مناقصة ومزايدة 
فــي فبراير بنحو 69.1 مليون دينار، و103 
مناقصــات ومزايــدة في شــهر مارس بنحو 

182.6 مليون دينار، و87 مناقصة ومزايدة 
فــي ابريــل بنحــو 76.5 مليــون دينــار، و81 
مناقصــة ومزايــدة فــي مايــو بنحــو 54.1 
مليــون دينــار، و91 مناقصــة ومزايــدة في 

يونيو بنحو 174.9 مليون دينار.
واســتحوذ قطــاع النفــط علــى 30 % مــن 
والمزايــدات  المناقصــات  قيمــة  إجمالــي 
العــام  مــن  األول  بالنصــف  أرســيت  التــي 
الجاري بنحو 188.5 مليون دينار تمثل 72 

مناقصة ومزايدة.

عقوبات أميركية 
تستهدف شبكة 

“التـربيــــة” لـ“^”: ال تغييــــر بالخطــــة الــدراسـيــــةتهريب نفط إيرانية

إلغاء اإلنجليزي عن الصفين األول والثاني... إشاعة

السلوم: “اإلسكان” تدرس حلول تمويل جديدة

واإلعــالم  العامــة  العالقــات  إدارة  أفــادت 
بــوزارة التربية والتعليــم محرر “البالد” أنه 
ال صحــة لمــا أشــيع عــن إلغــاء مــادة اللغــة 
والثانــي  األول  الصفيــن  فــي  اإلنجليزيــة 
الخطــة  فــي  تغييــر  ال  وأنــه  االبتدائــي، 

الدراسية لهذه المادة في هذين الصفين.

وأضافت اإلدارة لصحيفة البالد أن تدريس 
األول  بالصــف  بــدًءا  اإلنجليزيــة  اللغــة 
االبتدائي يعد ضمن المشروعات التطويرية 
التي تبنتها ونفذتها الوزارة، وقد تم تعميمه 

على المدارس في العام 2006.
واعتبــرت اإلدارة “أن مثــل هذه اإلشــاعات 
تهــدف إلــى إربــاك أوليــاء األمــور والطلبة، 

ولذلك وجب عدم االهتمام بها”.
تداولــوا  ومعلمــون  أمــور  أوليــاء  وكان 
بوســائل التواصــل االجتماعي صورة تبين 
اللغــة االنجليزيــة عــن طلبــة  إلغــاء مقــرر 
بالمرحلــة  الثانــي  والصــف  األول  الصــف 
مــن  البــالد  صحيفــة  وطلبــت  االبتدائيــة. 

الوزارة تقديم إيضاح على ذلك.

قــال النائــب أحمد الســلوم إن وزارة 
اإلســكان تعمــل حاليــا علــى دراســة 
ضمــن  جديــدة  مبــادرات  طــرح 
خدماتها اإلسكانية، بما يتيح المزيد 

من الفرص أمام أكبر شريحة ممكنة 
فــي  يســاهم  بمــا  المواطنيــن  مــن 
االنتظــار؛  وفتــرات  قوائــم  تقليــص 

لالستفادة من الخدمات اإلسكانية.
وأشــار فــي حديثــه لـــ “البــالد”، علــى 
هامــش لقائــه وزيــر اإلســكان باســم 

أن  لــه  أكــد  الوزيــر  أن  إلــى  الحمــر، 
مــن  مزيــدا  توفيــر  تبحــث  الــوزارة 
جانــب  إلــى  التمويليــة  الحلــول 
علــى  للتســهيل  الحاليــة  البرامــج 
مــن  االســتفادة  فــي  المواطنيــن 

الخدمات اإلسكانية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة، أعلــن صندوق 
تدشــين  عــن  “تمكيــن”  العمــل 
جائــزة البحرين لريــادة األعمال 
 ،٢٠١٩ الرابعــة  نســختها  فــي 
المســاعي  مــن  انطالقــا  وذلــك 
تمكيــن  إلــى  الراميــة  الوطنيــة 
القطــاع الخاص وجعلــه محركا 
فــي  االقتصــادي  للنمــو  رئيســا 
المملكــة، بمــا يتماشــى مع رؤية 
 ،٢٠٣٠ االقتصاديــة  البحريــن 
حيــث تواصــل جائــزة البحرين 
لريادة األعمال فعالياتها للدورة 
صنــدوق  مــن  بتنظيــم  الرابعــة 
ضــوء  فــي  “تمكيــن”  العمــل 
دعــم  علــى  المســتمر  حرصهــا 
وتقويــة قطــاع ريــادة األعمــال 
فــي  وإســهامها  البحريــن  فــي 

تنمية االقتصاد الوطني. 
وفــي هذا اإلطــار، قــال الرئيس 
العمــل  لصنــدوق  التنفيــذي 
جناحــي،  إبراهيــم  “تمكيــن” 
لريــادة  البحريــن  جائــزة  إن 
دورتهــا  فــي  تنطلــق  األعمــال 
الرابعــة بنــاًء علــى التوجيهــات 
الملكيــة الســامية بأهميــة خلــق 
اقتصــاٍد بحرينــي متنــوع قائــم 
علــى االبتــكار والمعرفــة، وهــذا 
مــا تســعى تمكين إلــى تحقيقه. 
وتأتــي هــذه الجائــزة الوطنيــة 
المســيرة  ظــل  فــي  المرموقــة 
التنموية الشــاملة التي تشهدها 
ورؤيــة  البحريــن،  مملكــة 
 ،٢٠٣٠ االقتصاديــة  البحريــن 
القطــاع  بجهــود  االحتفــاء  و 
الخــاص في دفــع عجلة التنمية 
فــي المملكــة وذلــك مــن خــالل 
المحلييــن  األعمــال  رواد  دعــم 

وتكريمهم”.

“تمكين” يدشن جائزة “ريادة األعمال” العالقات البحرينية السريالنكية مؤهلة للنماء
سمو رئيس الوزراء: اهتمام بحريني بتوطيد أواصر التعاون الثنائي

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفيرة سريالنكا لدى المملكة

“الداخلية” بطل “الوزارات”“خلك شنب” في البحرين“حزب اهلل” مشكلة“ألبا” ترتب التزاماتهاالمرشد في ذمة اهلل
نعت جمعية الصحفيين البحرينية  «

الصحافي والخبير اإلعالمي أحمد 
المرشد الذي وافته المنية أمس 

بالعاصمة المصرية القاهرة، 
وتقدمت الجمعية في بيان أمس 

بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد وإلى 
األسرة الصحافية.

قال مصدران مطلعان إن شركة  «
ألمنيوم البحرين )ألبا(، التي تملك 

أحد أكبر مصاهر األلمنيوم في 
ا بقيمة  العالم، تجمع قرًضا مصرفيًّ
1.5 مليار دوالر إلعادة تمويل قروض 

حصلت عليها في 2016 لدعم 
مشروع توسعة الخط السادس.

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد  «
الحريري، إن “حزب الله” يمثل 

مشكلة على مستوى المنطقة، 
وأعرب عن مخاوفه من اندالع 

حرب محتملة في منطقة 
الشرق األوسط، وذلك في مقابلة 

. CNBC مفصلة بثتها قناة

تستعد اليوم دور العرض البحرينية  «
لعرض الفيلم اإلماراتي الكوميدي 

“خلك شنب”، اليوم الخميس 
ضمن العروض الجديدة في جدول 

االفالم،وتدور أحداث الفيلم في إطار 
كوميدي، استطاع من خالله مخرج 

العمل توظيف مهارات أبطاله.

تّوج وزير شؤون الشباب  «
والرياضة أيمن بن توفيق 

المؤيد فريق وزارة الداخلية 
بطاًل لدوري خالد بن حمد 
السابع لكرة قدم الصاالت 

لألندية والمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات والوزارات 
والجاليات والبنوك والشركات.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0709121814

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Muharam 1441 66 محرم
SEPTEMBER 2019 55 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 3978العدد
THUالخميس

)٠٤(

)12(
)08(

)04(

)٠٥(

أمل الحامد

)08(

629
مليــون دينار

راشد الغائب

علي الفردان

سيدعلي المحافظة

صــدر عــن رئيس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان ال خليفــة تعميم بشــأن عطلــة ذكرى عاشــوراء لعام 
1441هـ جاء فيه: بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1441هـ، ُتعطل 
وزارات المملكــة وإداراتهــا وهيئاتهــا ومؤسســاتها العامــة يومي 
اإلثنيــن والثالثاء الموافقين للتاســع والعاشــر من شــهر ســبتمبر 

2019 م.

البحــريـــــن تعّطـــــل اإلثنيـــــن 
والثــالثــاء بذكــرى عـاشــوراء
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
وزيــر  مــن  رســالة شــكر وعرفــان  آل خليفــة،  عيســى 
التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي، على رعايــة جاللته 
للتربيــة والتعليــم، ممــا كان لــه أبلــغ األثــر فــي توفيــر 

الخدمــات التعليميــة بالصــورة المطلوبــة. وأكــد وزيــر 
التربيــة والتعليــم أن دعم ومســاندة جاللتــه، مكن من 
تحقيــق أفضل النتائج في التقارير الدولية، وإشــادتها 
بالمســيرة التعليمية في مملكة البحرين، وآخرها تبوؤ 
علــى  والثالــث  عربيــا  األول  المركــز  البحريــن  مملكــة 
مســتوى دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فــي 

التقريــر الصــادر عــن مجموعــة بوســطن االستشــارية 
بشــأن تقويــم التنميــة االقتصاديــة المســتدامة الصادر 

في شهر يوليو 2019م. 
وأشــار إلى تقرير مجموعة بوســطن االستشــارية الذي 
أكد حدوث تطور في أداء التعليم في مملكة البحرين 
بشــكل الفت خالل الســنوات العشــر األخيرة، إذ تقدم 

ترتيبــه مــن حيــث دوره فــي التنميــة مــن المرتبــة 64 
دوليا في العام 2018 إلى المرتبة 39 في العام 2019. 
وتعهــد وزيــر التربية والتعليم بمواصلة العمل والســير 
علــى طريــق االنجــازات، لتكــون رايــة مملكــة البحرين 
خفاقــة فــي المحافل الدولية بقيادة جاللة الملك. وقد 
جاللة الملكبعث صاحب الجاللة ملك البالد برسالة شكر جوابية.

المنامة - بنا

النعيمي: دعم جاللة الملك وراء تصّدر البحرين بمجال التعليم
ــة ــي ــدول ــر ال ــاري ــق ــت ــي ال ــز مــتــقــدمــة فـ ــراكـ ــار تــحــقــيــقــهــا مـ ــإطـ بـ

تطلع مشترك لفتح آفاق جديدة بمسار العالقات
مثنيـــا ســـموه علـــى الـــدور البريطانـــي فـــي تعزيـــز األمـــن بالمنطقـــة

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد  صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمــد آل خليفة ما وصلت إليــه العالقات البحرينية 
البريطانية من تقدم وتطور على المستويات كافة، واستمرارية 
البناء على ما تحقق من تعاون في مختلف المجاالت الحيوية 
في ظل العالقات اإلستراتيجية التي تجمع بينهما، والدفع بها 
نحــو مزيــد مــن العمل والتنســيق المشــترك، مشــيرا ســموه إلى 
مدى عمق العالقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين 
الصديقين وتطلعهما المستمر نحو فتح آفاق جديدة في مسار 
العالقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.   جاء ذلك لدى 
لقــاء ســموه بحضــور وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفة بقصر الرفاع أمس ســفير المملكة 
المتحــدة لــدى مملكة البحريــن رودي دراموند، وذلك بمناســبة 
تعيينه ســفيرا لبالده في المملكة، حيث رحب ســموه بالســفير 

البريطاني الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه 
الدبلوماســية، بمــا يســهم فــي تعزيز التعــاون المشــترك، ويعود 
بالنمــاء واالزدهــار على البلدين والشــعبين الصديقين.  وخالل 
اللقــاء تــم اســتعراض مجمل القضايــا اإلقليميــة والدولية ذات 
االهتمام المشــترك، منوها ســموه بالدور الذي تقوم به المملكة 
المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز األمن 

واالســتقرار في المنطقة. مــن جانبه، أعرب رودي دراموند عن 
شــكره وتقديره لصاحب الســمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العهــد علــى ما يبديه ســموه من اهتمام بتوطيــد العالقات بين 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة، مشــيدا بمــا وصلــت إليــه 
العالقــات البحرينية البريطانية من تميز على جميع الصعد بما 

يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى رسالة شكر من وزير التربيةتوجيهات سمو رئيس الوزراء باعثة على اإلنجاز

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، رســالة 
التربيــة والتعليــم  شــكر وتقديــر مــن وزيــر 
ماجــد بن علــي النعيمي، على دعــم ومتابعة 
ســموه الدائمــة للمســيرة التعليميــة المباركة 

في مملكة البحرين، هذا نصها:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يســرني، باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عن 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  منتســبي  جميــع 
أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم العزيــز حفظكم 
هللا ورعاكــم، أســمى آيــات الشــكر والتقدير، 
للدعم المتواصل من سموكم الكريم للتربية 
والتعليــم، لتوفير أفضل الخدمات التعليمية 

في كافة المراحل الدراسية.
مملكــة  تبــوء  الدعــم،  هــذا  نتائــج  ومــن 
البحريــن المركــز األول عربيــا والثالــث علــى 
وشــمال  األوســط  الشــرق  دول  مســتوى 
أفريقيــا، فــي التقريــر الصــادر عــن مجموعة 
بوســطن االستشــارية بشــأن تقويــم التنمية 

االقتصاديــة المســتدامة، والصــادر في شــهر 
يوليــو 2019م، وتقدمهــا مــن المركــز الثانــي 
عربيــا عــام 2018م إلــى المركــز األول عربيــا 
للعــام 2019م، وكذلــك تقدمهــا مــن المركــز 
الرابــع علــى مســتوى دول الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا في عــام 2018م إلى المركز 
للعــام  المنطقــة  الثالــث علــى مســتوى دول 

2019م.
كمــا أكد التقرير الدولــي المهم حدوث تطور 
فــي أداء التعليم في مملكة البحرين بشــكل 
إذ  العشــر األخيــرة،  الســنوات  الفــت خــالل 

تقدم ترتيبه من حيث دوره في التنمية من 
المرتبــة 64 دوليــًا وبمعــدل بلــغ 47.6 نقطــة 
39 دوليــا  المرتبــة  إلــى  2018م،  العــام  فــي 
وبمعــدل 64.8 نقطــة فــي العــام 2019م، أي 

بنسبة تقدم تساوي 25 مرتبة.
وإننا في وزارة التربية والتعليم نســير دوما 
على طريق اإلنجاز، مستلهمين من توجيهات 
ســموكم الكريمة ما يمكننا من تقديم أفضل 

الخدمات التعليمية للمواطنين.
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

واالحترام...
ماجد بن علي النعيمي 
وزير التربية والتعليم

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة 
شــكر وتقديــر من وزير التربيــة والتعليم ماجد 
النعيمــي، على متابعة ســموه الدائمة للمســيرة 
التعليميــة المباركــة فــي مملكــة البحريــن، ممــا 
كان لــه بالــغ األثــر فــي تبــوؤ مملكــة البحريــن 
المركز األول عربيا والثالث على مســتوى دول 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فــي التقرير 
االستشــارية  بوســطن  مجموعــة  عــن  الصــادر 
بشــأن تقويــم التنميــة االقتصادية المســتدامة 
الصــادر فــي شــهر يوليــو 2019. وتقدمهــا مــن 
المركز الثاني عربيا في العام 2018 إلى المركز 
األول عربيــا للعــام 2019، وتقدمهــا مــن المركز 
األوســط  الشــرق  دول  مســتوى  علــى  الرابــع 
وشــمال إفريقيــا فــي العــام 2018 إلــى المركــز 
الثالث على مستوى دول المنطقة للعام 2019. 
تقريــر  أن  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  بيــن  كمــا 
أكــد حــدوث  مجموعــة بوســطن االستشــارية 
تطــور فــي أداء التعليــم فــي مملكــة البحريــن 
بشكل الفت خالل السنوات العشر االخيرة، إذ 
تقــدم ترتيبــه مــن حيــث دوره فــي التنمية من 
المرتبــة 64 دوليــا في العــام 2018 إلى المرتبة 

39 في العام 2019. 

وتعهد النعيمي ببذل المزيد من الجهود لتكون 
مملكــة البحريــن بلد الريــادة والتميز، وتحقيق 

إنجازات تنموية على الدوام.

المنامة - بنا

المنامة- مكتب

الخميس
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6 محرم 1441

سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء

 بذل المزيد 
من الجهود 

لتكون البحرين 
بلد الريادة

النعيمي: دعم 
متواصل من 

سموه لتقديم 
أفضل الخدمات 

التعليمية

سمو نائب جاللة الملك يستقبل رواد مجلسه األسبوعي
ـــن ـــة البحرينيي ـــد هوي ـــع ويجس ـــاء المجتم ـــكل أبن ـــة ل ـــة جامع ـــور: منص الحض

فــي إطــار االهتمــام الــذي يوليه نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة بالتواصــل مــع أبنــاء البحريــن كافــة، اســتقبل ســموه فــي مجلســه األســبوعي 
بقصــر الرفــاع مســاء أمــس، أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة والــوزراء وأعضاء مجلســي الشــورى 
والنواب والبلديات وعددًا من رجال الدين والفعاليات االقتصادية واالجتماعية وأعضاء الســلك 
الدبلوماسي في المملكة والشخصيات األكاديمية والفكرية واإلعالمية وعدًدا من أفراد المجتمع.

ورحــب ســموه بــرواد مجلســه األســبوعي الذي 
يجســد صــورًا من صور التواصــل الذي يحرص 
عليــه عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، تكريســًا لنهــج المجتمــع 
وســنة اآلباء واألجداد، وترجمة للروح األصيلة 
للمجتمع البحريني ونســيجه وهويته الجامعة. 
وأثنــى الحضــور علــى حــرص ســموه بااللتقــاء 

يشــكله  ومــا  معهــم  والتواصــل  بالمواطنيــن 
المجلــس مــن منصة جامعة لــكل أبناء المجتمع 
التــي  البحرينييــن  هويــة  تجســد  صــورة  فــي 
جبلــت علــى المحبــة والخيــر، منوهيــن بجهــود 
تعزيز أســس التنمية المســتدامة لتحقيق مزيد 
مــن الرخــاء والتقــدم وتأميــن الحيــاة الكريمــة 

للمواطن.

سمو نائب جاللة الملك مستقبال رواد مجلس سموه األسبوعي

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سهى إبراهيم الفار.

الســفيرة  ســموه  اســتقبال  وخــالل 
أشــاد  القضيبيــة،  بقصــر  بمكتبــه 
المتميــزة  األخويــة  بالعالقــات 
والتشــاور  التنســيق  ومجــالت 
مملكــة  بيــن  القائمــة  والتعــاون 
البحريــن وجمهوريــة مصــر العربيــة 
فــي مختلــف المجاالت لمــا فيه خير 

وصالح شعبي البلدين الشقيقين.
كمــا أعــرب ســموه عــن تقديــره لمــا 

تقوم به الســفيرة مــن جهود؛ لتعزيز 
وتطوير هذه العالقات مؤكدا الدعم 

لهذه الجهود.
عــن  الســفيرة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
بــن  محمــد  الشــيخ  لســمو  شــكرها 
مبــارك آل خليفــة علــى االســتقبال، 
وتقديرهــا لمــا تلقــاه مــن تعــاون من 

كافة المسؤولين في المملكة.

تأكيــدا لمبــدأ التعــاون المشــترك بيــن 
بأجهــزة  االتصــال  وشــعب  إدارات 
العــرب،  الداخليــة  وزراء  مجلــس 
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  قــام 
لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصادي 
محمــد  بســام  العميــد  واإللكترونــي 
اتصــال  شــعبة  إلــى  بزيــارة  المعــراج 
الريــاض بالمملكــة العربية الســعودية 
إدارة  مديــر  التقــى  حيــث  الشــقيقة، 
رئيــس  الدوليــة  للشــرطة  االتصــال 
شــعبة اتصال الرياض اللواء خالد بن 
محمد النفيعي، وعدد من المسؤولين 

فــي اإلدارة. وقــد أشــار العميــد بســام 
المعراج إلى أن هذه الزيارة تأتي في 
إطــار تفعيل دور الزيارات المشــتركة 
اتصــال أجهــزة  إدارات وشــعب  بيــن 
العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس 
والتنســيق  التواصــل  إلــى  الراميــة 
فيمــا بينهــا فــي مجال بحــث التعاون 
والبرامــج  للمواضيــع  والتنســيق 
األمنيــة المشــتركة، معربــا عن شــكره 
وتقديــره للقائمين على شــعبة اتصال 
الريــاض لما لقيه والوفــد المرافق من 

حفاوة وترحيب وتعاون مثمر.

تعزيز التشاور مع مصر

تعزيز التنسيق البحريني السعودي بمجال مكافحة الفساد



04local@albiladpress.com

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
بقصــر الرفــاع صبــاح أمس ســفيرة جمهورية 
لــدى  االشــتراكية  الديمقراطيــة  ســريالنكا 
مملكــة البحريــن “براديبــا بريانغانــي ســارام” 
؛ وذلــك للســالم على ســموه بمناســبة تعيينها 

سفيرا لبالدها لدى المملكة.
وخــالل اللقــاء، رحــب صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بســفيرة جمهورية ســريالنكا 
مملكــة  لــدى  االشــتراكية  الديمقراطيــة 
البحريــن، متمنيــا ســموه لهــا خالــص النجــاح 
والتوفيق في مهامها الدبلوماسية، بما يصب 
فــي صالح تعزيــز العالقات الثنائيــة المتميزة 

التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وأعــرب ســموه عــن ارتياحه لتنامــي عالقات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  والتعــاون  الصداقــة 
الديمقراطيــة  ســريالنكا  وجمهوريــة 
االشتراكية الصديقة ووصولها إلى مستويات 
متقدمة من التنســيق والتفاهــم، بما يعزز من 
فــرص تحقيــق المزيد مــن المنافــع والمصالح 

المتبادلة بين الجانبين.
وأكــد ســموه اهتمام مملكــة البحرين بتوطيد 
جمهوريــة  مــع  والصداقــة  التعــاون  أواصــر 
ســريالنكا الديمقراطيــة االشــتراكية، ارتــكازا 
علــى مــا يجمع البلدين الصديقيــن من روابط 
متينــة ورغبــة مشــتركة فــي تعزيــز التعــاون 

البناء بينهما في مختلف المجاالت.
البحرينيــة  العالقــات  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
المقومــات  مــن  العديــد  الســريالنكية تمتلــك 
التــي تجعلهــا مؤهلة للنمــاء والتطور في ظل 
مــا يمتلكه البلدان من بيئة خصبة لالســتثمار 
الــذي يعــود بالنفــع علــى  والتبــادل التجــاري 

الشعبين الصديقين.
من جانبها، أشادت السفيرة السريالنكية لدى 
المملكــة بما لمســه من صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء من حرص على تطوير عالقات 
التعــاون والصداقة بين البلدين، واســتذكرت 
فــي  ودورهــا  ســريالنكا  إلــى  ســموه  زيــارة 

ترســيخ عالقات البلدين الصديقين في كافة 
القطاعــات، معربــة عــن تطلعهــا إلــى توثيــق 
التعــاون بيــن بالدها ومملكــة البحرين، وفتح 
مجــاالت جديــدة للتعــاون بينهمــا بمــا يحقــق 

مصالحهما المشتركة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: اهتمام بحريني بتوطيد أواصر التعاون مع سريالنكا
والتفاهـــم التنســـيق  مـــن  متقدمـــة  لمســـتويات  الثنائيـــة  العالقـــات  وصـــول 
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عالقاتنا مؤهلة 
للنماء لما يمتلكه 

البلدان من بيئة 
خصبة لالستثمار

سموه تمنى لسفيرة 
كولمبو الجديدة 
النجاح بمهامها 

الدبلوماسية

برعاية كريمة من سمو ولي العهد 
ــة ــعـ ــرابـ ــا الـ ــه ــت ــخ ــس ــن ــزة “ريــــــــــادة األعــــــمــــــال” ب ــ ــائـ ــ ــن جـ ــ ــدش ــ ــن” ي ــيـ ــكـ ــمـ “تـ

تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، أعلن صندوق العمل 
“تمكين” عن تدشين جائزة البحرين لريادة األعمال في نسختها الرابعة ٢٠١٩، وذلك انطالقا من المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وجعله 
محــركا رئيســا للنمــو االقتصــادي في المملكة، بما يتماشــى مع رؤية البحريــن االقتصادية ٢٠٣٠، حيث تواصل جائزة البحرين لريــادة األعمال فعالياتها للدورة 
الرابعــة بتنظيــم مــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” فــي ضــوء حرصها المســتمر على دعم وتقويــة قطاع ريادة األعمــال في البحرين وإســهامها في تنميــة االقتصاد 

الوطني. 

وفــي هــذا اإلطار، قــال الرئيــس التنفيــذي لصندوق 
العمــل “تمكين” إبراهيــم جناحي، إن جائزة البحرين 
لريــادة األعمال تنطلق في دورتهــا الرابعة بناًء على 
التوجيهــات الملكيــة الســامية بأهمية خلــق اقتصاٍد 
بحرينــي متنــوع قائم على االبتــكار والمعرفة، وهذا 
مــا تســعى تمكين إلــى تحقيقه. وتأتي هــذه الجائزة 
التنمويــة  المســيرة  ظــل  فــي  المرموقــة  الوطنيــة 
ورؤيــة  البحريــن،  مملكــة  تشــهدها  التــي  الشــاملة 
بجهــود  االحتفــاء  و   ،٢٠٣٠ االقتصاديــة  البحريــن 
القطــاع الخــاص في دفع عجلــة التنمية في المملكة 
المحلييــن  األعمــال  رواد  دعــم  خــالل  مــن  وذلــك 

وتكريمهم”.
وفــي الســياق ذاته أفاد صنــدوق العمل “تمكين” بأن 
الجائــزة تســتقبل طلبــات التقديــم مــن المؤسســات 
اعتباًرا من اليوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، وحتى 
يوم السبت بتاريخ ٥ أكتوبر المقبل، وستتاح الفرصة 
للتســجيل أو الترشــيح ألٍي من فئات الجائزة السبع، 
وهــي: جائــزة المؤسســات متناهيــة الصغــر، جائــزة 
المؤسســات الناشــئة، جائــزة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، جائزة المؤسســة الوطنية ذات الطابع 
الدولي، إضافة إلى جائزة المؤسســات ذات األعمال 
المســتدامة، وجائزة رائدة األعمال المتميزة. وُتمنح 

جائــزة إنجــازات العمــر لشــخصيٍة رياديــة مرموقــة 
ذات بــاع طويــل فــي قطــاع ريــادة األعمــال وبصمة 

مؤثرة في تطوير االقتصاد المحلي.
كمــا ويمكــن للراغبيــن بالمشــاركة، مــن المؤسســات، 
الموقــع  الترشــيح عبــر  التقديــم أو  تســليم طلبــات 
اإللكترونــي www.bahrainae.com، حيــث تتوفــر 
معلومــات عن أهلية المشــاركة وفئــات الجائزة، إلى 
جانــب اســتمارة التســجيل التــي تحتــوي علــى عدد 
المشــاركين ومــدى  المتعلقــة بخلفيــة  األســئلة  مــن 

استحقاقهم للفئات الراغبين بالتقديم لها. 
ولمزيــٍد مــن المعلومــات عن جائــزة البحريــن لريادة 

األعمــال، يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي للجائزة 
مســتجدات  متابعــة  أو   www.bahrainae.com
bah� @الجائــزة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 

.rainae
يذكــر أن جائــزة البحرين لريادة األعمال قد انطلقت 
برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي 
العــام ٢٠١٥، وهــي تعــد بمثابــة برنامٍج وطنــٍي رائٍد 
فــي تحفيز أصحاب األعمــال البحرينيين وتمكينهم 
للمســاهمة في تنمية االقتصــاد الوطني، كما وتعتبر 

التجــاري  االبتــكار  لتشــجيع  أولــى  منصــًة  الجائــزَة 
وتعزيز ثقافة ريادة األعمال في المجتمع البحريني، 
وقــد شــهدت إقبــااًل واســًعا فــي الــدورات الســابقة؛ 
لكونهــا الجائــزة البحرينيــة األولى في هــذا المجال، 
وهــو مــا يؤكد أهميتهــا في تطوير أداء المؤسســات 

وتعزيز موقع البحرين الريادي إقليمًيا وعالمًيا.
ومن المتوقع أن تحظى النســخة الّرابعة بمشــاركات 
تفوق ما سبقها نظرا للنمّو السريع الذي حققه قطاع 
ريــادة األعمــال في المملكة وتنامــي رغبة الرياديين 
المحلييــن بالتنافــس علــى فئــات الجائــزة، ويتــّوج 
هذا المحفل الوطني نخبة من المؤسســات الريادية 
البحرينيــة ويحتفل بإســهاماتها في تنمية االقتصاد 
الوطنــي. وتهــدف الجائــزة إلى تســليط الضوء على 
المشــهد الريادي المحلي واالحتفاء بإنجازات رجال 
تشــجيع  عــن  فضــال  البحرينييــن،  األعمــال  ونســاء 
الشــخصيات  المبتكــرة، وتكريــم  التجاريــة  األفــكار 
الرياديــة العريقة واالرتقاء بالمعايير المحلية لريادة 

األعمال.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثارمحرر الشؤون المحلية

فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة  تســلمت 
زينل نســخة من كتاب “خليفة بن ســلمان .. 
مجــد الوطــن”، وذلك خالل اســتقبالها أمس 
األول لمؤلــف الكتــاب الزميل عادل عيســى 
المــرزوق. وقــد أعــرب المــرزوق عــن شــكره 
وتقديــره لرئيســة مجلــس النــواب، مؤكــدا 
المباركــة  المســيرة  تنــاول  كمــا  الكتــاب  أن 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
فــي خدمــة وطنــه وشــعبه، فهو تطــرق إلى 
حــرص ســموه علــى تقويــة أواصــر التعاون 
مــع مجلــس النــواب، وتقديــر ســموه البالــغ 
فــي  المحــوري  التشــريعية  لدورالســلطة 
خدمــة القضايــا الوطنيــة . ويرصــد كتــاب 
“خليفــة بــن ســلمان .. مجد الوطن” مســيرة 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء وفكر 

ســموه المســتنير الذي رســم مالمــح الدولة 
فيهــا،  التنميــة  دعائــم  وأرســى  الحديثــة 
ويحوي الكتاب في فصوله شهادات العديد 
أبــرز  حــول  البحرينيــة  الشــخصيات  مــن 

الجوانــب والتجــارب الشــخصية والمواقف 
إلــى  إضافــة  ســموه،  مــع  جمعتهــم  التــي 
إضــاءات على جهود ســموه على المســتوى 

المحلي والخليجي واإلقليمي والعالمي.

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
واآلثــار الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة 
فــي مكتبهــا أمــس األربعــاء خالــد حميــدان؛ 
كرئيــس  الجديــد  تعيينــه  بمناســبة  وذلــك 

تنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية.
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  وتوّجهــت 
متمنّيــة  حميــدان،  إلــى   بالتهنئــة  خليفــة 
لــه مســيرة مليئــة بالمنجــزات التــي ترتقــي 
بمكانــة البحريــن على المســتويين اإلقليمي 
والعالمي. وأكــدت أن هيئة البحرين للثقافة 
واآلثــار تتمّتــع بعالقــات تعــاون وثيقــة مــع 
مــدار  علــى  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
الســنوات الماضية، والتي أثمرت العديد من 
المشــاريع الثقافيــة التــي عكســت مقومــات 
مهرجــان  أن  ومبينــة  الحضاريــة،  البحريــن 
ربيــع الثقافة الذي تنظمــه الهيئة بتعاون مع 

مجلــس التنميــة االقتصادية ومركز الشــيخ 
إبراهيــم للثقافــة والبحــوث يعكــس أفضــل 
نمــوذج للتواصــل البنــاء ما بين المؤسســات 
الرســمية والخاصــة فــي البحريــن؛ مــن أجل 
االرتقــاء بالحراك الثقافــي في البحرين. من 
جانبــه، توّجه حميدان بالشــكر إلى الشــيخة 
مــي بنــت محمــد آل خليفــة علــى جهودهــا 
فــي االرتقاء باألجــواء الثقافيــة البحرينية، 

الثقافــة ومشــاريعها  مشــيدا ببرامــج هيئــة 
الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنية 
بيــن  مــا  التواصــل  جســور  وبنــاء  المحليــة 
البحريــن والعالــم. وأكــد أن مجلــس التنمية 
االقتصادية يتطلع على استمرار التعاون مع 
الهيئــة، وتحقيق المزيد مــن المنجزات التي 
تالئــم مــا تكتنــزه أرض البحرين من حضارة 

وتاريخ وثقافية عريقة.

الشيخة مي تؤكد تعزيز التعاون مع “التنمية االقتصادية”يرصـــد فكـــر ســـموه فـــي بنـــاء الدولـــة الحديثـــة

االرتقاء بالحراك الثقافي البحرينيزينل تتسلم كتاب ”خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”

رئيسة مجلس النواب لدى استقبالها الزميل عادل المرزوق
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البحرين نموذج ريادي في مكافحة االتجار باألشخاص
ــوق الــعــمــل” ــ ــرة تــأســيــس “س ــك ــع عــلــى ف ــل الــســفــيــر الــبــريــطــانــي اط

أشــاد ســفير المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن رودي درومونــد باألنظمــة 
والقوانيــن التــي تعتمدهــا مملكــة البحريــن ممثلــة فــي هيئــة تنظيــم ســوق العمل 
واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص لضمــان حقــوق أطــراف العمــل، 
وعلــى القوانيــن واألنظمــة المتبعــة فــي حماية العمالــة الوافــدة والضمانات التي 
يقدمهــا لهــم القانــون المتطابقة مع المعاهــدات واالتفاقيات الدولية، مشــيًرا إلى 
أن هــذه الجهــود انعكســت إيجاًبــا على مكانــة البحرين الدولية فــي مجال العمالة 

الوافدة.

الرئيــس  اســتقبال  لــدى  ذلــك،  جــاء   
العمــل  ســوق  تنظيــم  لهيئــة  التنفيــذي 
رئيــس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشــخاص أسامة العبسي بمكتبه بمقر 
الهيئة أمس سفير المملكة المتحدة لدى 
مملكــة البحريــن رودي درومونــد، وذلك 

بمناسبة تعيينه سفيًرا جديًدا لبالده.
البريطانــي  بالســفير  العبســي  ورحــب   
ــا لــه التوفيــق فــي مهامه  الجديــد متمنيًّ
الجديــدة بما يصب في تعزيز بالعالقات 

المملكتيــن  بيــن  والتعــاون  الثنائيــة 
بمختلف المجــاالت ومنها أنظمة العمالة 

ومكافحة االتجار باألشخاص.
 وخــالل اللقــاء شــرح العبســي للســفير 
هيئــة  تأســيس  فكــرة  البريطانــي، 
الــذي  والــدور  العمــل،  ســوق  تنظيــم 
تقــوم بــه -كونها أحــد مشــاريع اإلصالح 
بيــن  العالقــة  تنظيــم  فــي  االقتصــادي- 
أطراف اإلنتاج وتقديم خدمات رســمية 
عالية الجودة تساهم في منح االقتصاد 

البحريني الحيويــة، ومتناوالً الخطوات 
التنفيذيــة التــي اتخــذت إلصالح ســوق 
العمل المحلية خالل السنوات الماضية.

 كمــا بحث االجتماع الجهود التي تبذلها 
مكافحــة  مجــال  فــي  البحريــن  مملكــة 
المملكــة  باألشــخاص، وخطــط  االتجــار 

للحفــاظ علــى الريــادة فــي هــذا المجال 
إلــى جانــب الــدور الــذي يمكــن أن تلعبه 
المملكــة فــي نقل خبراتهــا وتجاربها إلى 
البحريــن  وأن  الســيما  المنطقــة،  دول 
ا فــي التصدي لهذه  باتــت نموذًجــا رياديًّ

الجريمة.

هيئة تنظيم سوق العمل

تقّدم النائب محمد السيســي باقتراح برغبة بشــأن تنفيذ حزمة من المشــاريع ألهالي الرفاع الشــرقي، حيث رفع 
مقترًحا برغبة إلنشاء صالة مناسبات لألهالي ومبنى متعدد االستخدامات لتنمية المواهب واحتضان الطاقات 

المبدعة لمركز شباب الرفاع الشرقي.

وأفــاد أن الحاجــة لصالــة مناســبات 
بمنطقــة الرفــاع تأتــي نظــًرا للزيادة 
تشــهدها  التــي  المطــردة  الســكانية 
بالمحافظــة  الثامنــة  الدائــرة 

الجنوبية.
وبيــن فــي المذكــرة أنــه يتطلــع مــن 
خاللهــا لتوفيــر المرافــق األساســية 
للدائــرة عبر إنشــاء صالــة مخصصة 
إلحيــاء حفالت الزواج والمناســبات 
الرجــال  لفئــة  األخــرى  االجتماعيــة 

والنساء. 
 وحول االقتراح برغبة بشأن إنشاء 
مبنــى متعــدد االســتخدامات لمركــز 
أن  ذلــك  الشــرقي  الرفــاع  شــباب 
الشباب يعد الركيزة األساسية لبناء 

نهضتهــا  وســر  المجتمعــات  وتقــدم 
وتطورها، فهم عمود المجتمع وســر 
قوته باعتبارهم العنصر األهم لتقدم 
األمم بما يتمتعون من قوة وحيوية 
ونشــاط إلحداث التغييــرات الفعالة 

التي تعود بالنفع على المجتمع.
 وقــال: “ومــن هــذا المنطلــق فإننــا 
نقتــرح بأن يتم إنشــاء مبنى متعدد 
الرفــاع  شــباب  لمركــز  االســتخدام 
الشــرقي، وذلــك الحتضــان الشــباب 
وتنمية المواهب والطاقات المبدعة 
عبــر  الشــرقي  الرفــاع  مدينــة  فــي 
إنشــاء مبنــى يشــتمل علــى قاعــات 
ثقافيــة ومنشــآت لممارســة األلعاب 
الرياضية والبدنية ومكاتب إدارية.

قــال النائــب أحمــد الســلوم إن وزارة اإلســكان تعمل حاليا على دراســة طــرح مبادرات جديدة ضمن خدماتها اإلســكانية، بمــا يتيح المزيد من 
الفرص أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بما يساهم في تقليص قوائم وفترات االنتظار؛ لالستفادة من الخدمات اإلسكانية.

وأشــار في حديثه لـ “البالد” على هامش لقائه 
وزير اإلســكان باســم الحمر إلى أن الوزير أكد 
له أن الوزارة تبحث توفير المزيد من الحلول 
التمويلية إلى جانب البرامج الحالية للتسهيل 
علــى المواطنيــن في االســتفادة من الخدمات 

اإلسكانية.
ولفــت إلى أن هذه الحلول قائمة على أســاس 
توســيع الشــراكة مع القطاع الخــاص، وتوفير 
يمكنهــم  بمــا  للمواطنيــن  التمويليــة  الحلــول 
مــن االســتفادة من المشــاريع اإلســكانية التي 
يقيمهــا القطــاع الخــاص فــي مختلــف مناطق 

البحرين.
وأكــد أن جميع الحلول التمويلية التي تدرس 
اإلســكان توفيرهــا ال تؤثــر ســلبا علــى الحلول 
التمويليــة الحاليــة علــى غــرار برنامــج مزايــا، 
حيــث إن المكتســبات الحاليــة لــن تمــس، وأن 

شــرائح  لتوســيع  تهــدف  الجديــدة  الحلــول 
المستفيدين.

والجهــات  للــوزارة  دعوتــه  الســلوم  ووجــه 
الحلــول  توفيــر  إمــكان  بحــث  إلــى  المعنيــة 
التمويليــة للمواطنيــن العامليــن فــي القطــاع 
الشــركات  فــي  يعملــون  الذيــن  الخــاص، 
يجــدون  والذيــن  والصغيــرة،  المتوســطة 
التمويــالت  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة 
العقاريــة مــن قبل جهات التمويل، بما ســيوفر 
لهذه الفئة االستقرار، ويشجع المواطنين على 
االنخــراط فــي القطــاع الخــاص. وكان النائب 
أحمــد الســلوم قــد التقــى وزيــر اإلســكان يوم 
الثالثاء الماضي، حيث استعرضا خالل اللقاء 
عددا مــن الموضوعــات المتعلقة بمســتجدات 
الملــف اإلســكاني، وبحثا ســبل تعزيــز التعاون 

بين الوزارة ومجلس النواب.

المهــارات لتنميــة  ومبنــى شــبابي  للمناســبات  صالــة  السلوم: توسيع الشراكة مع “الخاص” وال مساس بالمكتسبات

السيسي يتقّدم بحزمة مشاريع للرفاع الشرقي مساٍع لطرح حلول تمويل إسكانية جديدة

البحرين نموذج دولي فريد في اإلصالح المتجدد
وكيل الخارجية يترأس اجتماع فريق العمل المعني برصد التقارير الدولية

ترأس الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، االجتماع 
الثاني لفريق العمل المعني برصد المؤشــرات والتقارير الدولية المشــكل بموجب قرار اللجنة 

الوطنية للمعلومات، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأوضــح 
خليفة، أن االجتماع شهد مناقشة وتحديد 
األولويات من التقارير والمؤشرات الدولية 
معــدالت  ورفــع  الوطنــي  االقتصــاد  لدعــم 
التنافســية، باإلضافــة إلى وضع خطة عمل 

لتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأكــد 
الدوليــة أن المؤشــرات والتقاريــر الدوليــة 
باعتبارهــا  بالغــة  أهميــة  المعتمــدة تشــكل 
مملكــة  أداء  قيــاس  فــي  بفعاليــة  تســهم 
البحرين في إطار استراتيجيتها اإلنمائية، 
ورســم ومتابعة وتقييم السياسات العامة، 

فــي  الحاصــل  التطــور  مــدى  تعكــس  كمــا 
مختلــف المجــاالت والمســتويات، وجهــود 

تحسين المؤشرات في هذه التقارير.
فــي  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــار 
البــالد صاحــب  لعاهــل  الزاهــر  العهــد  ظــل 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
تقــدم نموذًجــا دولًيــا فريــًدا فــي اإلصــالح 
بشــهادة  المســتدامة  والتنميــة  المتجــدد 
التقاريــر الدوليــة، كمــا تتبــوأ المملكة مركز 
الكثيــر  العربيــة واإلقليميــة فــي  الصــدارة 
من المؤشــرات التنموية كالتعليم والصحة 
اإلنســان  فــي  واالســتثمار  واالتصــاالت 

متميــًزا  ســجالً  تعكــس  والتــي  وغيرهــا، 
ورائــًدا من اإلنجــازات لما فيه خير وصالح 

المواطنين.
وأوضــح وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
الدوليــة أن عمليــة رصــد التقاريــر الدوليــة 
وبيانــات،  مؤشــرات  مــن  تتضمنــه  ومــا 
تعتبــر خطــوة إجرائيــة مهمــة لتعزيــز بنــاء 
القــدرات المعرفية وتطويــر األداء وتقييم 

السياســات، كما تســلط الضوء على التقدم 
فــي القطاعات المعنيــة ومواطن الخلل إذا 
وجــدت، مشــيًدا فــي هــذا الصــدد بتكامــل 
تزويــد  ســياق  فــي  الحكوميــة  الجهــود 
بالمعلومــات  المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات 
المحدثــة العتمادهــا في تقاريرهــا الدورية 
حــول مملكــة البحريــن، وإقامــة شــراكات 

ممتدة مع المنظمات الدولية المرموقة.

المنامة - وزارة الخارجية

مروة خميسسيدعلي المحافظة

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين 
ميــرزا بمكتبــه ســلمان الســبيعي؛ وهــو مديــر 
مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل بمملكة 
INOCPT يرافقــه عضــو المجلــس  البحريــن 
االستشاري بالمنظمة سلمان الدوسري، حيث 
تم منح الوزير ميرزا شهادة تكريم من رئيس 
ومقرهــا  الطفــل  لحمايــة  العالميــة  المنظمــة 
)بروكســل(  البلجيكيــة  العاصمــة  الرئيســي 
علــى جهــوده المســتمرة فــي مجــال حمايــة 
األطفال من مخاطر الكهرباء وتوعية األسرة 
حــول الوقايــة من خطر االســتخدام الخاطئ 

لألجهــزة الكهربائيــة.  وفي هذا الشــأن أعرب 
ميرزا عن خالص شــكره وتقديره للمســئولين 
بالمنظمــة العالميــة لحمايــة الطفــل علــى هذا 
فــي  المســتمرة  بجهودهــم  مشــيًدا  التكريــم 
مجال حماية األطفال في جميع أنحاء العالم 
وتطويــر منظومــة حقــوق الطفــل ورعايتــه، 
وخــّص بالذكــر جهود مكتــب المنظمة بمملكة 
البحريــن علــى جهودهــم المتميــزة فــي هــذا 
المجال.  كما تم خالل اللقاء استعراض سبل 
تعزيــز التعــاون بيــن قطــاع الكهربــاء والمــاء 

ومنظمة حماية الطفل.

“حماية الطفل العالمية” تكّرم ميرزا

Û  ،أبارك لمملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم اإلنجاز الذي حققته
الشــرق  بمنطقــة  والثالــث  ــا،  األول عربيًّ المركــز  علــى  األخيــرة  بحصــول 
األوســط فــي التعليــم للعــام 2019، وفًقــا للتقريــر الصــادر عــن مجموعــة 

بوسطن العالمية االستشارية بشأن التنمية.
Û  هــذا التقــدم المشــكور ليــس وليد اللحظة، بل هو نتاج جهد جهيد اســتمّر 

لســنوات عديــدة، مــن العمــل الــدؤوب، والصــادق، والمرهق، والــذي تخلله 
االختــالف، والنقــاش، واالتفــاق، والعتــب، والتوجيــه، والنقــد، وتصحيــح 

المسار.
Û  هو ببســاطة، باكورة إخالص الكوادر المختلفة والمتنوعة بوزارة التربية 

والتعليــم، والتــي ال نــرى منهــا على صــدر صفحات الجرائــد، إال رأس جبل 
الجليد.

Û  في صبيحة يوم أمس، قرأت التصريح الرسمي للوزارة، بسعادة واهتمام
وفخر، قرأت اإلحصائيات والنتائج، وبحثت عن )مجموعة بوسطن( هذه 

بمحرك )غوغل(، وعرفت عنها الكثير.
Û  عرفــت أنهــا مجموعــة استشــارية عالمية كبــرى، ذات خبــره وثقل، تحدد 

الحقــل  مســار  فائقــة،  بعنايــة  المدروســة  وتوصياتهــا  تقاريرهــا  نتائــج 
التعليمــي، وغيــره من الحقول التنموية األخرى في العالم، مشــيرة به إلى 

نقاط القوة والضعف.
Û  هــذا اإلنجــاز المقــّدر عالًيــا مــن شــعب البحريــن، يدفعنــا ألن نشــكر أبطــال

وزارة التربيــة والتعليــم، مــن وزيــر ووكالء ومــدراء وموظفيــن ومعلمين 
ومشــرفين وغيرهم، على جهودهم المضيئة في خدمة هذا الوطن، وهي 
جهــود تكامليــة وأمينــة، ال يمكن لهــا أن تتكلل بالنجاح الوافــر، إال بتعاون 
فريــد، ومثمــر، بين الجميع بروح األســرة الواحدة، وبــروح الفريق الواحد، 

وإلى فجر جديد.

وزارة التربية: 
عشرة على 

عشرة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ضاحية السيف- هيئة جودة التعليم والتدريب المنامة - وزارة الداخلية

أكــدت الرئيــُس التنفيــذي لهيئــة جــودة 
المضحكــي  جواهــر  والتدريــب  التعليــم 
ضــرورة تطويــر أطــر العمل فــي الجهات 
الحكوميــة عبــر االســتفادة مــن ُفضلــى 
ُفضلــى  وتوظيــف  الدوليــة  الممارســات 
المنهجيــات العلميــة والمهنيــة، باإلضافة 
القيــادات  فــي  األمثــل  االســتثمار  إلــى 
التنميــة  عصــب  كونهــا  الحكوميــة 
لتنفيــذ  أســاس  ومحــرٌك  المســتدامة 
ذلــك  جــاء  الحكومــي.  العمــل  أجنــدة 
لــدى مشــاركتها فــي النســخة الرابعة من 
تجمــع الطاولــة المســتديرة الــذي نظمــه 
معهــد اإلدارة العامة “بيبا “وحمل عنوان 

“منهجيات حل التحديات الحكومية”.
وأشــادت لى مبادرة معهد اإلدارة العامة 
فــي اعتمــاد الطاولــة المســتديرة كآليــة 

إداريــة تجمع صانعي القرار، من الوكالء 
والــوكالء المســاعدين ومن فــي حكمهم 
بصورة دورية، لمناقشة الحلول لمعالجة 
التحديــات التــي تواجــه منظومــة العمل 
الحكومي، وذلك وفق أحدث المنهجيات 
العلمية والمهنية واالســتفادة من فضلى 
ا في  الممارســات اإلداريــة المطبقــة حاليًّ
أعرق المؤسسات العامة والخاصة حول 
العالــم، مشــيرة إلــى أبــرز مــا تــم طرحــه 
فــي تجمع الطاولة المســتديرة الرابع من 
عــرض ألهــم التحديــات الحكومية التي 
تواجــه عدًدا من القطاعات الحيوية في 
مملكــة البحريــن والتأكيــد علــى ضرورة 
توحيــد الجهــود االســتراتيجية للخروج 
بحلــول مبتكــرة لهــذه التحديــات، نحــو 
والمواطنيــن  الوطــن  تطلعــات  تحقيــق 

الحكوميــة  الخدمــات  كفــاءة  ورفــع 
المقدمة.

القيــادات  أن  المضحكــي  وأوضحــت 
الحكوميــة الوطنيــة اليــوم فــي مختلف 
القطاعــات الحيويــة تســعى إلــى مواكبة 
المتغيرات والخروج بمبادرات ومشاريع 

مبتكرة .

للمــرور  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  تــرأس 
العميد الشــيخ عبدالرحمن بــن عبدالوهاب 
آل خليفــة وفــد مملكــة البحريــن المشــارك 
في االجتماع الخامس والثالثين للمديرين 
التعــاون  مجلــس  بــدول  للمــرور  العاميــن 
لــدول الخليــج العربيــة، والــذي عقــد فــي 
الفترة من 2 إلى 4 ســبتمبر الجاري بمدينة 

الرياض بالمملكة العربية السعودية .
وأشــار مدير عام اإلدارة العامة للمرور إلى 
أن االجتمــاع ناقــش ســبل تعزيــز التعــاون 
االســتراتيجيات  تنفيــذ  فــي  المشــترك 
والخطــط الكفيلــة برفــع مســتوى الســالمة 
التعــاون  المجلــس  دول  فــي  المروريــة 
إدارات  مديــرو  أكــد  حيــث  الخليجــي، 
المرور بدول المجلس على أهمية مواصلة 
تطويــر اإلجــراءات المروريــة بيــن الــدول 

األعضــاء بمــا يســهم فــي معالجــة القضايــا 
المروريــة  الخدمــات  وتقديــم  المروريــة 
بالســرعة والجــودة المطلوبة وفق األنظمة 
واألســاليب الحديثة، كما تنــاول االجتماع 
وبرامــج  والمبــادرات  المســتجدات  أهــم 
التوعيــة المرورية التي تســهم في تحقيق 

السالمة على الطريق.

بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  العميــد  وأكــد 
مملكــة  اهتمــام  خليفــة  آل  عبدالوهــاب 
البحريــن بمواصلــة الجهــود بالتعــاون مــع 
دول الخليج الشقيقة لتعزيز مبدأ السالمة 
المرورية من خالل تبني المشاريع الحديثة 
المتكاملــة، التي تســهم في تحســين العمل 
وتلبيــة المتطلبات المرورية بما يهدف إلى 
خفــض نســبة المخالفات والحــوادث ورفع 

معدالت السالمة المرورية .
وأعــرب مديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور 
عامــي  لمــدراء  وتقديــره  شــكره  عــن 
مجلــس  بــدول  للمــرور  العامــة  اإلدارات 
التعــاون لمــا يبذلونــه مــن تعاون وتنســيق 
واحتياجــات  متطلبــات  ومتابعــة  إلنجــاز 
الســالمة المروريــة ، بما يســهم فــي حماية 
كافــة مســتخدمي الطريــق والحفــاظ على 

مقدرات دول مجلس التعاون الخليجي.

مساع لمواكبة المتغيرات والخروج بمبادرات تخدم المواطن رفــع مســتوى الســامة المروريــة فــي دول المجلــس

المضحكي: القيادات الحكومية عصب التنمية المستدامة خطة لخفض نسبة المخالفات والحوادث



تســتحوذ األعمــال الفنيــة فــي مجــاالت اإلنتــاج التلفزيونــي والتمثيــل واألفــام الوثائقيــة 
والمســرح وبرامــج األطفــال اهتمــام الكثيــر مــن العامليــن في هذا القطــاع لتقديــم إنتاجهم 
الجديــد خــال موســم عاشــوراء من كل عام، وقد شــهدت هذه األعمال تطــوًرا ملحوًظا في 
توظيــف األدوات الفنيــة خــاف النمــط التقليــدي المعتــاد، حيــث تصدرت األفــام الوثائقية 

واالجتماعية قائمة أعمال عاشوراء لهذا العام.

لغة جميلة 
 وللقصائد التاريخية الشــهيرة مجالها من 
أعمال عاشــوراء الفنية، فالمخرج حسين 
العالــم واألديــب  كاظــم اختــار شــخصية 
الشيخ صالح بن عبدالوهاب بن العرندس 
الحلي المتوفى في العام 840 للهجرة، أي 
قبــل حوالــي 600 عــام، والتــي تصــل إلى 
102 بيت يقول مطلعها: “طـوايـــا نـظـامي 
مــن  يـعـطـــرها  نـــشر*  لـهـــا  الـزمـــان  فــــي 
طيــب ذكراكــم نشــر”، لتتحــول إلــى فيلــم 
وثائقــي مــن إنتــاج “تســجيالت الكاظــم”، 
وألقاهــا األديــب الكويتــي طالــب المولى، 
أما الهندســة الصوتيــة والتوزيع فأنجزها 
المهنــدس حســام يســري “ســتوديو فايف 
ليفلــز بالكويــت”، وتولــى المخــرج المنفــذ 
شــخصية  بــدور  وقــام  مهــدي  حســن 
ياســر  البحرينــي  الممثــل  العرنــدس  ابــن 

القرمزي.
كاظــم  حســين  العمــل  مخــرج  ويصــف   
أن هــذه التجربــة تعنــى بتقديــم األعمــال 
األدبيــة المميــزة للمتلقــي بحيــث تناســب 
المشاهدين من مختلف الثقافات، ذلك أن 
الجانب األدبي الثري في تراث عاشــوراء 

هو لغة جميلة لها أثرها في النفوس.

تربية النشء
وحبيــب  المديفــع  حســين  المدربــان  واهتــم 
الســتراوي بغــرس القيــم الدينيــة مــن وحــي 
ذكرى عاشــوراء في نفــوس األطفال، ويقول 
المديفــع إن هــذه التجربة التي اســتمرت منذ 
عدة ســنوات مضــت، تتيح الفرصــة لألطفال 

مــن الجنســين للمشــاركة في برامــج مختلفة 
واألفــالم  والتمثيــل  المســرح  بيــن  تتنــوع 
والعرض المرئي والتفاعلي والتلوين والرسم، 
يتــم تخصيص بعضها للفتيات وبعضها اآلخر 
لــألوالد، ويتــم تنفذهــا فــي عــدد مــن المواقع 
والمآتــم الحســينية الرجاليــة والنســائية فــي 
منطقــة البــالد القديــم، وهــذا العــام، يشــارك 
فــي البرامــج مــا يزيــد علــى 400 مشــارك من 
الجنســين، فموســم عاشــوراء مــن المواســم 
الحيوية التي نرى أهمية استغاللها في تربية 
واالجتماعيــة  الدينيــة  القيــم  علــى  النــشء 
الكريمــة التــي عــرف بهــا المجتمــع البحرينــي 

من محبة وسالم وتعايش.

فترة السبعينات
الفنيــة” هــذا  المعاميــر   وأنجــزت “مجموعــة 
ــا بعنــوان: “قصــة أهلنــا”،  العــام فيلًمــا وثائقيًّ
ويقول مخرج العمل صادق حســين إن العمل 
ينقل المشــاهد إلى أجواء عاشــوراء البحرين 
الثمانينــات،  وبدايــة  الســبعينات  فتــرة  فــي 
ومالمــح إحياء ذكرى عاشــوراء في مختلف 
ســيناريو  مــن  والعمــل  البحريــن،  مناطــق 
يوســف يعقــوب المعاميــري، وكلمات الشــاعر 
المنشــد  وأداء  الســعيد  عبدالهــادي  أحمــد 
حســن عبدالجبــار، موضًحــا أن مجموعــة من 
الممثليــن شــاركوا فــي هــذا العمل وفــاق عدد 
مشــاهداته فــي أربعة أيام منذ بثــه على قناة 
اليوتيوب لمجموعة المعامير 2560 حيث تم 
رفــع العمــل يوم الســبت 31 أغســطس 2019، 
البحريــن  فــي  عاشــوراء  موســم  أن  مؤكــًدا 
يعــد من المواســم التــي تتميز باإلنتــاج الفني 

المتنوع.

لقطة من فيلم “قصة أهلنا”

من برامج األطفال الفنية في عاشوراء فريق عمل فيلم طوايا نظامي

الفنان ياسر القرمزي في دور ابن العرندس الحلي

األفالم الوثائقية واالجتماعية تتصّدر أعمال عاشوراء الفنية
مشــاركة كويتيــة بســيرة ابــن العرنــدس.. وفلــم معاميــري عــن أجــواء الســبعينات

قس الكنيسة األرثوذكسية المصرية يجول مآتم المنامة
الــطــلــبــات لتلبية  ــب  ــواك ــم ال مـــع  تـــواصـــل  ــة”:  ــري ــف ــع ــج “ال ــس  ــي رئ

قــام رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف بــن صالــح الصالــح، بسلســلة زيــارات للمآتــم 
والحســينيات فــي العاصمة، فــي إطار تعزيــز التواصل ومتابعة االســتعدادات القائمة 
إلحياء موسم عاشوراء واالطمئنان على تلبية احتياجات المآتم، وذلك بمعية أعضاء 

المجلس عبدالجليل العويناتي وأحمد الحايكي والمهندس رياض العريض.

 وقــال الصالــح إّن اإلدارة لن تدخر جهًدا في 
تقديم كل التسهيالت الالزمة إلقامة الشعائر 
عــن  معرًبــا  يســر وســهولة،  بــكل  الحســينية 
خالــص تقديــره للجهود الكبيــرة والمتواصلة 
من كافة أجهزة الدولة والقائمين على المآتم 
والحسينيات، وهو ما يعكس تضافر الجهود 
مــن أجل إحياء موســم عاشــوراء على أكمل 

وجه.
 وشــملت جولــة رئيــس األوقــاف الجعفريــة 
المأتــم  برئيــس  التقــى  إذ  عبدالعــال،  مأتــم 
العــال وجمــع مــن  الحــاج عبدالرســول عبــد 
رواد المأتــم، ومــن ثــم مأتــم الجهرمية حيث 
بــإدارة المأتــم واطلــع علــى مشــروع  التقــى 

المأتــم  رئيــس  وقــّدم  المأتــم،  بنــاء  إعــادة 
علــي رمضــان شــرًحا عــن مراحــل المشــروع، 
وعبــّر رئيــس األوقاف الجعفريــة عن أمنياته 
إلدارة المأتــم بالتوفيق في إنجاز المشــروع، 
مؤكــًدا اســتعداد اإلدارة لتســهيل اإلجراءات 
والتراخيص بالتنســيق مع الجهات الرســمية 

ذات العالقة.
 كمــا قــام الصالــح بزيــارة مأتــم مــدن وكان 
الحــاج  مــدن  مأتــم  رئيــس  اســتقباله  فــي 
إبراهيــم المنصور وعــدد من رواد المأتم، كما 
التقــى خــالل الزيارة قــس الكنيســة القبطية 
جــورج  رويــس  المصريــة  األرثوذكســية 

ميخائيل الذي قام بزيارة لعدد من المآتم.

 واختتمت الجولة بزيارة مأتم العجم الكبير، 
حيــث التقــى الصالــح برئيــس المأتــم محمــد 

عباس بلجيك وعدد من رواد المأتم.
وأكــد الصالــح أّن هذه الزيــارات تمثل فرصة 
مهمة وســانحة للتنسيق والتواصل وترسيخ 
يســر  بــكل  الشــعائر  هــذه  إلقامــة  التعــاون 

وســهولة واطمئنان، حيــث إن إدارة األوقاف 
الجعفريــة حريصــة على التواصــل مع المآتم 
والمواكب والســعي لتلبية طلباتهم واإلسهام 
مًعــا فــي إنجــاح موســم عاشــوراء وإظهــاره 
بالشــكل الحضــاري الــذي يليــق بمكانــة هــذه 
المناسبة على النحو الذي يصبو إليه الجميع.

قس الكنيسة القبطية األرثوذكسية المصرية متوسًطا الحضور بمأتم

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الداخلية

يناقش برنامج “األمن” اإلذاعي في حلقته 
لهــذا األســبوع إجــراءات األمن والســالمة 
خــالل  الداخليــة  وزارة  تتخذهــا  التــي 
عاشوراء، حيث يستضيف البرنامج عدًدا 

من الجهات ذات العالقة.
 برنامــج “األمــن” اإلذاعــي، تعــده وتقدمــه 
اإلدارة العامــة لإلعــالم والثقافــة األمنيــة 
إذاعــة  مــع  بالتعــاون  الداخليــة  بــوزارة 
مملكــة البحريــن ويبــث كل خميــس فــي 
الموجــة  علــى  ظهــًرا   1.00 الســاعة  تمــام 
مــن  كال  تقديــم  مــن  والحلقــة   FM102.3
النقيــب جاســم عيــد آدم وشــيخة الزياني 
الجميــري  خالــد  النقيــب  إخــراج  ومــن 
حمــد  مــروة  المــالزم  المنفــذ  والمخــرج 

المعراج.
 للمشــاركة بالبرنامــج، يمكن االتصال على 
يمكــن مشــاهدة  كمــا   ،17684888 هاتــف 
الخاصــة  اليوتيــوب  قنــاة  عبــر  الحلقــة 

moi_bahrain بالوزارة

إجراءات األمن 
خالل عاشوراء 

بأثير اإلذاعة

قال رئيس مأتم بن رجب، عضو الهيئة العامة للمواكب الحسينية، 
فيصــل بــن رجــب لـــ “البــالد” إن لقــاء وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة مع أعضــاء الهيئــة وعدد من 
التعــاون  ضــرورة  علــى  الرســمي  الحــرص  يؤكــد  المآتــم  رؤســاء 

والتنسيق األمثل لتنظيم فعاليات موسم عاشوراء.
 وأضــاف بــن رجب أن فعاليات الموســم يجــب أن تكون منضبطة 

بإطارها الديني وتجنب أي شيء يعّكر هذه المناسبة الدينية.
وأشــاد بــن رجــب بالرعايــة الكريمــة مــن حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى، حفظه هللا 
ورعاه، وصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء، حفظه هللا ورعاه، وصاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا ورعاه.
 وأكــد بــن رجــب ضــرورة ربــط فعاليــات موســم عاشــوراء بمبادئ 
الخطــة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة، 
ألن هــذه الخطــة تمثل خارطة طريــق لتعزيز قيم الوالء واالنتماء 
للوطــن وتحافــظ علــى القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة ألبناء 

البحرين األوفياء.

 ونّبه إلى أن القائمين على إدارة الموسم عليهم مسؤولية قانونية 
ودينيــة وأخالقيــة كبيــرة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى 
روحانية الموسم وعدم استغالل المنبر الديني لموضوعات أخرى.

 وأشــاد بــن رجــب بجهــود وزارة الداخلية في الحفــاظ على األمن 
وتسهيل حركة المرور وتوفير األجواء اآلمنة في موسم عاشوراء 

بجميع مناطق البحرين.

 فيصل بن رجب بصورة ارشيفية 

بن رجب لـ “^”: لقاء وزير الداخلية بالمآتم لتنظيم أمثل للموسم

لربط فعاليات عاشوراء بالخطة الوطنية لتعزيز االنتماء

06local@albiladpress.com
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سعيد محمد

المخرج صادق حسينالمخرج حسين كاظمالمدرب حسين المديفع

نظمــت مآتــم قريــة الــدراز برنامــج 
إلــى  الهــادف  الحســيني  الطفــل 
يســتوعبه  عاشــورائي  إحيــاء 
األطفال متنوعا في أساليب تقديم 
الصامــت  المســرح  بيــن  المعلومــة 

ومســرح  المســرحية  والمشــاهد 
الظل.

الســلوكيات  البرنامــج   ويعــرض 
الحســنة من خالل مواقــف حياتية 

يتأملها األطفال.

برنامج الطفل الحسيني في الدراز

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الصحة

أعلنــت وزارة الصحــة عــن مواعيــد العمــل بالمراكــز الصحيــة خــال 
إجازة عاشــوراء، حيث ستكون ساعات العمل بالمراكز الصحية على 

النحو التالي:

- ســتكون ســاعات العمل بالمراكز 
الصحية المحرق الشمالي، ومركز 
ويوســف  بالرفــاع  كانــو  حمــد 
مــدار  علــى  إنجنيــر  عبدالرحمــن 

)24( ساعة.
- ساعات العمل بالمراكز الصحية: 
النعيــم، محمد جاســم كانــو )دوار 
17(، ســترة والشــيخ جابر الصباح 
 8 الســاعة  مــن  ســتكون  بباربــار 
صباحــًا وحتــى الســاعة 1 ظهــًرا، 
طــوال  المســائية  الفتــرة  وخــالل 
أيام األسبوع من الساعة 4 عصًرا 

وحتى الساعة 12 ليالً.
الطــوارئ  قســم  ســيقدم  كمــا   -
التابعــة  والصيدليــة  والحــوادث 
الطبــي  الســلمانية  بمجمــع  لــه 

خدماتهــم للجمهــور الكريــم علــى 
مدار 24 ســاعة، في حين ستكون 
مغلقــة  الخارجيــة  العيــادات 
خــالل العطلــة، أما أوقــات الزيارة 
ســتكون بمجمع الســلمانية الطبي 
من الســاعة الرابعة مســاًء وحتى 

الساعة الثامنة مساًء.

3 مراكز مفتوحة 24 ساعة بعطلة عاشوراء

4 مراكز ستغلق 
12 لياًل.. وال 

تبديل بأوقات 
زيارة “السلمانية”

محرر الشؤون المحلية



“الصحفيين” تنعى فقيد الصحافة أحمد المرشد
ــه فــــــــي خـــــــدمـــــــة اإلعــــــــــام ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــــــــعـــــــــددًة مـ

نعت جمعية الصحفيين البحرينية الصحفي والخبير اإلعالمي أحمد المرشد الذي وافته المنية أمس بالعاصمة المصرية 
القاهــرة، وتقدمــت الجمعيــة فــي بيــان أمــس بخالــص العــزاء إلــى عائلة الفقيــد وإلى األســرة الصحفيــة بمملكــة البحرين 
وجمهوريــة مصــر العريبــة والوســط اإلعالمي بــدول مجلس التعاون الخليجي، ســائلة المولى ســبحانه وتعالى اأن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

وقالــت الجمعيــة إنهــا إذ تنعــي الزميــل 
أحمــد المرشــد، فهي تترحــم على قامة 
إعالميــة لهــا صيتهــا في مجــال اإلعالم 
الوطنــي واإلقليمــي والعربــي، وقد كان 
إعالميــا  خبيــرا  وفاتــه  حتــى  يشــغل 
الــدول  لجامعــة  العــام  األميــن  بمكتــب 
بخبــرات  الفقيــد  تمتــع  وقــد  العربيــة، 
متراكمــة امتدت لســنوات طويلة حتى 
مــن  تســتفيد  إعالميــا  خبيــرا  أصبــح 
خبرتــه األجيــال عمــل علــى تحقيــق ما 
تتطلــع لــه مملكــة البحريــن مــن تطــور 
وازدهــار فــي المجــال اإلعالمــي، كما له 
إســهاماته المتنوعــة في عــدد من كبرى 

مختلــف  فــي  اإلعالميــة  المؤسســات 
الدول العربية.

وأكــدت جمعيــة الصحفييــن البحرينية 
أحمــد  الكبيــر  اإلعالمــي  الفقيــد  أن 
التــي  الوطنيــة  الكــوادر  مــن  المرشــد 
حظيــت بمكانة عربيــة مرموقة، بفضل 
مــا تلقــاه من دعــم واهتمام مــن القيادة 
الحكيمــة وهــو مــا أهلــه ليكــون خبيــرا 
بالجامعــة العربية مســاهما فــي صياغة 

قراراتها لإلعالم العربي.
وأشارت الجمعية إلى أن الفقيد المرشد 
ُيعــد أحــد الخبــرات اإلعالميــة بمملكــة 
البحريــن، فهــو كاتــب ومحلــل سياســي 

في جريدة األيام البحرينية، والشــبيبة 
العربيــة بجمهوريــة  الُعمانيــة والســوق 
مصــر العربية، وجريدة الزمان العراقية 
التــي تصــدر بلنــدن، وقــد عمــل أحمــد 
بــوزارة  إعالمًيــا  مستشــاًرا  المرشــد 
اإلعــالم بمملكــة البحريــن ومديــًرا عاًما 
التحــاد الصحافــة الخليجيــة، كمــا عمل 
للعالقــات  ومديــًرا  إعالمًيــا  مستشــاًرا 
العامــة بــوزارة الكهرباء والمــاء بمكتب 
الشــيخ عبــدهللا بــن ســلمان آل خليفــة 

عندما كان وزيًرا للكهرباء والماء.
كما كان مستشارا إعالميا للوزير فهمي 
الجودر بنفس الوزارة، وعمل مستشــاًرا 

إعالميا بمكتب وزير الخارجية الشــيخ 
وكانــت  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خالــد 
لوزيــر  مستشــارا  األخيــرة  محطتــه 
عبدالحســين  والمــاء  الكهربــاء  شــؤون 
ميــرزا، ومنهــا انتقــل لجمهوريــة مصــر 

العربية الشقيقة.

أحمد المرشد

الجفير - جمعية الصحافيين

“المحامين” تناقش مع وزير “العدل” مشكالتهم
ــة ــي ــال م مـــبـــالـــغ  ــم  ــه ــب ــات ــك م بـــحـــســـابـــات  ــودع  ــمـ ــلـ لـ  SMS بــــإرســــال  مـــقـــتـــرح 

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بأنه عقد 
اجتماعا للجنة المشــتركة بين وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والجمعية 
يــوم الثالثــاء الموافــق 3 ســبتمبر 2019 بمكتــب وزير العــدل؛ للتباحث ولمناقشــة كافة 
األمــور المهمــة والملحــة والمعضــالت التــي تعرقــل بعــض األعمــال المهنيــة للمحاميــن 
فــي المحاكــم وإدارة التنفيــذ، والقــت الموضوعــات اهتمام الجميع؛ بهــدف العمل على 
تقليص السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة والمريحة لإلسهام في سرعة العمل العدلي 

والقضائي.

وأوضــح أن الجمعيــة خرجــت بمعطيــات 
وتطــورات كثيرة للموضوعــات المطروحة 
وبرؤيــة إيجابيــة تســاهم في تيســير عمل 
المحاميــن، مشــيدا بالــروح اإليجابية التي 
تعامــل معهــا الوزيــر لمعالجــة هــذه األمــور 
بشــكل فــوري؛ من أجــل تســهيل وتخفيف 
عمــل المحاميــن العتبارهــم ركنــا أساســيا 
فــي تحقيق العدالة، إذ تمت الموافقة على 

اآلتي:

-1 االتفــاق علــى تفعيل اجتماعــات اللجنة 
وفــي  شــهرين  كل  وعملهــا  المشــتركة 
األحــوال الضروريــة يتــم تقصيــر مواعيــد 
االجتماع إلى شهر أو على حسب الحاجة.

-2 اســتمرارية العمــل والتعــاون والتشــاور 
جمعيــة  مــع  التعميــم  أو  القــرارات  فــي 
المحاميــن؛ وذلــك لالســتئناس برأيهــم في 
بعمــل  الصلــة  ذات  والتعاميــم  القــرارات 
المحاميــن قبل صدورها، لمــا لها من فائدة 

بعمــل  متعلــق  مشــترك  وتعــاون  وتنســيق 
المحامين ولتيسير أمور المهنة.

مســاندة  علــى  التوافــق  علــى  االتفــاق   3-
قانــون  لمشــروع  العــدل  وزارة  ودعــم 
المحامــاة الجديــد، وفقــا لمرئيــات جمعيــة 

الــذي تعــده لجنــة التشــريعات  المحاميــن 
الداخليــة للجمعية أو المشــاركة في إعداد 
مقتــرح قانون محاماة جديد )يتم التوافق 
عليــه بيــن الجانبيــن تمهيــدا لتقديمــه إلــى 
مجلــس النــواب(، كمــا أبــدى وزيــر العــدل 

كامل اســتعداده لتوصيل خطاب الجمعية 
ومــا بــه من مســتندات إلى صاحب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
من أجل توضيح الصورة الســتكمال مبنى 

جمعية المحامين.
-4 ســعي وزير العدل لــدى مجلس الوزراء 
الماليــة  المعونــة  علــى  الحصــول  بشــأن 
لتيسير أعمال الجمعية المحلية والدولية.

جــدول  باعتمــاد  الجمعيــة  إفــادة   5-
المحكميــن المتقدميــن لــدى وزارة العــدل، 
وأنه يتوجب على من يرغب من المحامين 
التقــدم أن يكــون محكمــا معتمــدا بــوزارة 
العــدل بأن يســتكمل اإلجــراءات المطلوبة 

ومراجعة المسجل العام في ذلك.
دينــارا   20 مبلــغ  اإلفــادة  رســم  إلغــاء   6-
مــن  للمســتخرج  المحامــي  طلــب  عنــد 

مكتــب المســجل العام واعتبــاره من ضمن 
رســوم رخصــة المحامــاة وتجديدها وذلك 
بالحصــول علــى إفادتيــن )وقد صــدر قرار 
في هذا الشأن ونشر في الجريدة الرسمية 

بإلغاء هذا الرسم(.
-7 أصــدر وزيــر العــدل تعليماتــه بتوســعة 
بالطابــق  الحاليــة  المحاميــن  اســتراحة 
تلــك  بتنفيــذ  المهندســين  وأمــر  الثانــي، 

التوسعة بأسرع ما يمكن.
-8 تــم االتفاق على دراســة المقترح بطلب 
تقديــم خدمة SMS للمحامين فيما يتعلق 
فــي حســاب  إيداعهــا  يتــم  التــي  بالمبالــغ 
مكتــب المحامي، حتــى ال يضطر لمراجعة 
قســم الحســابات، مع التأكيــد على ضرورة 
بهــذه  شــهري  حســاب  كشــف  اســتخرج 

المبالغ.

الحاضرون في اجتماع المحامين مع وزير العدل

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس النيابــة بنيابــة المــرور عبدالهــادي العصفــور أن 
النيابة العامة تلقت بالغا بوقوع حادث أدى إلى وفاة شــخص 

-بحريني الجنسية- على الشارع المؤدي إلى ميناء خليفة.

وأضــاف أن تفاصيــل الواقعــة 
تشــير إلــى أن المتهم -آســيوي 
يقــود شــاحنة  كان  الجنســية- 
المســار  فــي  مقطــورة  ذات 
عنــد  وصولــه  وعنــد  األيمــن 
يريــد  التقاطعــات  إحــدى 
فقــام  العكســي،  الــدوران 
واالنتبــاه  العنايــة  دون  مــن 
والدخــول  يســارا  باالنحــراف 
قــدوم  معترضــا  التقاطــع  فــي 
مركبــة المجني عليه الذي كان 
يقودها في المسار األيسر، مما 
بمؤخــرة  اصطدامــه  إلــى  أدى 
المقطــورة مــن الجانب األيســر 
وانحشــر بداخــل مركبته، وقد 
حدثــت به إصابــات بليغة أدت 

الحــادث  بموقــع  وفاتــه  إلــى 
وتلفيات بليغة في المركبة.

النيابــة  قامــت  فقــد  وعليــه 
المتهــم  باســتجواب  العامــة 
التســبب  تهــم  إليــه  ووجهــت 
بالخطأ بوفاة شخص وإحداث 
الغيــر  ممتلــكات  فــي  تلفيــات 
أقصــى  أخــذ  دون  والقيــادة 
واالنتبــاه  العنايــة  درجــات 
وتغيير المســار دون التأكد من 
خلــو الطريق من المركبات مما 
يســبب خطــرا على مســتعملي 
بحبســه  وأمــرت  الطريــق، 
ســبعة أيام علــى ذمة التحقيق 
تمهيــدا إلحالتــه إلــى المحكمة 

المختصة.

حبس المتسبب بوفاة المواطن 7 أيام على ذمة التحقيق

07 local@albiladpress.com
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المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
محاكمــة آســيوي متهــم بقتــل صديقه في 
منــزل بمنطقــة توبلــي مســتعمال مطرقــة 
والــذي  رأســه،  تهشــيم  بواســطتها  تعمــد 
اعتــرف بما نســب إليه أمامهــا وقرر أنه لم 
يكــن يقصــد إزهــاق روح المجنــي عليه بل 
إن القتيــل هــو مــن ضربــه أوال بالمطرقــة 
يحتســيان  كانــا  مــا  أثنــاء  رأســه  علــى 
بينهمــا  الخــالف  ســبب  وأن  المســكرات، 
مالــي يتمحــور حــول تأشــيرة إقامــة اتفقا 
للمتهــم  الضحيــة  يســتخرجها  أن  علــى 
بمبلــغ 1700 دينار، وقررت تأجيل القضية 
لجلســة 16 ســبتمبر الجــاري؛ لنــدب محام 
للمتهــم عــن طريــق وزارة العــدل مــع األمر 

باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبل.
وعلمــت الشــرطة بالحادثة من خالل بالغ 

تقدمــت به هاتفيا شــابة ووالدتها، واللتان 
صــراخ  أصــوات  يســمعان  بأنهمــا  أفادتــا 
وأنيــن مــن المنــزل المالصــق لهــم، وأنهمــا 
بالهاتــف فيديــو يوثــق ســماعهما  صورتــا 

ألصوات الصراخ.
وعنــد حضــور شــرطيين للموقــع، واللذين 
ســمعاهما  لهروبــه،  منعــا  المنــزل  طوقــا 
يقــرران للمتهــم )انــزل نحن من الشــرطة(، 
وبعــد فتــرة الحظــوا خــروج المتهــم مــن 
البــاب الرئيــس، وبعــد أن تأكــد مــن عــدم 
فحضــر  بجانبــه،  شــخص  أي  وجــود 

الشرطيان وقبضا عليه.
وأفاد أحد الشــرطيين الذين حضرا لموقع 
الجريمــة، أنه وزميله شــاهدا المتهم واقفا 
منــه  وطلبــا  معــه  فتحدثــا  المنــزل،  فــوق 
النزول لألســفل، فلم يســتجب لهمــا، وبعد 

تطويقهمــا للمنــزل شــاهدوه مختبئــا خلف 
وكان  المنــزل،  لبــاب  المقابلــة  الســيارات 
يتلفــت يمينا وشــماال، وبعدها ركض لنحو 

10 أمتار تقريبا، فتبعوه وقبضوا عليه.
والحــظ الشــرطيان تلطخ مالبــس الجاني 
بالدمــاء، وأن برأســه ضربــة وينــزف مــن 
خاللهــا، فتحفظــا عليــه بدوريــة الشــرطة، 
واتصلــوا بالشــرطة واإلســعاف وأعلموهم 

بوجود قتيل في المنزل.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 20 مايــو 2019، قتــل 
المجنــي عليــه عمــدا بــأن قــام بضربه على 
مطرقــة  بواســطة  ضربــات  عــدة  رأســه 
قاصــدا مــن ذلــك إزهــاق روحــه، فأحــدث 
بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي 

الشرعي والتي أودت بحياته.

صــرح عضــو وحــدة التحقيــق الخاصــة محمــد 
الزبــاري بــأن الوحدة تلقــت خالل الثلــث الثاني 
من العام الجاري 24 شــكوى تنوعت االدعاءات 
فيهــا مــا بيــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وقد 
باشــرت الوحــدة إجــراءات التحقيق فــي جميع 

تلك الشكاوى.
وبشــأن إحصائيــة أعمــال الوحــدة خــالل الفترة 
المذكــورة، فقد اســتمعت الوحدة إلى أقوال 29 
شــاكيا و23 شــاهدا، فيمــا اســتجوبت 30 متهما 
ومشــتبها بــه مــن أعضــاء قــوات األمــن العــام، 
الشــرعي  للطبيــب  الشــاكين  مــن   12 وأحالــت 
الخاصيــن  النفســي  للطبيــب  الشــاكين  مــن  و2 

بالوحدة.
وفيمــا يتعلــق بمــا أنجزتــه الوحــدة خــالل ذات 
الفتــرة، فقــد اســتكملت الوحــدة تحقيقاتهــا في 
إحدى القضايا، واســتنادا إلى السلطة الممنوحة 
لهــا وفقا لقرار إنشــائها وتعليمات أعمالها انتهت 

إلى إحالة عضو من قوات األمن العام إلى إدارة 
المحاكــم العســكرية بــوزارة الداخليــة، لتوقيــع 
الجــزاء التأديبــي المناســب عليــه؛ لمــا ثبــت في 

حقه من تجاوز يستدعي مجازاته تأديبيا.
مــن جهــة أخــرى، فقــد صــدر خــالل ذات الفتــرة 
المشــار إليها جزاًء تأديبيا بحق عضو من قوات 
األمــن العــام فــي قضيــة ســبق للوحــدة إحالتهــا 

الداخليــة  بــوزارة  العســكرية  المحاكــم  إلدارة 
لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.

وأضــاف الزبــاري بأنــه إيمانــا مــن الوحــدة فــي 
فقــد  عمــل،  أي  لتطويــر  وأهميتــه  التدريــب 
الماضــي  يوليــو  شــهر  خــالل  الوحــدة  نظمــت 
بالتعــاون مــع برنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي 
ورشة عمل متخصصة حول أساليب التحقيق 
الجنائــي وجمــع وتقييــم األدلــة، قدمهــا نخبــة 
مــن الخبراء في هذا المجــال، وقد ُعقدت تلك 
الورشــة بمعهد الدراســات القضائية والقانونية 
لمدة ثالثة أيام بمشاركة أعضاء الوحدة وعدد 
مــن منتســبي األمانة العامــة للتظلمــات، وجاء 
تنظيــم الورشــة بهــدف تبــادل األفــكار والرؤى 
وتعزيــز  الخبــرات  واكتســاب  األداء  وتطويــر 
المشــاركة  الجهــات  لــدى  التحقيــق  إجــراءات 
للوصــول ألفضــل المســتويات وفقــًا للمعاييــر 

الدولية ذات الصلة.

هّشــم رأســه بالمطرقــة أثنــاء احتســائه المســكرات للنفســي و2  الشــرعي  للطبيــب  شــاكيا   12 إحالــة 

من أجل 1700 دينار قتل صديقه في توبلي “التحقيق الخاصة” تتلقى 24 شكوى بالثلث الثاني

 محرر الشؤون المحلية.

محمد الزباري

عباس إبراهيم

يشــهد أكبــر منتــزه للغــوص فــي العالــم االســتعدادات النهائيــة لالفتتاح الرســمي يــوم غد الجمعــة بعد أن تم مؤخــًرا االنتهاء مــن المرحلة 
األولى للمشــروع المتمثلة بغمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر بنجاح في محطتها األخيرة بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 متًرا وتثبيتها 
في وسط المنتزه الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في شمال مياه البحرين، وقيام مراكز الغوص المسجلة في مملكة البحرين 
باختبار تجربة رحلة الغوص إلى هيكل الطائرة وفحصه للتأكد من مطابقته لمعايير األمن والســالمة واســتيفاء االشــتراطات بما يتيح 

تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه.

ومن المقرر أن يشهد االفتتاح الرسمي رحلة 
غــوص يشــارك بهــا وزيــر الصناعــة والتجارة 
والســياحة زايــد  الزيانــي يرافقــه  الرئيــس 
التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئة محمد  بن 
دينــه ومجموعة مــن الغواصيــن المحترفين 

والهواة إلى موقع الطائرة تحت الماء.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
أن المنتــزه ســيفتح أبوابه الســتقبال محبي 

ابتــداًء  المائيــة  واأللعــاب  الغــوص  رياضــة 
مــن اليــوم التالــي لالفتتــاح الســبت، مجددًة 
الغــوص  رحلــة  بتجربــة  للراغبيــن  دعوتهــا 
اإللكترونــي  الموقــع  زيــارة  عبــر  الحجــز 
للمنتــزه www.divebahrain.com ، منوهــًة 
علــى  قوائمهــا  المتاحــة  الغــوص  مراكــز  أن 
الوحيــدة  المراكــز  هــي  اإللكترونــي  الموقــع 
المعتمــدة والمرخصــة لتنظيــم الرحالت إلى 

منتــزه الغوص، حيث تم إعــداد هذه المراكز 
وتهيئتهــا لتقديــم خبراتهــا لمرتــادي المنتــزه 
وإرشــادهم للمواقــع تحــت المــاء مــع ضمان 

أمنهم وسالمتهم.
المواقــع  مــن  عــددًا  الغــوص  منتــزه  ويضــم 
الفريــدة  التجربــة  هــذه  الختبــار  الجاذبــة 
مجســمات  تثبيــت  ســيتم  كمــا  نوعهــا،  مــن 
أخــرى تحــت الماء فــي المراحــل المقبلة من 

المشــروع والتــي يعكــف عليهــا فريــق العمل 
فــي الوقــت الراهــن مــن ضمنها نســخة طبق 
األصــل من بيــت النوخذة الذي يتم تصميمه 
وبنــاءه بدعم مــن ديار المحــرق، إضافة إلى 
البحريــة  االصطناعيــة  المرجانيــة  الشــعاب 
من أجل تشــكيل مساكن آمنة للنظام البيئي 
البحــري فــي المملكة وتشــجيع نمو الشــعاب 
المســتدامة  البيئــة  وتطويــر  المرجانيــة 
للمســاهمة فــي ازدهــار الحياة البحريــة، مما 
يشــكل تجربة ممتعة للســياح ولهواة رياضة 
الغــوص خاصــة مــع المســاحة الكبيــرة التــي 
يغطيها هذا المشــروع، والذي سيسهم كذلك 
فــي توفير مــادة ثريــة للمهتميــن والباحثين 
فــي مجــال البيئــة البحريــة وتنامــي الوعــي 
البيئــي بمكونــات الحيــاة البحريــة وأهميــة 

الحفاظ عليها.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اليوم افتتاح أكبر متنزَّه للغوص بالعالم رسمًيا
ــاء ــت المـ ــرة تحـ ــع الطائـ ــان لموقـ ــة” يغوصـ ــى للبيئـ ــس “األعلـ ــة ورئيـ ــر الصناعـ وزيـ
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الـــشـــوارع أحـــد  وتــظــلــيــل  ــاً  ــح لـــوحـــات 24 م تــغــيــيــر 

تطوير سوق المنامة القديم يتقّدم ببطء

 ذكر تجار في ســوق المنامة القديم أن تطوير ســوق المنامة يحرز تقدًما بســيًطا يكاد ال يذكر في الوقت الذي كان الســوق على وعود رســمية للتطوير منذ أكثر من 
4 أعوام.  وتســير عجلة تطوير الســوق مســيرة الســلحفاة، على الرغم من جهود كبيرة تبذلها لجنة تطوير الســوق من حيث االجتماعات التنســيقية وجهود بذلت 
بغرض استمالك بعض العقارات لتخصيصها للمشروع، حيث يحتاج المشروع لدفعة أكبر، لما له من أهمية وطنية، خصوًصا مع تركيز البحرين على السياحة كأحد 

القطاعات االقتصادية الواعدة.

 وفي الشــهور الماضية تــم تغيير قرابة 
24 لوحــة خارجيــة ألســماء المحــات، 
وذلــك فــي شــارع المتنبــي، فــي الوقت 
الــذي تم فيه تظليل أجزاء من الشــارع 
وتكلفــت  األقمشــة،  ســوق  إلــى  تمتــد 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  بنفقاتهــا 

والسياحة على ما يبدو.
تــم  الــذي  االتفــاق  مــن  الرغــم  وعلــى   
عقــده مــع صنــدوق العمــل )تمكيــن( في 
تغييــر  تمويــل  لدعــم  الماضــي  العــام 
الفتــات المحات، إال أن كثيًرا من تجار 
الســوق لم يتقدمــوا لهــذا التمويل الذي 
الوقــت  3 آالف دينــار، فــي  ال يتجــاوز 
تطويــر  يتــم  أن  فيــه  ينشــدون  الــذي 
غــرار  علــى  المحــات  واجهــات  جميــع 
أول مشــروع تطويــري للســوق والــذي 
شهده “باب البحرين” والمجمع المجاور 
ــا للفــرص  لــه، والــذي شــّكل نموذًجــا حيًّ
أن  يمكــن  الــذي  والســياحية  التجاريــة 
يوفرها الســوق للبحرين كأعرق أسواق 

الخليج.
 وفتحت “تمكين” باب التقديم للتمويل 
علــى أن تتكفل بحوالــي نصف التكلفة، 
إال أن الخطــوة لــم تــاق اهتماًمــا كبيــًرا 
مــن التجار، بســبب غياب آليــة واضحة 
وســهلة لتنفيــذ التعديــات علــى غــرار 
المشــروع األول لتطويــر بــاب البحرين، 
وحتــى  التجــار  مــن  الكثيــر  ويرغــب 
المنامــة  ســوق  فــي  منهــم  اآلســيويين 
فــي تحمــل جــزء مــن تكاليــف التطوير 
علــى أن يكــون هنــاك مشــروع واضــح 
وليــس  موحــدة  تنفيــذ  وآليــة  المعالــم 
بشــكل فــردي، حســب مــا ذكــر عاملــون 

في السوق.
وبعــد انســحاب غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن مــن مشــروع تمويــل تطويــر 
ســوق المنامــة القديم بمقــدار 3 مايين 
مــن تكلفــة المشــروع البالغــة 6 ماييــن 
دينــار، وهــي خطــوة كانــت محــل أخــذ 
وجــذب كبيــر مــع بدايــة عمــر مجلــس 

إدارة الغرفــة فــي أبريــل 2018، أكــدت 
التطويــر سيســير  الــوزارة أن مشــروع 
يحظــى  بــأن  تقديــرات  وســط  قدًمــا 
المشروع بتمويل قدره 5 مايين دينار.

 وكان وزيــر التجــارة والصناعــة تحدث 
فــي أبريل 2018 عن طرح قريب خال 
شــهور لمناقصات تطوير ســوق المنامة 
القديــم، إذ أشــار حينهــا خــال افتتــاح 

مهرجــان أقيم في شــارع باب البحرين، 
ستســتغرق  اإلنشــاء  أعمــال  أن  إلــى 
نحــو 18 إلــى 36 شــهًرا، وأشــار إلــى أنه 
ســيتم طــرح عــدد مــن المناقصــات، إذ 
تم تقســيم الســوق لعدد مــن القطاعات 
مثــل ســوق الحــدادة، القمــاش، الذهب، 
والبهــارات، وســيكون لــكل ســوق طابع 

مختلف ومتميز.
البحريــن  هيئــة  وقعــت   2016 وفــي 
تجــارة  وغرفــة  والمعــارض  للســياحة 
وصناعة البحرين مع خبير بريطاني عبر 
البريطانيــة   HANK DITTMAR شــركة 
اتفاًقــا، لتجــري خالهــا األخيرة دراســة 
مــن أجل تطوير ســوق المنامــة القديم، 
تنفيــذ  خطــوات  أولــى  بذلــك  لتشــكل 
المشــروع الــذي يهــدف إلعــادة أحيائه، 
إذ كلفت الدراسة حينها 160 ألف دينار 
تقتســم بيــن “الهيئة” و”الغرفة” بحســب 

تصريحات مسؤولين.

“المركزي”: تغطية 
أذونات بـ 70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية 
 )ISIN BH00034512M9( 1773 اإلصــدار رقــم
من أذونات الخزانة الحكومية األسبوعية التي 
يصدرها المصرف المركزي نيابة عن الحكومة.

 تبلــغ قيمة هذا اإلصــدار 70 مليون دينار لفترة 
استحقاق 91 يوًما تبدأ في 11 سبتمبر الجاري 
وتنتهــي فــي 11 ديســمبر 2019، كمــا بلغ معدل 
 %  2.79 األذونــات  هــذه  علــى  الفائــدة  ســعر 
مقارنة بســعر الفائدة 2.84 % لإلصدار الســابق 

بتاريخ 4 سبتمبر 2019.
وقــد بلــغ معــدل ســعر الخصــم 99.299 % وتم 
قبــول أقــل ســعر للمشــاركة بواقــع 99.285 % 
علًمــا بأنــه قد تمت تغطية اإلصدار بنســبة 152 
%. كمــا بلغ الرصيــد القائم ألذونات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - مصرف البحرين المركزي

لبنــك دار االســتثمار  العاديــة  العموميــة غيــر  الجمعيــة  يناقــش اجتمــاع 
الموافقة على تحويل أسهم شركة دار االستثمار، البالغة 62 مليون سهم، 
)تمثل 31 % من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع( إلى شــركة مشــاريع 
دســمان القابضــة، وعمــل الــالزم لتقييدهــا فــي ســجل المســاهمين وعقــد 

التأسيس.

كما يناقش االجتماع الذي ســيعقد 
يوم األحد )22 سبتمبر الجاري( في 
مقــر البنــك الموافقــة علــى تخويل 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
التنفيــذي للبنــك محمــد المطاوعــة 
أو مــن يخوله إلتمــام عملية تعديل 

عقد التأسيس والنظام األساسي.
علــى  المنشــورة  للبيانــات  ووفًقــا   
بنــك  فــإن  االســتثمار”،  “دار  موقــع 
دار االســتثمار يركــز علــى الجانــب 

ليكمــل  االســتثماري  المصرفــي 
الجانب التجاري الذي يقوم به بنك 
البحريــن اإلســامي. وأســس بنــك 
دار االســتثمار بــرأس مــال مدفــوع 
ورأس  دوالر،  مليــون   200 قــدره 

مال كلي بلغ بليون دوالر.
 ويشتمل نشاط بنك دار االستثمار 
االســتثمارية  الصفقــات  علــى 
والقيــام بخدمات بيع التجزئة على 

مستوى عالمي.

تحويل أسهم “دار االستثمار” إلى “دسمان”

 “تمكين” تقدم 
قروًضا للدعم 

والتجار لكن 
العملية تحتاج 

لتنظيم

أرســى مجلــس المناقصــات والمزايــدات 508 مناقصــات ومزايــدات تابعــة لـــ 41 جهــة حكوميــة فــي النصــف األول مــن  العام 
الجاري بقيمة تجاوزت 629 مليون دينار. وتوزعت المناقصات والمزايدات التي أرسيت في النصف األول ما بين 72 مناقصة 
ومزايدة في شــهر يناير بنحو 71.8 مليون دينار، و74 مناقصة ومزايدة في فبراير بنحو 69.1 مليون دينار، و103 مناقصات 
ومزايــدة فــي شــهر مــارس بنحــو 182.6 مليون دينار، و87 مناقصة ومزايدة في ابريل بنحــو 76.5 مليون دينار، و81 مناقصة 

ومزايدة في مايو بنحو 54.1 مليون دينار، و91 مناقصة ومزايدة في يونيو بنحو 174.9 مليون دينار.

واســتحوذ قطــاع النفط علــى 30 % من 
إجمالــي قيمــة المناقصــات والمزايــدات 
التــي أرســيت بالنصــف األول مــن العــام 
الجــاري بنحو 188.5 مليــون دينار تمثل 

72 مناقصة ومزايدة. 

 إرساء 259 مناقصة ومزايدة 

بالربع الثاني

وشــهد الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري 
تابعــة  ومزايــدة  مناقصــة   259 ترســية 
تجــاوزت  بقيمــة  حكوميــة  جهــة   41 لـــ 

305.5 مليون دينار.
واســتحوذ قطاع الخدمــات والمزايدات 
واالســتثمار علــى 32.5 % مــن إجمالــي 
التــي  والمزايــدات  المناقصــات  قيمــة 
 99.2 بنحــو  الثانــي  الربــع  فــي  أرســيت 
مليون دينار تمثل 79 مناقصة ومزايدة. 
مناقصــة  هــي:  للقطــاع  أبرزهــا  وكانــت 
لهيئــة الكهربــاء والماء العمــال الكابات 
المغذية جهد 220 و66 كيلوفولت بنحو 
للهيئــة  ومناقصــة  دينــار،  مليــون   33.4
العمــال محطات نقل الكهرباء جهد 220 
دينــار،  مليــون   24.9 بنحــو  كيلوفولــت 
ومناقصة للهيئة العمال تصنيع وتركيب 
الكهربائيــة  والمفاعــات  المحــوالت 
جهــد 220 كيلوفولــت بنحــو 6.9 مليــون 
دينار، مناقصة لوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني لمشــروع 
إدارة وتطويــر مدفــن عســكر للمخلفــات 
بـــ 4.8 مليــون دينــار، ومناقصــة لشــركة 
نفــط البحريــن )بابكــو( لتوفيــر خدمــات 
التنظيــف لعدد من مرافق مصنع التكرير 
بنحو 2.6 مليون دينار، ومناقصة لوزارة 
األشــغال لتقديــم الخدمات االستشــارية 
المدينــة  لمشــروع  المشــروع  إلدارة 

مليــون   2.3 بنحــو  بالصخيــر  الرياضيــة 
دينــار، ومناقصــة لوزارة شــؤون اإلعام 
إلنشاء مركز االتصال الوطني بنحو 1.3 
مليــون دينار، ومناقصة لوزارة اإلســكان 
لطلــب الموافقــة علــى ترســية خدمــات 
استشــارية قانونيــة، وهــي منحــة دولــة 
دينــار،  ألــف   568 بـــ  الشــقيقة  الكويــت 
واالقتصــاد  الماليــة  لــوزارة  ومناقصــة 
الوطنــي لتقديــم الخدمات االستشــارية 
لتحديــث الدليــل المالــي الموحــد بنحــو 
مليــون دينــار، ومناقصــة لهيئــة البحرين 
إنشــاء  لمشــروع  والمعــارض  للســياحة 
 106 بنحــو  المــاء  تحــت  بحــري  منتــزه 

آالف دينار.

 16.3 مليون دينار إلنشاء وتشغيل 

سوق مدينة حمد الشعبية

اإلنشــاءات  قطــاع  اســتحوذ  كمــا 
 22.8 علــى  الهندســية  واالستشــارات 
المناقصــات  قيمــة  إجمالــي  مــن   %
الربــع  فــي  أرســيت  التــي  والمزايــدات 
الثاني بنحو 69.7 مليون دينار تمثل 41 
مناقصة ومزايدة. وكانت أبرزها للقطاع 
وهــي: مناقصة لوزارة األشــغال للتأهيل 
المســبق لشــركات المقــاوالت الهندســية 
مشــروع  لتنفيــذ  المتحــدة  أو  المنفــردة 
توســعة وتمديــد وتطوير شــارع الشــيخ 
زايــد والطــرق المرتبطة به فــي البحرين 
مــن صنــدوق  الممولــة  المشــاريع  ضمــن 
مليــون   23.4 بنحــو  للتنميــة  أبوظبــي 
دينــار، ومناقصــة لــذات الــوزارة للمبنــى 
الرئيس لــوزارة المواصات واالتصاالت 
بنحــو 7.7 مليون دينــار، ومزايدة لوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني إلنشــاء وتشــغيل ســوق مدينة 

حمــد الشــعبية بنحو 16.3 مليــون دينار، 
لمشــروع  الــوزارة  لــذات  ومناقصــة 
 740.9 بنحــو  الفــاروق  تقاطــع  تجميــل 
الماليــة  لــوزارة  ومناقصــة  دينــار،  ألــف 
الخدمــات  لتقديــم  الوطنــي  واالقتصــاد 
الثالثــة  المرحلــة  لتنفيــذ  االستشــارية 
مــن القيمــة المضافــة بنحــو 3.2 مليــون 
دينــار، ومناقصــة لهيئــة الكهربــاء والماء 
ألعمال استبدال نظام التحكم المتكامل 
لمحطــة الحــد لنقــل الكهربــاء جهــد 220 
و66 كيلوفولــت بنحــو 2.4 مليون دينار، 
ومناقصة لوزارة اإلســكان ألعمال البنية 
)نــوع  ســكنية  وحــدة   227 لـــ  التحتيــة 
D11( و128 وحدة سكنية )نوع 03( في 
موقــع رقــم 230 بمجمع 937 في منطقة 
البحيــر بالرفــاع بنحو 1.8 مليــون دينار، 
ومناقصة لوزارة األشــغال إلنشــاء مبنى 
بــن  محمــد  الشــيخ  بمدرســة  أكاديمــي 
خليفــة االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن في 
البديع بنحو 811.1 ألف دينار، ومناقصة 
اإلســامية  للشــؤون  األعلــى  للمجلــس 
قاســم  مســجد  وبنــاء  هــدم  لمشــروع 
المهزع بالمنامة بنحو 499.3 ألف دينار.

 10.8 مليون دينار لإلنشاءات 

والصيانة الشاملة للنفط والغاز 

علــى  النفــط  قطــاع  اســتحوذ  وكذلــك 
18.8 % مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات 
الربــع  فــي  أرســيت  التــي  والمزايــدات 
الثاني بنحو 57.4 مليون دينار تمثل 34 
مناقصة ومزايدة. وكانت أبرزها للقطاع 
وهــي: مناقصات لشــركة تطوير للبترول 
والصيانــة  اإلنشــاءات  لتوفيــر خدمــات 
10.8 مليــون  بـــ  للنفــط والغــاز  الشــاملة 
للبتــرول”  “تطويــر  لـــ  ومناقصــة  دينــار، 

لتوفيــر ســوائل حفــر اآلبــار والخدمــات 
دينــار،  مليــون   8.2 بنحــو  بهــا  المتعلقــة 
الملتفــة  األنابيــب  لخدمــات  ومناقصــة 
ومناقصــة  دينــار،  مليــون   3.5 بنحــو 
لتوفيــر ريشــة الحفــر بنحــو 3.3 مليــون 
زمنــي  عقــد  لتوقيــع  ومناقصــة  دينــار، 
لمــدة 3 ســنوات لتوريــد مختلــف أنــواع 
بنحــو  للبتــرول”  “تطويــر  لـــ  الصمامــات 
لتوفيــر  ومناقصــة  دينــار،  مليــون   1.8
مليــون   1.2 بنحــو  ســليكاين  خدمــات 
دينــار، ومناقصــة لصيانة شــبكة التوزيع 
الكهربائــي علــى الجهد بنحــو 1.4 مليون 
دينــار، ومناقصة لشــركة “بابكــو” لتوقيع 
عقد لمدة 3 ســنوات لتوريد النيتروجين 
دينــار،  مليــون   1.9 بنحــو  المســال 

ومناقصــة لـ “بابكــو” لتوريد مواد محفزة 
الكيمــاوي  التكســير وبالوســيط  لوحــدة 

بنحو 10.4 مليون دينار.

 11.3 مليون دينار الستشارات تطبيق 

المرحلة الثانية من “المضافة”

علــى  الطيــران  اســتحوذ قطــاع  وأيًضــا 
12.7 % مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات 
الربــع  فــي  أرســيت  التــي  والمزايــدات 
الثانــي بنحــو 38.9 مليــون دينــار تمثــل 
أبرزهــا  وكانــت  ومزايــدة.  مناقصــة   27
ألكاديميــة  مناقصــة  وهــي:  للقطــاع، 
الخليــج للطيــران لشــراء جهــاز محــاكاة 
للطيــران متكامل من نوع )أيرباص 320( 

لـــ  ومناقصــة  دينــار،  مليــون   4.9 بنحــو 
“طيــران الخليــج” لتعيين مقاول إلنشــاء 
قاعــة رجــال األعمــال فــي مبنــى المطــار 

الجديد بنحو مليون دينار.
إضافــة إلى ذلك، اســتحوذ قطــاع المواد 
إجمالــي  مــن   %  10.8 علــى  والمعــدات 
التــي  والمزايــدات  المناقصــات  قيمــة 
أرسيت في الربع الثاني بنحو 33 مليون 
دينار تمثل 68 مناقصة ومزايدة. وكانت 
أبرزهــا للقطــاع، وهــي: مناقصــة لــوزارة 
لتقديــم  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
الخدمــات االستشــارية لتنفيــذ المرحلــة 
الثانيــة في تطبيق القيمة المضافة بنحو 
للشــركة  دينــار، ومناقصــة  11.3 مليــون 
العامــة للدواجن لتوريــد 2700 طن علف 
دجــاج بيــاض بنحــو 3.5 مليــون دينــار، 
ومناقصة لشــركة مطــار البحرين لتجهيز 
وتشغيل وإدارة خدمات تحويل العمات 

األجنبية بنحو 6.1 مليون دينار.
عاوة على ذلك، استحوذ قطاع مشاريع 
قيمــة  إجمالــي  مــن   %  2 علــى  المطــار 
المناقصات والمزايدات التي أرسيت في 
الربع الثاني بنحو 6 مايين دينار تمثل 7 
مناقصــات ومزايدة، كما اســتحوذ قطاع 
المناقصــات غيــر المصنفــة علــى 0.5 % 
من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
التــي أرســيت في الربــع الثاني بنحو 1.4 

مليون دينار تمثل 3 مناقصات.

قيمة إرساء المناقصات بالنصف األول

 علي الفردان

المحرر االقتصادي

أمل الحامد
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ارتفــع ســعر الذهب عيــار 21 قيراطًا 
 16.36 إلــى  المحليــة  بالســوق 
دينــاًرا للغــرام خال تعامــات أمس 
األربعــاء، مقابل 14.06 ديناًرا للغرام 
نســبته  بارتفــاع  الماضــي،  فبرايــر 

.% 16.35
إلــى ذلــك، زاد ســعر الذهــب عيار 24 
للغــرام  دينــاًرا   18.69 إلــى  قيــراط 
خــال تعامات أمــس مقابل 16.07 
بزيــادة   ،2019 فبرايــر  فــي  دينــاًرا 

بلغت نسبتها 16.30 %.
وفــي تفاصيــل حركــة تغيــر أســعار 
خــال  قيــراط   21 عيــار  الذهــب 
ســجل  فقــد  الماضــي،  األســبوع 
أغســطس(   28( الماضــي  األربعــاء 
16.33 ديناًرا للغرام وانخفض اليوم 
التالــي إلى 16.21 دينــارا، وانخفض 
الجمعــة بنســبة طفيفــة إلــى 16.17 

دينــاًرا، وتراجــع مجددا يوم الســبت 
عند 16.13 دينار واستقر على نفس 
السعر يوم األحد، ليعود مرتفعا يوم 
األحد 2 ســبتمبر عنــد 16.22 دينارا، 
حتــى وصل عنــد 16.40 دينــارا يوم 

الثاثاء.
 24 عيــار  بالذهــب  يتعلــق  وفيمــا 
دينــاًرا   18.66 فســجل  قيراطــا، 
للغــرام فــي 28 أغســطس، وانخفض 
ليســجل  الماضــي  الخميــس  يــوم 
18.53 دينــاًرا، وانخفض بشــكل غير 
اليــوم  دينــارا   18.48 إلــى  ملحــوظ 
التالي، وتراجع يوم الســبت ليسجل 
18.43 دينــارا للغــرام واســتقر علــى 
نفــس الســعر فــي 1 ســبتمبر، ليعــود 
مرتفعا االثنين عند 18.54، واســتمر 
باالرتفــاع الثاثاء ليصل إلى 18.74 

دينارا.

غرام الذهب يرتفع و “عيار 21” يتخطى الـ16 دينارا
ــي ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ فــــــبــــــرايــــــر  عــــــــن   %  16.35 بـــــــارتـــــــفـــــــاع 

  

استیراد الذهب خالل یولیو 2019األسعار یوم أمس مقابل فبرایر 2019

استیراد 237,8 ألف سبیکۀ ذهب بوزن 238 غرام
 بقیمۀ 4,1 ملیون دینار 

قطع الحلی والمجوهرات التی أجزاؤها 
من ذهب 285,3 ألف قطعۀ تزن 324 غراًما 

بقیمۀ 5,2 ملیون دینار.

و4 قطع من صنف ”غیرها من أشکال ذهب
 نصف مشغولۀ آخر“ بـ2,053 دینارا، و177 قطعۀ

 من ”أصناف صیاغۀ من ذهب“ بـ5,126 دینارا.

غرام الذهب (عیار 21) 

جنیه الذهب 

غرام الذهب (عیار 24) 

أوقیۀ الذهب محلًیا کیلو الذهب محلیًا 

 14,06 دینارا (فبرایر)

مقابل 112,52 دینارا بارتفاع 15,85 %

 16,07 دینارا (فبرایر)

مقابل 499,89 دیناًرا بارتفاع 15,86 % مقابل 16,074 دیناًرا... بارتفاع 15,85 %

محلًیا  16,36

 130,36

دیناًرا 
محلًیا   18,69

دیناًرا 

محلًیا 

محلًیا 

 579,18
دیناًرا 

علی جمعۀ

دیناًرا 

محلًیا  18,623
دیناًرا 

قــال مصدران مطلعان إن شــركة ألمنيوم 
أكبــر  أحــد  تملــك  التــي  )ألبــا(،  البحريــن 
مصاهــر األلمنيوم في العالم، تجمع قرًضا 
ــا بقيمــة 1.5 مليــار دوالر إلعــادة  مصرفيًّ
تمويــل قــروض حصلت عليهــا في 2016 

لدعم مشروع توسعة الخط السادس.
وأضــاف المصــدران أن الشــركة فوضــت 
3 بنــوك مقرهــا فــي البحريــن وهــي بنــك 
البحرين الوطني وبنك إيه.بي.سي وبنك 
الخليــج الدولي، للتعهد بتغطية االكتتاب 

فــي القــرض، الذي يجــري حالًيا تســويقه 
في السوق المصرفية األوسع نطاًقا.

عــن  امتنعــت  التــي  “ألبــا”،  واســتكملت 
التعليــق، تمويــا بقيمــة 1.5 مليــار دوالر 
علــى  قــرض  أكبــر  يمثــل  مــا   ،2016 فــي 
فــي  لشــركة  جمعــه  يجــري  اإلطــاق 

البحرين.
 ويبلــغ أجــل القــرض األصلــي أللبــا، الــذي 
ينقســم إلى شــريحة تقليديــة بقيمة 882 
مــع  متوافقــة  وشــريحة  دوالر  مليــون 
أحكام الشــريعة بقيمة 618 مليون دوالر، 

7 ســنوات ورتبه جيه.بــي مورجان وبنك 
البحريــن الوطنــي وبنك الخليــج الدولي.  
اآلونــة  فــي  أللبــا  المالــي  األداء  وتأثــر 
انخفــاض األســعار  األخيــرة ســلًبا جــراء 
فــي بورصــة لنــدن للمعــادن، والتوتــرات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 
وانخفــاض الطلــب علــى األلومنيــوم فــي 
وتكبــدت  وأوروبــا.  الشــمالية  أميــركا 
الشركة خســارة بقيمة 19.1 مليون دينار 
)50.69 مليــون دوالر( فــي النصــف األول 

من العام الجاري.

“ألبــــا” تقتــــرض 1.5 مليـــار دوالر

واصــل بنــك البركــة جنــوب إفريقيــا تحقيق النتائــج المالية المتميزة والنمو فــي األعمال خالل النصــف األول من العام 2019، 
حيــث نمــا صافــي دخلــه بنســبة 64 % بالمقارنــة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي األصول بنســبة 6 % في 

نهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع نهاية العام 2018.

للبنــك  الماليــة  البيانــات  وأظهــرت 
2019 نجــاح  العــام  للنصــف األول مــن 
البنــك فــي زيــادة اإليــرادات وتنويعهــا 
مــن العائــدات مــن العمليــات التمويليــة 
ذلــك  فــي  بمــا  والعمــوالت،  والرســوم 
الخدمــات  علــى  الرســوم  فــي  الزيــادة 
المصرفية اإللكترونية، مما رفع إجمالي 
 13.5 ليبلــغ   %  7 بنســبة  البنــك  دخــل 
مليــون دوالر وذلــك بالمقارنــة مع نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي. وبعد خصم 
صافــي  ارتفــع  التشــغيلية،  المصاريــف 
الدخــل التشــغيلي بنســبة 47 % ليبلــغ 
صافــي  بلــغ  بينمــا  دوالر.  مليــون   4.8

الدخــل 3.7 مليــون دوالر، بزيادة كبيرة 
نسبتها 64 % بالمقارنة مع نفس الفترة 

من العام 2018.
مــن ناحيــة أخــرى، نجــح البنــك كذلــك 
فــي زيــادة حصتــه فــي ســوق الودائــع 
خــال النصــف األول مــن العــام 2019، 
األمــر الذي انعكــس إيجاًبا على إجمالي 
 %  6 بنســبة  ارتفــع  الــذي  األصــول 
ليبلــغ 503 مليــون دوالر بنهايــة يونيــو 
2019 وذلــك بالمقارنــة مــع نهايــة العــام 
2018. كمــا وظــف البنــك تلــك الزيــادة 
التمويليــة،  عملياتــه  فــي  التوســع  فــي 
حيــث ارتفــع حجم محفظــة التمويات 

واالســتثمارات بنســبة 9 % ليبلــغ 452 
 2019 يونيــو  بنهايــة  دوالر  مليــون 
بالمقارنــة مــع نهايــة العــام الماضي. في 
حيــن ارتفعت حســابات العماء بنســبة 
وهــي  دوالر،  مليــار   442 لتبلــغ   %  5
إجمالــي  مــن   % 88 نســبته  مــا  تمــول 
الموجــودات، مما يعكس قاعدة العماء 
حقــوق  تعــززت  كمــا  للبنــك.  المتينــة 
المساهمين بنسبة 9 % لتبلغ 54 مليون 

دوالر بنهاية يونيو 2019.
وقــال رئيس مجلــس إدارة بنــك البركة 
التنفيــذي  والرئيــس  أفريقيــا  جنــوب 
عدنــان  المصرفيــة  البركــة  لمجموعــة 

يوســف “تواصلــت خال النصــف األول 
مــن هــذا العــام التحديــات االقتصاديــة 
علــى المســتويين الكلــي والجزئــي فــي 
ذلــك  مــع  البنــك  لكــن  أفريقيــا،  جنــوب 
اســتطاع البنك تحقيق نتائج تشــغيلية 
وربحيــة متميــزة للغايــة خــال النصــف 

األول مــن العــام الجــاري، ونحــن نتوقع 
أن يســتمر البنــك فــي تحســين ربحيتــه 

خال هذا العام”.
جنــوب  البركــة  بنــك  “يلعــب  وأضــاف 
أفريقيــا دور مهــم في النمــو االقتصادي 
من خال قيامه باستقطاب الودائع من 

مختلف الشــرائح، وإعادة تشــغيلها في 
هيئة تمويات واســتثمارات مع األفراد 
والشركات. وتبلغ حصة البنك من سوق 
الودائــع المصرفي اإلســامي 17 % في 
حيــن تبلــغ حصته من ســوق التمويات 
المصرفية اإلسامية 48 %، وهذا يدلل 
علــى أهميــة الــدور الذي يقوم بــه البنك 

في اقتصاد جنوب افريقيا”.
اإلدارة  مجلــس  عضــو  قــال  بــدوره، 
شــبير  للبنــك  التنفيــذي  والرئيــس 
شــوهان: “يقدم البنك، من خال شــبكة 
فرعــا   11 عددهــا  يبلــغ  التــي  فروعــه 
منتشــرة فــي مختلف المــدن والمناطق 
الحيويــة فــي جنــوب أفريقيــا، حزمــة 
المصرفيــة  الخدمــات  مــن  متكاملــة 
الخدمــات  كذلــك  والشــركات،  لإلفــراد 
مختلــف  عبــر  المتطــورة  المصرفيــة 

القنوات اإللكترونية”.

المنامة - مجموعة البركة

64 % نمو صافي دخل “البركة جنوب إفريقيا” النصفي

شبير شوهانعدنان يوسف

رويترز

إلعادة 
تمويل 

التزامات 
 مالية تعود 

لـ 2016

زينب العكري

التبادل التجاري البحريني اإلندونيسي
البلدين بــيــن  ــة  ــاري ــم ــث ــت واس ــة  ــاري ــج ت ــراكـــات  شـ خــلــق  “الـــغـــرفـــة”: 

بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس خالل لقائه وزيرة خارجية جمهورية 
إندونيســيا رينتــو مارســودي والوفــد المرافــق لهــا ســبل توطيــد العالقــات االقتصاديــة بيــن 
البلدين الصديقين، كما أشار ناس إلى أهمية العمل على خلق شراكات وفتح آفاق اقتصادية 
جديــدة بيــن البحرين وإندونيســيا خاصــة في ظل اهتمام الحكومة الموقــرة بتعزيز التعاون 

التجاري واالستثماري مع إندونيسيا.

للحضــور  الجانــب اإلندونيســي  نــاس   ودعــا 
والمشــاركة في المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
األعمــال والمســتثمرين العــرب والذي ســيعقد 
فــي البحريــن خــال الفتــرة مــن 11 حتــى 13 
نوفمبــر القــادم تحــت شــعار )االســتثمار فــي 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة: الريــادة واالبتــكار 
أهميــة  إلــى  الفًتــا  الرقمــي(،  االقتصــاد  فــي 
تبــادل الزيــارات بيــن الوفــود االقتصادية بين 
الجانبيــن لتعزيــز حجــم التبــادل التجاري بين 
البلدين والذي بلغ 192 مليون دوالر في العام 
المنصرم بنسبة زيادة وقدرها 59 % عن العام 

2017 والذي بلغت قيمته 121 مليون دوالر.

 وأثنــى ناس على التطور التجاري والصناعي 
دول  تشــهده  الــذي  الملحــوظ  واالســتثماري 
شــرق آســيا بشــكل عــام التــي أصبحــت قــوة 
اقتصاديــة كبيــرة علــى مســتوى العالــم ومــن 
ضمنها جمهورية إندونيســيا الصديقة، مشيًرا 
إلــى ضــرورة التعــاون فــي مجــال الخدمــات 
والغــاز  النفطيــة  والمشــتقات  اللوجســتية 
والمــواد الغذائيــة والمنتجــات الحــال، فضاً 
عــن تبــادل الخبــرات بيــن الطرفيــن البحريني 

واإلندونيسي.
 وبدورهــا، أكــدت وزيــرة خارجيــة جمهوريــة 
إندونيسيا رينتو مارسودي عن توجه حكومة 

مــع  االقتصــادي  التعــاون  بتعزيــز  إندونيســيا 
دول الخليــج العربــي ومــن ضمنهــا البحريــن، 
كمــا ودعــت الغرفــة إلــى الحضور والمشــاركة 
Trade Expo اندونيســيا خــال  فــي مؤتمــر 
الفتــرة مــن 16 إلــى 20 أكتوبــر 2019، معربــة 
عــن تمنياتهــا بتعزيــز الترابط اللوجســتي بين 
البلديــن وتســهيل إجــراءات الفيــزا ألصحــاب 

شــأنه  مــن  والــذي  اإلندونيســيين  األعمــال 
أن يســاهم فــي تعزيــز تبــادل الزيــارات بيــن 
الوفــود االقتصادية، مشــيرة فــي ذات الوقت 
إلــى ضــرورة التركيــز على التعــاون في قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها 
تشــكل النســبة األكبر من إجمالي المؤسســات 

العاملة في كا البلدين الصديقين.

جانب من الزيارة

السنابس - بيت التجار

المنامة - بورصة البحرين

نقطــة   1,542.16 مســتوى  عنــد  أمــس  يــوم  العــام”  البحريــن  “مؤشــر  أقفــل 
بانخفاض وقدره 1.02 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس األول، في حين أقفل 
“مؤشر البحرين اإلسالمي” عند مستوى 743.53 بانخفاض وقدره 6.48 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.

“بورصــة  فــي  المســتثمرون  وتــداول 
البحريــن” 1.39 مليــون ســهم، بقيمــة 
إجمالية قدرها 379.40 ألف دينار، تم 
تنفيذهــا مــن خــال 66 صفقــة، حيث 
علــى  تعاماتهــم  المســتثمرون  ركــز 
أســهم قطــاع الخدمــات والتــي بلغــت 
قيمــة أســهمه المتداولــة 274.55 ألــف 
مــن   % 72.36 نســبته  مــا  أي  دينــار، 
وبكميــة  للتــداول،  اإلجماليــة  القيمــة 
قدرها 707.09 ألف ســهم، تم تنفيذها 

من خال 35 صفقة.
لاتصــاالت  البحريــن  شــركة  جــاءت 
بلغــت  إذ  األول،  المركــز  فــي  )بتلكــو( 
 150.50 المتداولــة  أســهمها  قيمــة 
 % 39.67 ألــف دينــار، أي مــا نســبته 

مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة، 
وبكمية قدرها 387.85 ألف ســهم، تم 

تنفيذها من خال 17 صفقة.
 أما المركز الثاني فكان لشــركة مجمع 
البحرين لألسواق الحرة بقيمة قدرها 
78 ألف دينار، أي ما نســبته 20.56 % 
مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة، 
تــم  ألــف ســهم،   100 وبكميــة قدرهــا 

تنفيذها من خال صفقة واحدة.
ثــم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة 
قدرها 35.48 ألف دينار، أي ما نســبته 
9.35 % مــن إجمالــي قيمــة األســهم 
 65.72 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة، 
ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــال 8 

صفقات.

 وتم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات،  «
في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وحافظت بقية الشركات على 

أسعار أقفاالتها السابقة.

انخفاض طفيف لـ “المؤشر” 192
مليــون دوالر
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صادق الشاخوري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )111( لسنة 2019 

بشٔان تخفيض رأسمال 
شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش م ب )مقفلة(

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقدم ٕاليها الســادة 

اصحاب شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش م ب )مقفلة(  المسجلة بموجب القيد رقم 

٤٨٣٣٩، طالبين تخفيض رأسمال الشركة من ٢٫٢٠٠٫٠٠٠ إلى ١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار بحريني

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكورة خــال مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 48339 

 تاريخ: 3/9/2019

إعالن بحل وتصفية
شركة بن درويش للمقاوالت والتطوير ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة مطعم مأرب للمندي ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٠٤٣١٢

بناء على قرار المالك شركة بن درويش للمقاوالت والتطوير ش.ش.و
 المســجلة تحــت رقــم ٧٣٠٥٥، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســيد/ 

عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد درويش 
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٦٦٦٦٥٧ )973+(
al.darwish00@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة مطعم مــأرب للمنــدي ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٠٤٣١٢، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ 

سمير عبدهللا عقان علي  مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٥٧٥٩٩٥ )973+(
MARWAN.AKLAN@gmail.com

القيد : ٧٣٠٥٥ 

 تاريخ: 2019/٤/٩

)CR2019-113402(  ٕاعالن رقم
تنازل  – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ٔادناه : نور فؤاد عبدالمجيد الطوبل  بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي : ٕالى السيد محمد خير فؤاد الطوبل 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خال خمســة 

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

رقم القيد
٠٧-٣٩٩٧٦

االسم التجاري
كفتيريا ارض الخيرات

 تاريخ: 2019/٨/27

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســيد/ خديجــة عبــدهللا احمــد منصــور باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة 
والء ســات لتشــييد المبانــي )ش.ش.و( ولمالكتهــا خديجــة عبــدهللا احمــد 
)شــركة الشــخص الواحــد(، المســجلة شــركة الشــخص الواحد بموجــب القيد 
رقم ١٠١٩٦٩-١، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة والء سات لتشييد المباني )ش.ش.و( 
ولمالكتها خديجة عبدهللا احمد )شركة الشخص الواحد(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )٣٧٧٨٧
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احمد محمد حسن جمعة عبدهللا لطف هللا

االسم التجاري الحالي: سما البحرين لتخليص الجمارك والمعامات الرسمية
االسم التجاري الجديد: سما البحرين لتخليص المعامات الرسمية

قيد رقم: 98230-1
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1000 قتيل مدني 
بسوريا في آخر 4 أشهر

قالت مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه، إن 
مكتبها أحصى أكثر من 1000 قتيل 

مدني في سوريا خالل األشهر األربعة 
الماضية.

وقالت المفوضية إن 1000 مدني لقوا 
حتفهم خالل األشهر األربعة الماضية، 

معظمهم بسبب غارات جوية وهجمات 
برية شنتها قوات الحكومة وحلفاؤها.

وأشارت باشليه إلى أن 1089 مدنيا 
قتلوا في البالد في الفترة بين 29 

أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 
304 أطفال. وكانت باشليه تتحدث إلى 

الصحفيين في جنيف أمس األربعاء 
حول عامها األول في المنصب.

الحــرس الثـــوري يحتجـــــز 7 سفـــــن صيــــد و24 أجنبيــــا

عقوبات أميركية تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية

أعلنــت الواليــات المتحــدة األميركيــة، 
عقوبــات  حزمــة  عــن  األربعــاء،  أمــس 
جديــدة تســتهدف شــبكة تهريــب نفط 

إيرانية.
وذكــر موقــع وزارة الخزانــة األميركيــة 
و10  كيانــًا   16 تشــمل  العقوبــات  أن 
علــى  ســفينة   11 ووضعــت  أفــراد، 
قائمــة ســوداء. وجمــد مكتــب مراقبــة 
األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة 
داخــل  المعنيــة  للكيانــات  أصــول  أي 
أي  علــى  وحظــر  المتحــدة  الواليــات 
أميركيــة  شــركة  أو  أميركــي  مواطــن 

التعامل معها بشكل عام.
وقــال وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين 
في البيان “يوضح تحرك وزارة الخزانة 
ضد هذه الشبكة البترولية الواسعة بما 
للشــك أن مــن يشــتري  ال يــدع مجــاالً 
النفــط اإليرانــي يدعــم بشــكل مباشــر 
فيلــق القــدس ذراع التشــدد واإلرهــاب 

التابعة للحرس الثوري اإليراني”.
بيــان، إن  الخزانــة، فــي  وقالــت وزارة 
وزيــرًا  المســتهدفين  األفــراد  بيــن  مــن 
إيرانيــًا ســابقًا للنفــط وابنــه. وأضافــت 
تشــمل  المســتهدفة  الشــركات  أن 
شــركة هنديــة تملــك حصة فــي الناقلة 
كان  التــي  داريــا1”  “أدريــان  اإليرانيــة 
اســمها “غريس1”، وتجــوب مياه البحر 
المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل 

طارق عنها.
إعــالن  مــع  العقوبــات  فــرض  وتزامــن 
التــي  التزاماتهــا  ســتقلص  أنهــا  إيــران 
لــم  مــا  النــووي  االتفــاق  عليهــا  ينــص 

تخفف واشنطن من ضغوطها.
القــدس،  فيلــق  أن  الــوزارة  وذكــرت 
الثــوري  للحــرس  الخارجيــة  الــذراع 
حققــا  اللبنانــي  هللا  وحــزب  اإليرانــي، 
مكاســب ماليــة مــن خــالل نقــل النفــط 
إلــى  اإليرانيــة  البتروليــة  والمنتجــات 
ســوريا في األغلب وأن هذه اإلمدادات 
كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دوالر 

خالل فصل الربيع فحسب.
ويديــر الشــبكة وزيــر النفــط اإليرانــي 
يتولــى  الــذي  قاســمي  رســتم  اإلســبق 
فيلــق  فــي  كبيــرة  “مســؤولية  حاليــًا 

الذيــن  األفــراد  بيــن  وهــو  القــدس” 
شملتهم العقوبات.

“االبتزاز النووي”

برايــن هــوك،  قــال  الســياق ذاتــه،  فــي 
المبعــوث األميركي الخــاص إليران، إن 
شــركات وســفنًا تنقــل النفــط اإليرانــي 

على أنه نفط عراقي.
“ســنطيح  وتوعــد هــوك طهــران قائــالً 
بشــبكة تهريــب النفط اإليرانــي”. وقال 
المبعــوث األميركــي إن إيــران تمــارس 
“االبتــزاز النــووي” فــي محادثاتهــا مــع 

الغرب.
يــود  ترمــب  إن  قــال  هــوك  لكــّن 
بالطــرق  إيــران  مــع  الخالفــات  حــل 
الدبلوماسية. وأضاف: “سنفرض مزيدًا 
مــن العقوبــات علــى إيــران ولــن نمنــح 
اســتثناءات أو تنــازالت”. كما اعتبر أنه 
“ال يوجد مقترح ملموس بشأن أي خط 

ائتمان إليران”.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  إلــى 
األميركيــة رصــد مكافــآت ماليــة تصــل 
شــخص  ألي  دوالر  مليــون   15 إلــى 
يقــدم معلومات تســاعد في اســتهداف 
الثــوري  للحــرس  الماليــة  “العمليــات 
فــي  القــدس”. وقــال مســؤول  وفيلــق 

تاريخــي  “هــذا  األميركيــة  اإلدارة 
الواليــات  تعــرض  األولــى  للمــرة  ألنهــا 
المتحــدة مكافــأة مقابــل معلومات في 
إطــار اســتهداف عمليــات ماليــة لكيــان 

حكومي”.

“روحاني يهدد”

قــال الرئيــس اإليرانــي حســن روحاني 
أمس األربعاء إن إيران ســتعلن “قريبا” 
عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه 
المجتمــع الدولــي فــي المجــال النووي، 
الراميــة  الدبلوماســية  المســاعي  رغــم 
األميركيــة  العقوبــات  تخفيــف  إلــى 

المفروضة عليها.
وبعدمــا اعتبر أن الجهود الدبلوماســية 
تجنــب  لمحاولــة  فرنســا  تبذلهــا  التــي 
التدابيــر اإليرانيــة الجديــدة لــن تنجح 
النهائــي  الموعــد  قبــل  األرجــح  علــى 
روحانــي  قــال  طهــران،  حددتــه  الــذي 
إن اإلعــالن ســيركز علــى “تفاصيل )...( 
االســتراتيجية  مــن  الثالثــة”  المرحلــة 
التــي  االلتزامــات  مــن  للحــد  اإليرانيــة 
بدأتهــا فــي مايو، وفق ما جاء في بيان 

للرئاسة اإليرانية.
وقــال روحانــي لنواب مجلس الشــورى 
تخفيــض”  مــن  الثالثــة  “المرحلــة  إن 

التزامــات إيران ســتتم كما هو مخطط 
لــه “فــي األيــام المقبلــة” مــا لــم تتخــذ 
“مهمــة”  خطــوة  األخــرى  األطــراف 
تجــاه بــالده، كمــا أوردت وكالــة االنباء 

االيرانية الرسمية )ارنا(.

“قرصنة بحرية”

 7 اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  يحتجــز 
أجنبيــًا،   24 متنهــا  علــى  صيــد  ســفن 
حســب مــا نقلته وكالــة “مهــر” اإليرانية 
العامــة”  العالقــات  “قســم  عــن  لألنبــاء 

التابع للحرس أمس األربعاء.
وتم احتجاز الســفن في منطقة جاسك 
إيــران  جنوبــي  هرمــزكان  بمحافظــة 
أمــس الثالثــاء علــى يــد دوريــة بحرية 

لـ”مقر امامت” التابع للحرس.
احتجــاز  أن  الثــوري  الحــرس  وقــال 
االلتــزام  عــدم  “بســبب  جــاء  الســفن 
للصيــد”،  بهــا  المســموح  بالمســافة 
وبسبب “مخالفة قانونية” تتعلق بصيد 
تــم  أنــه  وأضــاف  المائيــة.  الحيوانــات 

تسليم الموقوفين إلى القضاء.
الســفن  فــإن  الحــرس،  لبيــان  ووفقــا 
المحتجــزة اصطادت نحو 222 طنًا من 

أنواع الحيوانات البحرية المختلفة.

عواصم ـ وكاالت

جنيف ـ رويترز

االقتصاد اإليراني يعاني جراء العقوبات األميركية

لندن ـ رويترزهونغ كونغ ـ أ ف بنيويورك ـ وكاالت

قــّدم الموفــد األممــي إلــى ليبيــا غســان ســامة أمــس األربعــاء إحاطــة لمجلــس األمن 
الدولي حول التطورات في ليبيا، مشيرًا إلى مخاوف من اتساع رقعة العنف في ليبيا.

وحــّذر ســالمة من توســع العنف فــي ليبيا 
إلــى مناطــق جديــدة، مشــيرًا إلــى مقتــل 
أكثر من 100 شخص في المعارك بمنطقة 

زوارة.
ليبيــا  إلــى  األســلحة  “إمــدادات  أن  وأكــد 
رفعت منســوب العنف والفوضى”، مشددًا 
على أن “حظر األســلحة على ليبيا لم يكن 

فعاالً وقرار مجلس األمن لم يحترم”.
وتابــع ســالمة: “ســجلنا وصــول عــدد كبير 
مــن المرتزقــة للقتــال فــي ليبيــا”، معتبــرًا 

“المقاتلــون يســعون لوقــف العنف أكثر 
من السياسيين”.

واعتبر سالمة أن “قصف المطارات 
فــي ليبيــا مســألة كارثيــة”، 

مشــددًا علــى ضــرورة أن 
تدينها األمم المتحدة.
أخــرى،  جهــة  مــن 

رحــب ســالمة بدعــم مجموعــة الـــ 7 للحل 
“الشــعب  مضيفــًا:  ليبيــا،  فــي  السياســي 
الليبي يشــعر أن المجتمع الدولي يســتغله 

ويرفض إنهاء العنف”.
ودعــا مجلــس األمــن إلــى التفاهــم إلنهــاء 
المخاطــرة  مــن  بــدالً  الليبــي  النــزاع 
باســتمراره إلى ما ال نهاية أو تكثيف دعم 

أطرافه. 
لبــس  ال  دعــم  “بــدون  محــذرًا:  وأضــاف 
فيــه من هــذا المجلــس والمجتمــع الدولي 
ســيناريوهين  إزاء  ســنكون  بأســره، 
أحدهمــا  للغايــة”  ســارين  غيــر 
“اســتمرار النــزاع بوتيــرة ضعيفة” 
الدعــم  “تكثيــف  وثانيهمــا 
العســكري” لهــذا الطــرف أو 
ذاك “ما ســيغرق المنطقة 

كلها في الفوضى”.

أعلنت رئيســة الســلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس األربعاء ســحب مشــروع 
قانــون تســليم المطلوبيــن للصيــن المثيــر للجــدل الــذي تســبب بثاثــة أشــهر من 

التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.

مصــور  تســجيل  فــي  الم  كاري  وقالــت 
ستســحب  “الحكومــة  إن  مكتبهــا  نشــره 
رســميا مشــروع القانــون مــن أجــل تهدئــة 
تــام”. ودعــت الم  بشــكل  المواطنيــن  قلــق 
العنــف  عــن  التخلــي  إلــى  المتظاهريــن 
الحكومــة.  مــع  “حــوار”  فــي  واالنخــراط 
بالمحادثــات  النزاعــات  “لنســتبدل  وقالــت 
ولنبحــث عــن حلــول”. وأضافــت “علينــا ان 

نبحــث عــن الطــرق لمعالجــة االســتياء 
فــي المجتمــع والبحث عن حلول”. 
كان  القانــون  مشــروع  وســحب 
المحتجيــن  مطالــب  مــن  واحــدا 
الرئيســية التي تشمل أيضا الكف 

عن استخدام كلمة “شغب” لوصف 
التجمعات الحاشــدة، وإطالق 

ســراح جميع المحتجين 

مســتقل  تحقيــق  وفتــح  المحتجزيــن، 
هونــغ  أبنــاء  ومنــح  الشــرطة،  ســلوك  فــي 
كونــغ الحــق فــي اختيــار قادتهــم بطريقــة 
تلفزيونيــة  تغطيــة  وأظهــرت  ديمقراطيــة. 
قــوات األمن وهي تســتخدم أســلحة تطلق 
أكياســا صغيــرة مــن الحبــوب ورذاذ الفلفل 
لتفريق المحتجين أمام مركز شــرطة مونغ 
إدوارد.  برنــس  متــرو  محطــة  وفــي  كــوك 
البريطانيــة  المســتعمرة  أن  يذكــر 
أشــهر،   3 منــذ  تعيــش،  الســابقة 
السياســية،  أزماتهــا  أخطــر 
منــذ إعادتهــا إلــى الصيــن عام 
1997، إذ تشــهد تحركات شبه 
يوميــة تنــدد بتراجــع الحريــات، 
المتصاعــد  والتدخــل 
لبكين في هونغ كونغ.

صوت البرلمان البريطاني أمس األربعاء بمنع رئيس الوزراء بوريس جونســون 
من ســحب الباد من االتحاد األوروبي دون اتفاق لكن جونســون ســعى إلجراء 

انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.

وبعــد انتزاع الســيطرة على جــدول أعمال 
البرلمــان مــن جونســون بعــد ســتة أســابيع 
علــى توليــه رئاســة الوزراء، صــوت النواب 
بواقــع 329 صوتــا مقابــل 300 صــوت فــي 
قانــون  لمشــروع  واألهــم  الثانيــة  القــراءة 
يجبــر الحكومــة علــى طلــب تأخيــر موعــد 
الخــروج مــن التكتــل ثالثــة أشــهر بــدال من 

الخروج دون اتفاق.
التشــريعية  الخطــوة  جونســون  ووصــف 

محاولــة  بأنهــا  العمــوم  مجلــس  فــي 
األوروبــي  لالتحــاد  استســالم 
وطالب بإجــراء انتخابات مبكرة 

15 أكتوبــر فــي  يــوم 
خطــوة قــد تحلــه 

مــن أي قيــد إذا 
فاز باألغلبية.

الثانــي  الرجــل  ماكدونيــل  جــون  وقــال 
فــي حــزب العمــال إن التشــريع الــذي يمنــع 
يحصــل  أن  ينبغــي  اتفــاق  دون  الخــروج 
ويصبــح  إليزابيــث  الملكــة  موافقــة  علــى 
قانونــا قبــل أن يوافــق الحزب علــى إجراء 
انتخابــات. ومن الناحيــة النظرية يمكن أن 

يحدث هذا يوم االثنين.
ومســعى البرلمــان لتكبيــل يــدي جونســون 
مــن  البريطانــي  الخــروج  قضيــة  يجعــل 
الريــح  مهــب  فــي  األوروبــي  االتحــاد 
مــا  المحتملــة  النتائــج  تنــوع  مــع 
أو  اتفــاق  الخــروج دون  بيــن 
التخلي عــن الفكرة برمتها 
وهمــا نتيجتــان لــن تقبل 
بهما قطاعات واسعة من 

الناخبين البريطانيين.

جونسون يتجه لالنتخابات مبكرة قبل بريكستهونغ كونغ تسحب مشروع القانون المثير للجدلتحذير أممي من توسع العنف في ليبيا
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رام اهلل ـ وفا

الرياض ـ وكاالت

اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  أغلقــت 
أمــس األربعــاء، المحــال التجاريــة فــي 
الخليــل،  مدينــة  مــن  القديمــة  البلــدة 
تمهيــدًا  فيهــا  المــدارس  كافــة  وأخلــت 
القتحــام رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية 

بنيامين نتنياهو للحرم اإلبراهيمي.
وذكــرت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( 
المحــال  أغلقــت  االحتــالل  قــوات  أن 
التجاريــة الممتــدة مــن حــارة الســاليمة 
إلــى منطقــة تــل الرميدة وســط الخليل، 

الحصيــن،  واد  منطقــة  إلــى  إضافــة 
وحــارة جابــر، وشــددت مــن إجراءاتهــا 
علــى الحواجــز المنتشــرة وســط البلــدة 
القديمــة. كمــا شــددت قــوات االحتــالل 
إجراءاتهــا  مــن  األربعــاء،  اإلســرائيلي، 
العسكرية في محيط الحرم اإلبراهيمي 
بمدينة الخليل المحتلة، وأغلقت منطقة 
الشــريف،  للحــرم  التحتــا  اليوســفية 
واستدعت مسؤول ملف البلدة القديمة 

مهند الجعبري.

أعلــن تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، 
أمــس األربعــاء، أن ميليشــيات الحوثــي 
أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا مــن صعــدة 

وسقط داخل المحافظة.
وصــرح المتحدث الرســمي باســم قوات 
التحالــف العقيــد الركــن تركــي المالكــي، 
اإلرهابيــة  الحوثيــة  “الميليشــيات  أن 
المدعومــة مــن إيــران أطلقــت بعــد ظهر 
األربعاء، صاروًخا باليستيًا من محافظة 
باســتخدام  ســحار(  )صعدة/مديريــة 

األعيــان المدنية لمكان اإلطالق وســقط 
بعد إطالقــه داخل األراضي اليمنية في 

محافظة )صعدة/ مديرية الصفراء(”.
اســتمرار  المالكــي  العقيــد  وأوضــح 
الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون 
العرفيــة  وقواعــده  اإلنســاني  الدولــي 
بإطالق الصواريخ الباليستية وسقوطها 
عشــوائيًا علــى األعيان المدنيــة وتهديد 
األبريــاء  المدنييــن  مــن  المئــات  حيــاة 

بالداخل اليمني.

إسرائيل تغلق الخليل تمهيداً القتحام نتنياهو

الحوثي أطلق باليستيًا من صعدة وسقط فيها

بيروت ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريري، إن “حزب هللا” يمثل مشــكلة على مســتوى المنطقة، وأعرب عــن مخاوفه من اندالع 
حرب محتملة في منطقة الشرق األوسط.

 CNBC وفــي مقابلــة مفصلــة بثتهــا قنــاة 
األميركيــة امــس األربعــاء، أشــار الحريري، 
ردا علــى ســؤال عــن مخاوف المســتثمرين 
الدوليين بشأن تصرفات “حزب هللا” خارج 
مــن  والخــوف  بيــروت،  حكومــة  ســيطرة 
الثمــن الــذي ســيدفعه لبنان على ذلــك، إلى 
أن “حــزب هللا ليــس مشــكلة لبنانيــة فقــط، 
بــل إنــه مشــكلة إقليميــة. إســرائيل تحاول 
تطبيــق ســيناريو يحمــل لبنان المســؤولية، 
مــع مــا يقوله بنياميــن نتنياهــو، وبإمكانكم 
يعــرف  لكنــه  أردتــم،  إذا  ذلــك  تصديــق 
ليــس  ذلــك  أن  يعــرف  الدولــي  والمجتمــع 
حقيقــة. ال نوافــق علــى هــذه التصرفات. ال 

أوافق على تصرفات حزب هللا هذه”.
وشــدد رئيــس الــوزراء اللبنانــي علــى أن 
“حــزب هللا”، ال يديــر الحكومــة اللبنانيــة 

يملــك  سياســي  كحــزب  لكنــه  الحاليــة، 
مقاعــد فــي الحكومــة والبرلمــان، وتابــع: 
“ال يديــرون الدولة لكنهم يســيطرون على 
شرارة أو حرب قد تندلع لدواع إقليمية”.

للــوزراء،  كرئيــس  أنــه  الحريــري  وذكــر 

“يواجــه حــزب هللا ليــال ونهــارا”، فــي هذه 
المســألة ويعمــل علــى إجــراء إصالحــات 
لتعزيز مؤسســات الدولة بمــا فيها القوات 
المســلحة وقــوى األمــن الداخلــي والبنــك 

المركزي والحكومة المركزية.

قال مسؤول يمني لـ”رويترز”، أمس األربعاء، إن مسؤولين من الحكومة بدؤوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس االنتقالي 
الجنوبي، في مدينة جدة السعودية، بهدف إنهاء التوتر في محافظات جنوب اليمن.

وفــي وقــت ســابق مــن أمــس، أبــدى وزير 
الخارجيــة  للشــؤون  اإلماراتــي  الدولــة 
أنــور قرقــاش، ثقتــه وتفاؤله بشــأن نجاح 
الحكومــة  يجمــع  الــذي  جــدة  اجتمــاع 

اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي.
وقــال قرقــاش فــي تغريــدة علــى موقــع 
“تويتــر”: “نتطلــع بثقــة وتفــاؤل إلى نجاح 
اجتمــاع جــدة بين حكومة اليمن الشــقيق 

والمجلس االنتقالي الجنوبي”. 
ضــد  الصــف  “وحــدة  قرقــاش:  وتابــع 
االنقــالب الحوثــي ومضاعفــة الجهــد فــي 

مواجهته هي األولوية”.
ووجــه الوزيــر اإلماراتــي الشــكر والتقدير 
للســعودية، على “قيادة التحالف سياســيا 

وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار”.
وكان رئيــس المجلــس االنتقالي الجنوبي 

عيــدروس الزبيدي رحب، االثنين، بجهود 
مجلــس األمــن الدولــي الراميــة للتوصــل 
إلى حل سياســي شــامل لألزمة في اليمن 

عموما، والجنوب على وجه الخصوص.

وأكــد الزبيدي على أن “المجلس االنتقالي 
الجنوبي على اســتعداد للمشــاركة بشــكل 
األزمــة  تنهــي  تفــاوض  عمليــة  فــي  بنــاء 

وتحل القضية الجنوبية”.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

أعضاء وفد المجلس االنتقالي في جدة

أبــدى تخوفــه من انــدالع حــرب محتملــة فــي المنطقة بدء المحادثات بين الحكومــة اليمنية واالنتقالي الجنوبي
الحريري: “حزب اهلل” مشكلة إقليمية قرقاش: نتطلع بثقة إلى نجاح اجتماع جدة
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نعــول علــى قياداتنــا وحكوماتنــا كثيرًا إلعــادة األمور إلى نصابهــا وضبط رتم بعض 
األحــداث التــي تحيد عن المســار فــي كثير من األحيان، حيــث إن حكمتهم وتأنيهم 
فــي قــراءة واحتــواء العديــد من مجريــات األمور على الســاحة اإلقليميــة والدولية 

تجنب دولنا العديد من المعضالت.
كما أن هناك بعض األحداث التي تكون الدولة المخولة – حصرًا – إلصدار المواقف 
حيالهــا والحديــث حولهــا ومــن غيــر المســموح لألفــراد التعــرض لهــا، حيــث إن ذلك 
يعرض الدولة للوقوع في إحراجات أو أن يســاء فهم موقفها الرســمي خصوصًا إذا 

ما كان الموضوع المشار إليه يتعلق بدولتين شقيقتين ترتبطان بمصير مشترك.
فاإلمــارات حاليــًا تخــوض حربــا ضروســا ضد اإلرهــاب المتمثــل بالحوثــي المدعوم 
مــن طهــران، حيــث لبت اإلمــارات دعــوة المملكة العربية الســعودية لدعم الشــرعية 
اليمنيــة، وانضمــت للتحالف وبذلت الدولتــان الثمين من دماء أبنائهما لتطهير اليمن 
مــن الحوثــي. والمعضلــة هنــا تكمــن فــي أن رحا الحرب تــدور في ســاحات وخنادق 
اليمــن والبعــض يتوســد أريكــة منزله ويمســك هاتفه ليغرد ســمومًا وزيفــًا يؤلب من 
خاللــه الــرأي العام ويحاول إثارة حفيظة األشــقاء من خــالل كلمات يعدها في رأيه 
دفاعًا عن الوطن لكن ما ال يعلمه أن الدفاع عن الوطن ال يكون باإلســاءة إلى دولة 

أو طرف آخر يحارب معك في نفس الخندق.
ســمو الشــيخ محمد بن راشــد وجه رســالة حصيفة قال فيها العبث والفوضى على 
وســائل التواصــل االجتماعــي تــأكل منجــزات تعبــت آالف مــن فرق العمــل من أجل 
بنائهــا، وأضــاف أن لدينــا وزارة للخارجية معنية بــإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث 
باســمنا، لــن نســمح أن تعبــث مجموعــة مــن المغرديــن بــإرث زايــد الــذي بنــاه لنا من 

المصداقية وحب واحترام الشعوب.
رســالة ســموه أثلجــت قلــوب العديد مــن شــعوب دول العالم عمومًا وشــعوب الدول 
المجــاورة خصوصــا، كلمــات محمد بن راشــد ألجمــت أقالما ورؤوســا وأرجعتها إلى 
خانتها الصحيحة بعيدًا عن ســمعة اإلمارات وأهل اإلمارات التي ما شــهدنا منها إال 

الشهامة والشرف وبيض المواقف دائمًا.
تأكــد ســموك وليتأكد جميع أشــقائنا في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أن أفعالكم 
ومواقفكــم أكبــر مــن أن تلطخها أو حتى تمســها كلمات في ســماء افتراضي، فثقتنا 

بحكمة ورجاحة حكومة وقادة اإلمارات أكبر من هذه الكلمات بكثير.

شكرا محمد بن راشد... قطعت رؤوس الفتن

أحدهــم، مــن الذيــن أعرفهم حــق المعرفــة، يلجأ 
إليــه القاصــي والداني لالســتدانة، لمــا عرف عنه 
من يد سخية مبسوطة، وبما حباه هللا من خير، 
البعــض يجعلــه ديانــًا ويرجعــه متى مــا رزقه من 
فضلــه، واألغلبيــة يســتدينون منــه، وفــي نيتهــم 
المبيتــة أنها عطية ليســت عليهــم تأديتها. أخونا 
اليــوم فــي عســر بعــد يســر، ليــس ألنــه ال يملــك 
كمــا كان، بــل ألن جميــع مــا يملك بيــد من جاءوا 
طالبيــن دينــًا وتناســوا إرجاعــه، هــو يملــك مــا ال 
يملكــه، وفي المحصلة جيــب فارغ وكف تضرب 

األخرى.
جاءنــي هــذا الخاطــر، وأنــا أقــرأ تصريحــا ألحــد 
نفســي:  وبيــن  بينــي  أتســاءل  جعلنــي  النــواب، 
“هذليــن ويانــا وال علينــا؟”، هل رشــحوا أنفســهم 
همومــه،  ينقلــون  للشــعب،  صوتــًا  ليكونــوا 
ويدافعــون عــن حقوقــه، أم أنهــم فــي واد آخــر، 

فيطالبــون بمــا هــو عكــس تيــار مصلحــة البــالد 
والعبــاد؟ هذا فضال عن اســتماتتهم في المطالبة 
وليــس  للنــواب  باألحــرى حقــوق  هــي  بحقــوق، 

للشعب!
للحكومــة  بالســماح  الكريــم  النائــب  اقتــراح 
باالقتــراض مــن الصناديــق المحليــة، وخصوصــا 
مــن صندوقــي التأمين ضد التعطــل، واحتياطي 
األجيــال القادمــة، ال يختلــف عــن جيــب أخينــا 
الــذي نفــد بعــد كرمــه واســتدانة عــالن وفلتــان 
منــه، وجلــس يضرب كفًا بكف، فهــو يملك، ولكن 
فــي الواقــع ال يملــك بعد أن تســربت جــل أمواله 

لجيوب اآلخرين.
هــل أريــد من هذا االقتراح أن يســتنفد كل ما تم 
جمعــه لدعم العاطلين وتأمين مســتقبل األجيال 
القادمــة فــي قــروض ال نعلــم متى ُترجــع، وكيف 
وأيــن ســتذهب؟ أال تكفــي تلــك المالييــن التــي 

تــم اقتراضهــا من صنــدوق التأمين ضــد التعطل 
لدعــم مشــروع التقاعــد االختيــاري؟ فــي الوقت 
الــذي يتكدس اآلالف مــن العاطلين في منازلهم، 
والحاجــة تقــض مضاجعهــم! وإن كانــت كل تلك 
المالييــن فائضــة كمــا قــال النــواب أيضــًا مــرارًا 
وتكرارًا لماذا حتى اللحظة تســتقطع من رواتب 

الموظفين تلك النسبة كبدل للتعطل؟
أقول للنواب ال تكونوا كرماء من أموال غيركم، 
موافقتــه  وأخذتــم  الشــعب،  اســتفتيتم  فــإن 
فــي الســماح باقتــراض تلــك األمــوال مــن هــذه 
أن  يمكنكــم  فقــط،  وحينهــا  حينهــا،  الصناديــق، 
حــددوا  وإال  صوتــه،  وتكونــوا  الشــعب  تمثلــوا 

موقفكم )أنتم معنا كشعب أم علينا(؟.

ياسمينة: على النواب أن يعوا  «
دورهم.
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عبيد وخدم “خامنئي”
حــدد أرســطو معنى العبــد بقولــه “أداة ناطقة”، 
ونظــرا ألن مجتمــع الماللــي يختلــف كليــا عــن 
المجتمع العادي، فمن الطبيعي تماما أن األفراد 
أعضاء ذلك المجتمع البد أن يكونوا عبيدا، “صم 
بكــم عمــي فهم ال يرجعــون”، ألن الفرد في ظل 
نظام ماللي إيران يفتقد شــخصيته اإلنســانية، 
يعيــش االغتــراب الــذي يجــرده مــن إنســانيته 
ويتناقــض مع شــخصيته بمعناها األصيل، وإذا 
فإننــا  أكثــر حداثــة  اســتخدام مصطلــح  شــئنا 
نقول إنه الشــخص الزائف، فالحرية اإلنســانية 
معدومة تماما عند أتباع نظام الماللي ألســباب 
عديــدة أهمهــا العبوديــة والرجعيــة والتضليــل، 
فخامنئــي يأمرهم باإلرهاب والتخريب والقتل 
ونشــر الفوضــى، وما عليهم ســوى التنفيذ دون 
مناقشــة، ألنهم بدون اختيــار، والمتأمل لألمور 

والعمليــات التــي حصلــت يتبين إلــى أي حد أن 
مــن يتبع نظــام خامنئي اإلرهابــي يكون عاجزا 

تماما عن التفكير والتحرك. 
إن اإلنســان يفكر عن طريق العقل، وهو إنســان 
لهــذا الســبب علــى وجه الدقــة والتحديــد، وإذا 
فصلنــا المخ عن بقية جســم اإلنســان فقد يظل 
إلى حين على قيد الحياة لكنه ســيكون عاجزا 
لألحــداث  االســتجابة  أو  التفكيــر  عــن  تمامــا 
مــن حولــه ناهيــك عــن التأثيــر فيهــا، وهــذا هو 
حــال “عبيــد خامنئــي” ونظامه اإلرهابــي الذين 
يســيرون أعزكــم هللا “كالبهائــم” بــدون تفكيــر 
ومناقشــة أو حتــى تعليــق، وينســون القــراءة 
مياديــن  إلــى  كالقطعــان  ويرســلون  والكتابــة 
واألعمــال  المهــام  وكل  والتخريــب  اإلرهــاب 
البــد أن يشــترك فيها الجميــع وأن يقوم بها كل 

األتباع.
كــم مــن نظريــات صيغت وكم من جهــود بذلت 
الحقيقــة، حقيقــة عبيــد وخــدم  إلخفــاء هــذه 
لكــن دون جــدوى، حيــث  خامنئــي ومرضهــم، 
أصبحــت أبعــاد مهمتهــم فــي مجتمعاتنــا أكثــر 

وضوحا وإرهابهم المكشوف فضحهم.
الخمينيــة  مــن  المأخــوذة  الخامنئيــة  الحركــة 
حركــة ال ترحــم مــن قمــة الــرأس حتــى أخمص 
القــدم، ولديهــا سياســتها وآيديولوجيتهــا التي 
تفــرغ اإلنســان مــن محتواه الداخلي وتســتنفد 
لحيــاة  لــه  الطريــق  وتمهــد  وتخربهــا،  طاقتــه 
مدمرة جديدة، واســألوا.. كم من شخص دخل 
السجن وفقد حريته وأسرته وابتلعه المجهول 
بســبب التزامــه بتنفيــذ تعليمــات نظــام ماللــي 

إيران.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مكرمة الملك في عاشوراء
تفضــل صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد بإصــدار توجيهاتــه الكريمة إلى 
دائرتي األوقاف الســنية والجعفريــة بتوزيع المكرمة 
الملكيــة الســامية الســنوية علــى الجمعيــات الخيرية 
والمآتــم الحســينية، وهي ُســنة حميــدة اتبعها حفظه 

هللا مع بداية حلول كل عام هجري.
القيــادة  دعــم  مــن  جــزًءا  المكرمــة  هــذه  وتعتبــر 
السياســية للروضــات والمآتــم الحســينية، وهــي مــن 
العــادات األصيلة التي توارثهــا ُحكام البحرين أبا عن 
جــد حرًصــا منهــم على مــد الرعايــة واســتمرار الدعم 
الجــادة  المشــاركة  تؤكــد  وإنهــا  للمآتــم،  الالمحــدود 
والفاعلــة مــن القيــادة السياســية فــي إحياء مناســبة 
عاشــوراء التــي تحتفي بهــا جميع محافظــات مملكة 
البحرين، كما أنها دعوة كريمة من لدن جاللته لجميع 
علــى  بالعمــل  األهليــة  وهيئاتهــا  الدولــة  مؤسســات 
توفيــر ما تحتاجه هذه المناســبة الدينية الجليلة من 

إمكانيات وتسهيالت.
المآتــم  رعايــة  علــى  السياســية  القيــادة  حــرص  إن 
الحســينية فــي قائمــة أجندة الدولــة، لما لهــذه المآتم 
مــن دور فــي تنويــر وتوعيــة أفــراد المجتمــع، وبــث 
معالــم الثقافــة الوطنيــة والمجتمعيــة والدينيــة بمــا 
يعــود بالنفــع علــى البحرين وأهلها، وهــو دوٌر تحملت 
عبئه المآتم الحسينية منذ مئات السنين ودأبت حتى 
يومنــا هذا على التســابق الجليل والتنافس اإليجابي 
جيال بعد جيل إلحياء هذه المناسبة الدينية الخالدة 
وعمارتهــا وصيانــة مرافقهــا، مــن أجل الحفــاظ عليها 
واســتمراًرا ألداء دورهــا الدينــي والمجتمعــي الفاعل 
فــي بناء المجتمــع وتحقيق التآلف والوحدة الوطنية 
الخــالف  ونبــذ  الهادفــة  النبيلــة  الوطنيــة  والتربيــة 

والُعنف والفرقة.
إن هذه المكرمة تجسد وحدة التعايش الوطني على 
هــذه األرض الطيبــة المباركــة، أرض مملكــة البحرين، 

فقــد دأب أهــل البحريــن علــى التعايــش وفًقــا لمبــدأ 
التعــاون واالحتــرام وتقبــل اآلخــر والســالم، عاشــوا 
إخــوة متحابيــن فــي هللا متآلفيــن فــي الوطــن، بقلٍب 
واحــد قائــم علــى محبة هذه البــالد والعمــل مًعا على 
نهضتهــا وتقدمهــا، والحفــاظ على أمنها واســتقرارها، 
كمــا أن هــذه المكرمة تؤكد ُعمق العالقــة بين القيادة 
السياسية وأهل البحرين، وأن ما حققته البحرين من 

مكاسب كان نتاج هذه العالقة المجيدة.
الحفــاظ  البحريــن  لمملكــة  المميــزة  الســمات  مــن 
علــى هويتهــا العربيــة واإلســالمية، ومســاندة ودعــم 
ال  جــزء  العبــادة  ودور  والحســينيات  الروضــات 
يتجــزأ مــن هــذا الدور الوطنــي والدينــي والمجتمعي 
واإلنســاني، وســتحافظ مملكــة البحريــن دائًمــا علــى 
هذا النهج النبيل المتوارث في دعم دور العبادة التي 
هــي منــارة للِعلــم والثقافــة والعطاء وروضــة للتربية 

والنماء.

البعــض قــد يضحــك، والبعــض اآلخــر قــد يبكــي إذا رأى هــذا الذي رأيته مســجال 
بالصوت والصورة على الفيســبوك. رأيت شــخصا من المنتمين لجماعة اإلخوان 
اإلرهابيــة وهــو يلقــي خطبة عصمــاء عن انتقــام هللا للقيــادي اإلخواني المصري 
ســيد قطب، حيث يقول إن هللا تعالى اســتجاب لدعوة ســيد قطب على المشــير 
عبدالحكيم عامر، تلك الدعوة التي طلب سيد قطب فيها من هللا أن ينقل كلية 
عبدالحكيــم عامــر فــي مخــه. وحتى ال يلتبس األمــر على من يقرأ هذه الســطور 

فالبد أن نوضح أن كلمة “كلية” هنا هي جمع “كلى”، وليس “كليات”.
ومضــى الشــيخ فــي خطبتــه العجيبة يقول إن رئيــس الفريق الطبــي الذي تولى 
الكشــف علــى عبدالحكيــم عامــر بعــد موتــه عندمــا كان بصــدد تشــريح جثتــه 
وبالتحديــد عندمــا وصــل إلــى تشــريح المــخ، صــاح قائــال: “هللا أكبر.. إنهــا دعوة 
ســيد قطــب فقــد رأى هــذا الطبيــب أن مــخ عبدالحكيــم عامر يحتــوي على جزء 

من كليته!
فهــل هنــاك إســاءة لإلســالم والمســلمين أكثــر مما قاله هذا الشــخص؟ هــل هناك 
دعايــة مضــادة للعــرب والمســلمين أســوأ ممــا يقولــه هــذا الشــخص الــذي يرتدي 
جلبابــا ووجهــا عربيــا ولحية كثيفة؟ ألم تكن لدى ســيد قطب دعوة أخرى يدعو 

بها على عبدالحكيم عامر سوى أن تنتقل كليته إلى مخه؟
كنــت أظــن أن أكبــر كذبــة أطلقها أعضــاء جماعة اإلخــوان هي تلك التــي أطلقها 
أحدهــم خــالل اعتصامهــم في ميــدان رابعة العدوية بالقاهــرة، عندما خرج على 
المحتشــدين مهلال يقول: أبشــروا يا إخوان.. فقد نزل ســيدنا جبريل في ميدان 
رابعة العدوية لكي يشــد أزر اإلخوان المســلمين! والغريب أن الحشود الموجودة 

يومها هتفت هللا أكبر هللا أكبر!
ولــوال أننــي رأيــت هذا الشــخص وهو يذيع نبأ نزول ســيدنا جبريل عليه الســالم 

لما صدقت أن هذا قد حدث، فقد تم تناقل هذا المشهد حينها على اإلنترنت.
الجنــون إذا ليــس فقط فــي من يقول، ولكن الجنون األكبر في من يصدق ويكبر 
ويهلل على المعجزات الكاذبة، وكأن هذه الجماعات تقوم بمسح عقول المنتمين 
إليها وتســيطر على كل ما فيهم وتســيرهم كيفما تشــاء، وال عجب، فمن أســس 
عقيدة هؤالء أن يكون اإلخواني بين يدي المرشد كالميت بين يدي المغسل، وال 

حول وال قوة إال بالله.
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أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن 
بــن توفيــق المؤيــد أن الــوزارة تعمــل بــكل 
عــزم ومضــاء مــن أجــل تنفيــذ التوجيهــات 
جاللــة  ممثــل  ومبــادرة  الســامية  الملكيــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والراميــة 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الرياضييــن  مســتحقات  ملــف  حــل  إلــى 
بصــورة  والمدربيــن  والفنييــن  واإلدارييــن 
متميــزة وتحقيــق العدالــة الكاملة وتســليم 
وفــق  ألصحابهــا  المتأخــرة  المســتحقات 
الخطــة التنفيذيــة التي أقرها ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة وباركهــا المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ووافقــت عليهــا 
األنديــة الوطنية في اللقــاء التاريخي الذي 
جمــع ســموه مــع األســرة الرياضيــة والــذي 
شــرح من خالله ســموه مبادراته لحل ملف 

المستحقات والملفات المقبلة.    
وزارة  أن  المؤيــد  أيمــن  الوزيــر  وأشــار   
شــؤون الشــباب والرياضــة حشــدت جميــع 

قدراتهــا وكوادرهــا اإلداريــة والفنيــة للعمل 
علــى تطبيــق اإلطار التنفيذي لمبادرة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لتســوية 
مستحقات الرياضيين واإلداريين والفنيين 
الســريعة  دعوتهــا  خــالل  مــن  والمدربيــن 
والمباشــرة للرياضيين واإلداريين والفنيين 
عقودهــم  وتوثيــق  لتســجيل  والمدربيــن 
ومســتحقاتهم فــي مراكــز التســجيل بمركز 
واســتاد  والنموذجــي  الشــبابي  المحــرق 
البحريــن الوطنــي األمــر الــذي القــى قبــوالً 
واإلدارييــن  الرياضييــن  قبــل  مــن  واســًعا 
والفنييــن والمدربيــن والذيــن بــادروا بملء 
االســتمارات وتســجيل تلــك العقــود تمهيدا 
التخاذ اإلجراءات اإلدارية من قبل الوزارة 

لتسليم المستحقات.  
 وبّين وزير شؤون الشباب والرياضة أنه مع 
انقضــاء المــدة المحــددة لتســجيل وتوثيق 
المســتحقات واســتمرت لمــدة ثمانيــة أيــام 
والتــي تعتبــر المرحلــة األولــى مــن عمليــة 
حــل ملــف المســتحقات بلغــت عــدد العقــود 

المســجلة مــن قبــل الكــوادر اإلداريــة 2303 
عقــود، وأن الجهــات المختصــة فــي الوزارة 
اإلداريــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  فــي  شــرعت 
وفحــص جميــع تلــك العقود بصــورة دقيقة 
ومــدى تطابقهــا مــع المعاييــر التــي حــددت 
بهــدف  وذلــك  المســتحقات  تلــك  لصــرف 
االنتهاء من عملية التدقيق بصورة ســريعة 
ومن ثم تحويل ملفات المستحقات لألندية 

الوطنية للتأكد منها ومطابقتها. 
 وأشــار وزير شؤون الشــباب والرياضة إلى 

المرحلــة  تنفيــذ  فــي  ستشــرع  الــوزارة  أن 
الثانيــة مــن مبــادرة حــل ملف المســتحقات 
والتــي ســتقوم كــوادر الــوزارة بالعمــل على 
علــى  نــادي  لــكل  المســتحقات  تصنيــف 
حــدى لمعرفــة عــدد الطلبــات ومــن ثــم يتم 
إرســال جميــع الكشــوفات لألنديــة الوطنية 
النــادي  العقــود فــي حــال قــام  للتأكــد مــن 
بتأكيــد المســتحقات المســجلة للرياضييــن 
ســتقوم  والمدربيــن  والفنييــن  واإلدارييــن 
الوزارة بالتنســيق مع بنــك البحرين للتنمية 
بصــرف المســتحقات الماليــة، أمــا فــي حال 
رفــض النــادي لبعــض العقــود فــإن الــوزارة 
ســتقوم بتشــكيل لجنــة تحكيــم وتحويــل 
لهــا إلصــدار قرارهــا،  العقــود والمســتندات 
وفــي حــال رفض أحــد الطرفين قــرار لجنة 
لجنــة  بتشــكيل  الــوزارة  التحكيــم ســتقوم 
تحكيم اســتئنافية لدراسة المستندات مرة 
أخــرى وإصــدار قرارها على أن يكون القرار 
الذي سيصدر من اللجنة االستئنافية ملزًما 

للطرفين.

المؤيد: “الشباب والرياضة” ستعمل على تعزيز مبادرة ناصر بن حمد
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“الداخلية” بطل الوزارات بدوري خالد بن حمد للصاالت
ــاء ــض ــق ــل ل الـــعـــامـــة  واألمـــــانـــــة  الــــعــــدل  وزارة  مــــع  ــرة  ــيـ ــثـ مـ ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ ــد  ــعـ بـ

تّوج وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد فريق وزارة الداخلية بطالً لدوري خالد بن حمد السابع لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة 
والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشــركات، وذلك في الحفل الختامي الذي شــهد حضور الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة والدكتور علي حســن األحمدي ســفير الجمهوريــة اليمنية والنائب زينــب عبداألمير عضو مجلس النواب وعــدد من المدعوين 

والمسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف واألمانة العامة للقضاء.

 ونال العبو وزارة الداخلية الميداليات 
الذهبية وكأس البطولة بعد فوزه على 
العامــة  واألمانــة  العــدل  وزارة  فريــق 
بعــد  نظيفــة  أهــداف  بأربعــة  للقضــاء 
مبــاراة مثيرة قّدم من خاللها الفريقان 

مستًوى مميًزا.
الداخليــة  وزارة  فريــق  فــوز  وجــاء   
بعــد أن قــّدم أداًء رائًعــا بقيــادة مدربــه 
الوطنــي عــادل المرزوقــي، حيث أنهى 
الشوط األول متقدًما بهدفين نظيفين 
ســجلهما الالعب المتألــق أحمد المهزع 
فــي الدقيقتين 16 و17، وســعى فريق 

وزارة العــدل للعــودة مجــددًا للمبــاراة 
في الشــوط الثاني وضغط على مرمى 
الداخلية الذي اســتغل إحدى الهجمات 
وقضــى علــى أحــالم العــدل عندما عاد 
أحمد المهزع وزار شباك العدل وسجل 
الهــدف الثالث في الدقيقة 34، وتمكن 
الداخليــة مــن تســجيل هــدف رابع في 
الدقيقــة األخيــرة عــن طريــق الالعــب 

حسن فريد.
علــى  المهــزع  أحمــد  الالعــب  وحصــل 
جائــزة أفضل العــب في المبــاراة التي 
أدارهــا الحكمــان علــي دادهللا وعبــاس 

عبدهللا.

الجبن أفضل العب وراشد عثمان 
“الحارس األمين”

العــدل  وزارة  فريــق  العبــو  ســيطر 
واألمانــة العامــة للقضــاء علــى الجوائز 
وحصــل  الــوزارات،  لــدوري  الفرديــة 
جاســم  المتألــق  العــدل  وزارة  العــب 
الجبــن علــى جائــزة أفضــل العــب فــي 
الــدوري بعــد أن قــدم مســتويات الفتة 
بعــد  الجائــزة  بهــذه  جدارتــه  وأثبــت 
أن حصدهــا فــي النســخة الســابقة مــع 

فريقــه، حيــث قــدم الجبــن أداًء رائًعــا 
طوال البطولة.

إلــى  حــارس  أفضــل  جائــزة  وذهبــت   
المتألــق راشــد عثمان مــن وزارة العدل 
وجائــزة  للقضــاء،  العامــة  واألمانــة 
الفريــق المثالي إلى فريق وزارة العدل 
أيًضــا، فيمــا حصــل على جائــزة أفضل 
مــدرب حســن البلوشــي مــدرب فريــق 
أفضــل  وجائــزة  الخارجيــة،  وزارة 
إداري باســم أحمــد إداري فريــق وزارة 
الداخليــة، وجائــزة هداف الــدوري إلى 

العب الداخلية حسن فريد.
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السباحة إلى الكويت

منتخبنــا  وفــد  أمــس  صبــاح  غادرنــا 
فــي  للمشــاركة  للســباحة،  الوطنــي 
الســابعة  التعــاون  مجلــس  بطولــة 
والعشرين لأللعاب المائية التي ستقام 
بدولــة الكويــت الشــقيقة فــي الفتــرة 
مــا بيــن 5 - 8 ســبتمبر، يتــرأس الوفــد 
عضــو مجلــس اإلدارة فيصــل النبول، 
االتحــاد  ســر  أميــن  عبدالغفــار  أحمــد 
عضو اللجنة التنظيمية، وسام الطيب 
اللجنــة  اإلدارة عضــو  مجلــس  عضــو 
الفنية، ســمير المطــوع )مدير الفريق(، 
ألكســندر كاربلوي )مــدرب أول(، ظافر 
بوزيــد )مدرب أشــبال(، ظاعن يوســف 
إبراهيــم  يوســف  ناشــئين(،  )مــدرب 
)اختصاصــي عــالج طبيعــي(، إبراهيم 
إســماعيل  راشــد  )حكــم(،  عبــدهللا 
)حكم(، باإلضافة إلى عشرين سباًحا.

المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بالدعــم المقــدم من قبــل فنــدق “دبلومات 
راديســون بلــو ريزيدنــس آنــد ســبا” للمنتخــب الوطنــي األول في مشــواره 

بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 جــاء ذلــك خالل اســتقباله لمديــر دائرة 
المبيعــات والتســويق بفنــدق “دبلومــات 
راديســون بلو ريزيدنس آند ســبا” حسن 
واالتصــاالت  التســويق  ومديــر  بــركات 
عمــار عبدالعــال، بحضــور عضــو مجلس 
إدارة االتحاد محمد الحمادي ومستشار 
عيســى  لالســتثمار  االتحــاد  رئيــس 

عبدالرحيم.
 وأكــد الشــيخ علي بــن خليفة بــن أحمد 
آل خليفة أن فندق “دبلومات راديســون 
بلــو ريزيدنس آند ســبا” تعد من الجهات 
دعــم  فــي  كبيــر  بشــكل  تســهم  التــي 
القطــاع الرياضــي، منّوًهــا بدور الشــركة 
فــي تقديــم الرعايــة والدعــم للمنتخــب 

الوطني.
وأوضــح أن تقديم الدعم يعكس الحس 
فــي  المســؤولين  لــدى  الرفيــع  الوطنــي 
فندق “دبلومات راديسون بلو ريزيدنس 
آند سبا”، مشيًدا في هذا الصدد بالجهود 

التي يبذلها المسؤولون.
 ونّوه إلى أن التفاعل اإليجابي من قبل 

فندق “دبلومات راديسون بلو ريزيدنس 
آند سبا” يبعث على الفخر واالعتزاز في 
بيــت الكــرة البحرينيــة، باعتبــار االتحاد 
ا مع  البحريني لكرة القدم شــريًكا أساسيًّ
مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
البحرينيــة  القــدم  كــرة  قيــادة  فــي 
المســاندة  التطويريــة  الخطــوات  إلــى 
مشــاركاتها  فــي  الوطنيــة  للمنتخبــات 

الخارجية المختلفة.
ولفــت إلــى أن تقديــم الرعايــة مــن قبــل 
أســباب  توفيــر  فــي  سيســهم  الفنــدق 
النجــاح لخطــة دعــم المنتخــب الوطنــي 
فــي  والمتمثــل  المهــم،  مشــواره  فــي 
التصفيــات المزدوجــة، معرًبا عن شــكره 

وتقديره للمسؤولين في الفندق.
 وقــال الشــيخ علــي بن خليفــة بن أحمد 
بلــو  راديســون  “دبلومــات  فنــدق  إن 
ريزيدنــس آنــد ســبا” مــن الجهــات التــي 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يملــك 
تعاوًنا مثمًرا وعالقات إيجابية مستمرة 

في دعم أنشطة االتحاد.

“دبلومات” يدعم المنتخب الوطني

أكد امين سر االتحاد البحريني أللعاب القوى يوسف أحمد مشاركة منتخبنا 
الوطني للســيدات في منافســات النســخة السادســة من دورة رياضة المرأة 
لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خالل 

الفترة من 20 لغاية 30 أكتوبر المقبل.

وأضــاف أحمــد لـــ “البالد ســبورت” بأن 
علــى  حريــص  القــوى  ألعــاب  اتحــاد 
المشــاركة فــي هــذا التجمــع الخليجي 
والذي يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة 
واألخــوة بيــن دول مجلــس التعــاون، 
علــى  االتحــاد  حــرص  إلــى  باإلضافــة 
نجــاح الــدورة عــالوة علــى الرغبة في 

المنافسة والحصول على المركز األول 
في الترتيب العــام لجدول الميداليات 
ســواء فــي النتائــج العامة للــدورة في 
مختلــف األلعــاب أو فــي رياضة ألعاب 

القوى على وجه الخصوص.
وأضــاف أحمــد “ لغاية اآلن لم نتوصل 
إلى القائمة النهائية التي ستشارك في 

الــدورة، ألننــا مقبلــون علــى مشــاركة 
فــي  وتتمثــل  معهــا  تتزامــن  أخــرى 

العســكرية  العالــم  بطولــة  منافســات 
وعلــى هذا األســاس فإننا مازلنا بصدد 
التشــاور بشأن هوية الالعبات اللواتي 

سيمثلن في كلتا البطولتين”.
كنــا  إن  اآلن  لغايــة  أعــرف  ال   “ وتابــع 
سنشــارك بالصــف األول أو الثانــي أو 
الثالــث فــي دورة ألعــاب المــرأة ولكننا 
فــي النهاية سنشــارك بهدف المنافســة 
وحصــد الميداليــات وتشــريف ســمعة 
هنــاك  ومــازال  البحرينيــة  الرياضــة 
القائمــة  لتحديــد  الوقــت  مــن  متســع 

النهائية”.

ــلـــن قـــريـــبـــا ــتـــعـ ــة الـــنـــهـــائـــيـــة سـ ــ ــم ــ ــائ ــ ــق ــ ال

مشاركة ألعاب القوى بدورة رياضة المرأة بالكويت

حسن علي
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 أيمن المؤيد

يوسف أحمد

أقيمــت خــالل اليوميــن الماضييــن مباريــات الجولــة األولــى لــكأس 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم، وهي المســابقة التي تضــم 19 فريًقا 

تم توزيعهم على 4 مجموعات.
في المجموعة األولى، تمكن سترة من الفوز على البديع بهدف دون 
رد علــى اســتاد مدينــة خليفة الرياضيــة، وفي نفس االســتاد وبذات 

النتيجة تفوق الحد على الرفاع.
في المجموعة الثانية، على اســتاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة، 
تعــادل المالكيــة مع مدينة عيســى بهدفيــن لكليهما، فيما فــاز الرفاع 

الشرقي على المنامة بنتيجة )2-1(.
في المجموعة الثالثة، تعادل المحرق مع الشباب بنتيجة )2-2(، فيما 

فاز األهلي على االتحاد بنتيجة )4-2(.
في المجموعة الرابعة، تعادل النجمة مع الحالة سلبيا على المالعب 
الخارجيــة، فيمــا تعــادل البســيتين مــع البحريــن بنتيجــة )1-1( علــى 

ملعب النجمة.
وتلعب مباريات مسابقة كأس االتحاد خالل فترات التوقف الدولية 

التي يلعب فيها منتخبنا الوطني األول مشاركاته الخارجية.

ومــن المؤمــل أن تلعــب الجولــة الثانية خــالل فترة أيــام “الفيفا” في 
شهر أكتوبر المقبل.

وينــص نظــام مســابقة كأس االتحــاد علــى تأهــل أصحــاب المراكــز 
األولى إلى المربع الذهبي وصوالً فيما بعد للمباراة النهائية.

حقــق فريــق المنامــة فــوزا مســتحقا علــى حســاب الحالــة بنتجيــة 
٧٤/١٠٨، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس األربعاء، على صالة 
اتحاد الســلة بأم الحصم، في افتتاح منافســات الجولة الخامسة من 

الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
وانفــرد المنامــة بصــدارة الترتيــب العــام رافعا رصيده إلــى ١٠ نقاط 
بالعالمة الكاملة من ٥ انتصارات، فيما تلقى الحالة الخســارة الثانية 

مقابل ٣ انتصارات رافعا رصيده إلى ٨ نقاط.
وســتتوقف منافســات الــدوري حتــى الـــ١٣ مــن الشــهر الجــاري الذي 
ستســتأنف فيــه مباريــات الجولــة الخامســة بلقائــي مدينــة عيســى 

وسماهيج، والمحرق واألهلي.
وعــودة للمواجهــة، ضــرب المنامــة بقوة منــذ بداية المبــاراة؛ لمنع أي 
مفاجئة يحضرها منافسه، إذ تقدم في الربع األول ٢١/٣٨، ثم تفوق 
فــي الثانــي بـ٢٤/٢٧، مواصال ســيطرته في الشــوط الثاني بفوزه في 

الربعين الثالث واألخير بـ١١/٢٠ و١٨/٢٣.
وفــي المبــاراة األولــى، حقــق فريــق ســترة فــوزا صعبــا على حســاب 
النويــدرات بنتيجــة ٧٦/٨٤، رافعــا رصيــده إلــى ٦ نقــاط، فيما أصبح 

رصيد النويدرات بنقطة الخسارة إلى ٧ نقاط.
وجــاءت المبــاراة في مجملها العام متكافئة المســتوى الفني بين 
الفريقين اللذين تبادال التقدم في األشــواط األربعة، إذ بعد الربع 
األول الــذي انتهــى بالتعــادل ١٨/١٨، أخــذ ســترة األفضليــة فــي 
النتيجة مع نهاية الشوط األول بتفوقه في الربع الثاني بـ٢٠/٢٦. 
وعــاد النويــدرات ليتقــدم فــي الربــع الثالــث الــذي فــاز فيــه 
بنتيجة ١٧/٢٤، قبل أن يحسم بحارة سترة اللقاء بفوزه في 

الربع األخير ١٤/٢٣.

من لقاء المحرق والشباب )إعالم نادي الشباب(

من لقاء المنامة والحالة

المســـابقة تلعـــب خـــال فتـــرات أيـــام “الفيفـــا” ســترة يتفــوق علــى النويدرات فــي انطــاق الجولة ٥

نتائج الجولة األولى لكأس االتحاد الكروي المنامة يتخطى الحالة بدوري “زين السلة”

أحمد مهدي محمد الدرازي



بدأ الفريق األول للكرة الطائرة بنادي داركليب تحضيراته استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2019/2020 بقيادة المدرب البرازيلي )سيزار( والذي تعاقد 
معه مجلس االدارة لتدريب )العنيد( خلفا لمواطنه لوشيانو.

وأضــاف عضــو مجلــس ادارة النــادي 
عبــاس  الرياضــي  النشــاط  ومديــر 
صالــح أن المــدرب وصــل قبــل نحــو 
ثالثــة اســابيع وبــدأ عمله مــع فريقي 
عــن  معربــا  والناشــئين،  األشــبال 
فــي  المــدرب  ينجــح  بــأن  تمنياتــه 
تحقيــق افضل النتائج والمســتويات 

النــادي وباألخــص الفريــق  مــع فــرق 
لقــب  علــى  المحافظــة  بهــدف  األول 
الــدوري المحلي الذي توج به الفريق 
والمنافســة  الماضــي  الموســم  فــي 
علــى بطولــة كأس ســمو ولــي العهــد، 
االتحــاد  كأس  بطولــة  وســتكون 
اكتوبــر  شــهر  مطلــع  ســتنطلق  التــي 

المقبــل اول مســابقة رســمية للمدرب 
البرازيلــي مــع داركليــب وهــو حامــل 

لقب الكأس.
إمكانيــة  عــن  ايــاه  ســؤالنا  ولــدى 
التعاقــد مــع العــب محتــرف لتعزيــز 
صفوف الفريــق، خصوصا بعد رحيل 
الالعــب محمــد يعقوب ضــارب مركز 

4 الــى نــادي المحــرق، أجــاب صالح “ 
الظــروف حاليا ال تســمح بالتعاقد مع 

محترف أجنبي..”.
وكان داركليــب تعاقــد فــي الموســم 
البرازيلــي  المحتــرف  مــع  الماضــي 
ويليان الذي شغل مركز4 وساهم مع 

الفريق في تحقيق بطولة الدوري.

صالح: لن نتعاقد مع محترف

ستتوّجه العيون في عطلة نهاية هذا األسبوع إلى مدينة نيس والتي ستحتضن بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3، حيث سيسعى 
أبطال فريق البحرين للتحمل 13 لحصد المزيد من األلقاب وسيمثل الفريق كاًل من دانيال رايف، وهولي لورانس، وخافيير غوميز، 
والذيــن سيســعون إلضافــة لقــب عالمــي جديــد إلنجازاتهــم، فــي الوقت الــذي يبحث فيــه زمالئهم في الفريــق ألســتير براونلي وبين 

كانوتيه عن لقبهم العالمي األول في مسيرتهم. 

 وتنصــب عينــي رايــف على تحقيــق إنجاز 
عالمــي  بلقــب  الفــوز  وهــو  مســبوق  غيــر 
خامس، وقد ظهرت هذا الموســم بمستوى 
مــن الصعــب إيقافــه. مــن جهتهــا، تشــارك 
لورانــس فــي هــذا الســباق بعــد أن حلــت 
بالمركــز الثانــي فــي بطولــة أوشــن ســايد 
للرجــل الحديــدي 70.3 مؤخــًرا، فيما يعّزز 
حظوظهــا بالفــوز بهــذه البطولــة تحقيقهــا 
للرجــل  األوســط  الشــرق  بطولــة  ألقــاب 
الحديــدي، وبطولة آســيا والمحيط الهادئ 
للرجل الحديدي، وبطولة أمريكا الشــمالية 
للرجــل الحديــدي وبطولــة أوروبــا للرجــل 
منافســات  شــهدت  وجميعهــا  الحديــدي، 

حامية، وقد خرجت منتصرة منها. 
عــودة   2016 عــام  بطلــة  حققــت  وقــد   
ســاحقة هــذا الموســم إلــى الســباقات بعــد 

تعــرض رجلها للكســر بداية العــام الماضي، 
أجبرهــا علــى قضــاء معظــم فتراتــه  ممــا 
وهــي تتعافــى منهــا. وتقــول لورانــس فــي 
أمشــي  أن  اســتطعت  “لقــد  الســياق:  هــذا 
في بداية ســبتمبر عندما انطلقت بطوالت 
الماضــي،  العــام  الحديــدي  للرجــل  العالــم 
ولــم أســتطع مشــاهداتها وذلــك ألن قلبــي 
كان يعتصــر. قضيــت معظــم وقتــي وأنــا 
ذلــك  وبعــد  الترايثلــون.  بطــوالت  أشــاهد 
بالبحريــن،  ديســمبر  فــي  للتســابق  عــدت 
وقــد حظيــت بعــام رائع منــذ ذلــك الوقت. 
أعتقد أنني اســتطعت الفوز بأربع بطوالت 
ُقطريــة. لقــد أثبــت عودتي، وأننــي جاهزة 
للجــري أســرع من قبــل. لقد أثبــت تعافيي 
الكامل من اإلصابة. أنا ســعيدة بما حققته 

هذا العام”. 

تحقيــق  غوميــز  اســتطاع  األثنــاء،  فــي   
برونزيــة العــام الماضــي فــي هــذه البطولة 
والتــي ســيطر علــى منصة تتويجهــا فريق 
البحريــن للتحمل 13. وســتكون هذه المرة 
الثانية له التي سيشــارك بها بعد المشــاركة 
مباشــرة في السباق النهائي الكبير لسلسلة 
تعليقــه  وفــي  للترايثلــون.  العالــم  بطولــة 
ســعيد  “أنــا  غوميــز:  يقــول  ذلــك،  حــول 
بأننــي لن أضطر للمســاعدة لمســافة بعيدة 
سويســرا  مــن  فقــط  سأســافر  للمشــاركة. 
إلــى فرنســا.  مــا زلــت أتذّكــر قبــل ثالثــة 
أعــوام كيــف كان األمــر عندما ســافرت من 
الواليــات المتحــدة األميركيــة إلــى هولندا 
وقــد كان األمــر معقــًدا للغاية. ســأرى كيف 
ســيجري األمر هذه المرة، ألن هذا الســباق 
ســيكون صعًبــا للغايــة ، لــم أر مضمار نيس 

لغايــة هــذه اللحظــة ولكننــي اطلعــت على 
الخرائــط الخاصــة بالســباق، ومــن الظاهــر 

إنه سيكون مليًئا بالتحدي”.
العــام  الثانــي  المركــز  براونلــي  وحقــق   

الماضــي، وهــو يســعى هــذا العــام لتحقيق 
اللقــب. ويؤكــد براونلــي إن تحقيــق لقــب 
بطوالت العالــم للرجل الحديدي 70.3 هذا 

العام هو أولوية بالنسبة له. 

إلــى ذلك، حقق كانوتيه المركز الرابع العام 
الماضــي، وهو يتطلع هــذا العام ألن يعتلي 
منصــة التتويــج هــذا العــام، خصوًصــا أنــه 

حقق الميدالية الفضية عام 2017.

ــم لـــلـــرجـــل الـــحـــديـــدي ــ ــال ــ ــع ــ ــي بـــطـــولـــة ال ــار نـــحـــو نـــيـــس فـــ ــ ــ ــظ ــ ــ األن
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يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم عنــد 7.30 مســاء اليوم )الخميــس( لقاءه 
األول فــي التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 2023، 
حينمــا يســتضيف منتخــب العــراق علــى االســتاد الوطنــي، ضمن إطــار الجولــة األولى 

للمجموعة الثالثة.

تحضيراتــه  الوطنــي  منتخبنــا  واختتــم 
للمبــاراة بخوضه المــران األخير أمس على 
رســمي  وســط حضــور  الوطنــي،  االســتاد 
كبيــر يتقدمهــم رئيس اتحاد الكرة الشــيخ 

علي بن خليفة آل خليفة.
وتعتبر ركلة البداية مهمة بالنسبة لمنتخبنا 
فــي المجموعــة التــي تضــم أيضــا منتخبــا 
كمبوديــا وهونــغ كونــغ اللذيــن ســيلتقيان 
اليوم في كمبوديا، فيما ســيخضع منتخب 

إيران للراحة اإلجبارية.
الثانــي  الــدور  فــي  التأهــل  نظــام  وينــص 

صعــود  علــى  المزدوجــة  للتصفيــات 
المنتخبات الحاصلة على المركز األول في 
المجموعات الثمان، باإلضافة إلى أفضل 4 

يحتلون المركز الثاني.
عمــر  العمانــي  الحكــم  المبــاراة  وســيدير 

اليعقوبي.
الفنــي  االجتمــاع  أمــس  صبــاح  وعقــد 
التنســيقي الــذي يســبق المبــاراة، وحضــره 
مــن جانب منتخبنا:عابــد األنصاري، محمد 
أن  وتقــرر  بوعــالي،  ويحيــى  عبدالغفــار 
والعــراق  األحمــر  باللــون  منتخبنــا  يلعــب 

باللون األبيض.
البحرينيــة  الجماهيــر  دخــول  وســيكون 
االتحــاد  وفرهــا  بتذاكــر  مجانــا  للمبــاراة 

البحريني لكرة القدم.

المؤتمر الصحافي

هيليــو  لمنتخبنــا  البرتغالــي  المــدرب  أكــد 

ســوزا فــي المؤتمــر الصحافي الذي يســبق 

صعبــة  ســتكون  المواجهــة  أن  المبــاراة 
بالتأكيــد، خاصــة وأننــا ســنلعب ضــد أحــد 

المرشحين للتأهل إلى الدور التالي.
وأوضــح ســوزا أن المنتخب تجهز بطريقة 

جيدة للمباراة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني 
للمنتخــب يمتلــك المعلومات الكافية حول 

العبي العراق الجدد.
العــراق  مباريــات  قائال:”راقبنــا  وأوضــح 
االســتعداد  أتــم  علــى  ونحــن  الســابقة، 
للمبــاراة، وســتكون بالطبــع مختلفــة تمامــا 

عن لقاء نهائي بطولة غرب آسيا”.
وبيــن أن نظــام التصفيــات مختلــف تمامــا 
الســعي  مشــيرا  آســيا،  غــرب  بطولــة  عــن 
لوضع بصمة للمنتخب وبناء فريق جديد.

عقليــة  خلــق  ســنحاول  أنــه  إلــى  وأشــار 
الفــوز والحصــول علــى بطاقــة مؤهلــة من 
المجموعــة، وعلينــا الســعي للفــوز بجميــع 
المباريــات رغــم صعوبــة ذلــك، لكــن المهــم 
أال تضيــع نقــاط مباريــات كمبوديــا وهونــغ 

كونغ.

مـــــــــــــــدرب الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب ســـــــــــــــوزا يــــــــؤكــــــــد الـــــجـــــاهـــــزيـــــة

األحمر يستضيف العراق في افتتاح التصفيات المزدوجة

من تدريبات المنتخب

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى محمــد عبداللطيف بــن جالل دعم 
اتحــاده لعضــو مجلــس اإلدارة المهندس بدر ناصر للفوز بعضوية مجلس إدارة 
االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى فــي االنتخابــات التــي ســتجرى أواخــر الشــهر 
الجــاري وذلــك علــى هامــش منافســات بطولــة العالــم للرجــال والســيدات التي 

ستحتضنها الدوحة. 

االتحــاد  أن  جــالل  بــن  وأوضــح   
البحرينــي أللعــاب القــوى رّشــح األمين 
المالــي ورئيــس لجنة العالقــات العامة 
واإلعــالم بــدر ناصر لخــوض انتخابات 
االتحاد الدولي لما يتمتع به من كفاءة 
ونشاط وعالقات متميزة من شأنها أن 
تقــود مملكــة البحريــن للفــوز بعضويــة 
االتحاد الدولي ألول مرة في تاريخها.

 وأضاف “لم يأت ترشيح بدر ناصر من 
فراغ، حيث وقع عليه االختيار من قبل 
مجلــس إدارة االتحــاد لما يتمتع به من 

مواصفات تعّزز حظوظه في المنافسة 
علــى المقعــد الدولــي، فهــو قريــب مــن 
القيادات الدولية وفي مقدمتهم رئيس 
االتحاد الدولي البريطاني )سباســتيان 
كــو( والعديد مــن الشــخصيات األخرى 
القــوى  ألعــاب  ســاحة  علــى  الفاعلــة 
العالمية ونحن نعتبره حلقة الوصل مع 
االتحاد الدولي وعلى هذا األســاس تم 

ترشيحه لخوض المعترك االنتخابي”.
البصمــات  أن  إلــى  جــالل  بــن  وأشــار   
الفتــرة  خــالل  ناصــر  تركهــا  التــي 

الماضيــة داخل منظومة العمل اإلداري 
التــي  والعالقــات  والخبــرات  باالتحــاد 
اكتســبها تجعلــه قــادًرا على المنافســة، 
مؤكــًدا وقــوف االتحــاد البحريني معه 
ومساندته بقوة من خالل حشد المزيد 
لــه مــن  الدعــم والتأييــد  مــن أصــوات 
الدول الشــقيقة والصديقة للوصول به 
إلــى عضويــة االتحاد الدولــي وتحقيق 

إنجاز إداري جديد على مستوى ألعاب 
القوى.

ألعــاب  اتحــاد  أن  جــالل  بــن  وأكــد 
القــوى يضع فــي اعتبــاره أهمية وجود 
االتحــادات  بمختلــف  لــه  مرشــحين 
ــا، وهو  ــا ودوليًّ ــا وقاريًّ الخارجيــة عربيًّ

فــي  لــه  مرشــح  أول  بوصــول  يطمــح 
االتحــاد الدولــي لمــا لذلــك مــن أهميــة 
كبيــرة فــي تعزيــز الحضــور البحرينــي 
علــى  والعمــل  االتحــاد  أروقــة  داخــل 
دعم ومســاندة ألعاب القوى البحرينية 
كــوادر  وخلــق  واآلســيوية  والعربيــة 

وطنية متسلحة بالخبرة والمعرفة في 
عالم ألعاب القوى الدولية.

بنجــاح  أملــه  عــن  جــالل  بــن  وعّبــر   
المرشح بدر ناصر وأن يحالفه التوفيق 
والنجــاح فــي خــوض االنتخابــات رغم 
بــه  مــا تزخــر  للتأكيــد علــى  صعوبتهــا 
البحريــن من كفاءات قادرة على تولي 

أعلى المناصب الخارجية.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

بن جالل يؤكد دعم اتحاد ألعاب القوى لبدر ناصر

بدر ناصر محمد عبداللطيف بن جالل

عباس صالح

طائرة 
داركليب بدأت 

تحضيراتها 
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تصفيات أوروبا
تعــود عجلــة تصفيــات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للدوران في جولتين بين اليوم الخميس 
ويــوم الثالثــاء، حيــث طــرأت تغييــرات كبيــرة علــى العديد مــن المنتخبــات خصوًصــا لناحية 

إصابات الالعبين.

 قبل أقل من شــهر على بدء المواســم الكروية، 
انتكســت فرنســا بطلــة العالــم قبــل مواجهتــي 

ألبانيا السبت واندورا في المجموعة الثامنة.
يغيب عنها أربعة العبين بارزين من التشــكيلة 
المتوجــة بلقــب مونديــال روســيا 2018، وهــم 
بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان 
ايمريــك  المدافــع  إلــى  باإلضافــة  ديمبيلــي، 

البورت والعب الوسط تانغي ندومبيلي.
علــى  باللــوم  ديشــان  ديدييــه  المــدرب  ألقــى 
“الروزنامــات المجنونــة”. توقــع خســارة بعــض 

الالعبيــن لكــن مــا حصــل راهنــا كان اســتثنائيا 
“ال أختبــئ ولــدي الكثير منهــم اآلن في الوقت 

عينه )اإلصابات(”.
 وتبدو المنافســة في هذه المجموعة محتدمة 
ليتســاوى  تركيــا،  مــع  فرنســا  خســارة  بعــد 
المنتخبان مع ايســلندا بتســع نقاط، في صراع 

على البطاقتين المؤهلتين.
العناويــن  ألمانيــا وهولنــدا  وتتصــدر مواجهــة 
الجمعــة في هامبورغ ضمن المجموعة الثالثة، 
لتكــون الرابعة بيــن الجارين اللدودين في أقل 

من سنة.
وبحــال فــوز ألمانيــا، ســتبتعد تســع نقــاط عــن 
هولنــدا التــي لعبــت مبــاراة أقــل، فيمــا تبحــث 
إيرلندا الشــمالية عــن فوز خامس تواليا عندما 

تستضيف ألمانيا االثنين في بلفاست.
وســتقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع 
نهايــة الجولتيــن المقبلتيــن، وتبــدو انكلتــرا )6 

نقــاط(، إســبانيا وبولندا وبلجيــكا وإيطاليا )12 
نقطة( في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.

رومانيــا  علــى   2010 العالــم  بطلــة  وتحــل 
المجموعــة  ضمــن  الخميــس  بوخارســت  فــي 

السادسة. 
تســتضيف  مباراتيــن،  أول  فــي  فوزهــا  وبعــد 
الثالثــاء،  وكوســوفو  بلغاريــا  الســبت  انكلتــرا 

فيمــا يركز مدربها غاريث ســاوثغيت على بناء 
تشكيلة شابة.

أمــا إيطاليــا التــي تحل علــى ارمينيــا الخميس 
روبرتــو  مدربهــا  فاســتبعد  االحــد  وفنلنــدا 
مانشيني الالعبين الشابين مويز كين ونيكولو 
تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خالل كأس 

أوروبا تحت 21 عاما.

وســتقام النســخة المقبلة مــن البطولــة القارية 
بيــن 12 يونيــو و12 يوليــو فــي 12 مدينــة من 
12 دولــة مختلفــة، علــى أن يســتضيف ملعــب 
ويمبلي الشــهير في العاصمــة اإلنكليزية لندن، 
إلــى  إضافــة  النهائــي،  نصــف  الــدور  مباراتــي 

المباراة النهائية.
 وبالنســبة للمنتخبات التي ستفشــل في حجز 
بطاقــات تأهلها مــن بوابة التصفيــات باحتالل 
أحد المركزين األولين في كل من المجموعات 
العشــر، ســتبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري 
األمــم. وتحســم هويــة المنتخبات األربــع التي 
ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، 
بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات 

األربع في دوري األمم، في مارس 2020.

حلــم فينيسيــوس

وكاالت

أكــد البرازيلــي فينيســيوس جونيــور، مهاجــم ريــال مدريــد، أنــه يتحّرق شــوًقا 
للعب بين صفوف منتخب بالده األول الذي انضم لمعســكره، اإلثنين الماضي، 

ا. بمدينة ميامي األميركية استعداًدا لمواجهة كولومبيا وبيرو وديًّ

بوابــة  نشــرتها  تصريحــات  وفــي   
قــال  القــدم،  لكــرة  البرازيلــي  االتحــاد 
“أنــا ســعيد بوجــودي  الشــاب  الالعــب 
هنــا وبتحقيق هذا الحلم. ال أصدق أنه 
برغــم عمــري البالــغ 19 عاًمــا أننــي هنــا 
إلى جانب أفضل الالعبين وإلى جانب 
واألشــخاص  )نيمــار(  المفضــل  العبــي 

الذين أسير على خطاهم”.
 وأضــاف فينيســيوس الذي ســتتاح له 
أخيــًرا فرصــة اللعــب للمــرة األولــى مع 
تــم اســتبعاده  المنتخــب األول بعدمــا 
إصابــة  بســبب  الماضــي،  مــارس  فــي 
تعــرض لها بين صفوف الميرينجي، “ال 
يوجــد مــا هــو أفضل مــن وجــودي هنا 

إلى جانبهم”.
 وقــال “فــي مارس كنــت أعيش أفضل 
تعرضــت  لكننــي  مســيرتي  لحظــات 

إلصابــة ولــم انضــم للمنتخــب، لكننــي 
لــي  آخــر  شــيًئا  أراد  الــرب  أن  أعلــم 
وأسرتي قالت لي إن كل شيء سيأتي 
هنــا  أنــا  اآلن  المناســب.  الوقــت  فــي 

وأشعر بسعادة غامرة”.
وأكــد المهاجــم الشــاب الــذي تــوج مــع 
منتخب البرازيل للشــباب بكأس العالم 
عــن  دافــع  أنــه  عاًمــا،  و17   15 تحــت 
لكنــه  الناشــئين،  فئــات  كافــة  قمصــان 
إمكانيــة  يضاهــي  شــيء  ال  أن  اعتبــر 

القيام بذلك مع المنتخب األول.
 وعــن فريقه الحالي، ذكر فينيســيوس 
بــأن وصولــه للريــال مــن البرازيــل كان 
بمثابة انتقال من فريق ناشــئين لفريق 

محترف.
ا... جــدًّ كبيــر  “الفــارق  إن  وقــال   
كاســيميرو ومارسيلو )زمياله بالملكي( 

كانــا يقوالن لي دائًما أنني في شــهرين 
)مــع الريــال( ســأتطّور بقدر أكبــر بكثير 
مقارنــة بفتــرة طويلــة بالبرازيــل. إنني 

ألعــب مع األفضل وهذا يحّفزني كثيًرا 
ويدفعنــي ألكون أكثــر تركيًزا للوصول 

لمستواهم”.

فينيسيوس جونيور

وكاالت

وكاالت وكاالت

نفى نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، وجود أي أزمة بينه وبين مدربه أولي جونار سولسكاير، 
وعدم تعاملهما بصورة مباشرة في اآلونة األخيرة.

 وعانــى الصربــي البالغ من العمر 31 
عاًما من قلة مشاركاته مع مانشستر 
يونايتــد هــذا الموســم، حيث شــارك 
في مبــاراة واحدة فقــط كبديل في 
التعــادل مــع ســاوثهامبتون بنتيجــة 

1-1 يوم السبت الماضي.
مواجهــة  قبــل  ماتيتــش  وقــال   
فــي  للبرتغــال  بــالده  منتخــب 
 2020 ليــورو  المؤهلــة  التصفيــات 
يــوم الســبت المقبــل، حســبما نقلــت 
صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة: “فــي 
أول مباراتيــن أو 3 مباريــات، حــدد 
سولسكاير التشكيل الذي سيخوض 

المباريات دون االعتماد علي”.
وأضــاف “أعمــل بــكل قــوة ممكنــة، 
وأحتــرم قــراره تماًمــا، واألمــر يعود 
إلــى اآلن إلثبــات خطأ وجهــة نظره، 
مــن  إعادتــي  عليــه  يتوجــب  وأنــه 
جديد إلى المكان الذي أنتمي إليه”.

توجــد  “ال  الصربــي  الالعــب  وتابــع 
أتفــق  ال  أننــي  أخبرتــه  أي مشــكلة، 
معــه، لكن في النهايــة هو من يحدد 

التشكيل األساسي للفريق”.

ومنذ انتقال ماتيتش إلى مانشستر 
يونايتد قادًما من تشيلسي في عام 
2017، اعتاد على المشاركة أساسًيا 
مــع الفريــق، حيث خــاض 36 مباراة 
فــي الــدوري اإلنجليــزي في موســم 
-2016 2017، كمــا خاض 28 مباراة 

في الدوري الموسم الماضي.
وواصــل ماتيتــش “ألعب كــرة القدم 
منــذ فتــرة طويلــة، لعبــت تقريًبا كل 
المباريــات مــع األنديــة التــي مثلتهــا 
األخيــرة، وكــي  الـــ10  األعــوام  فــي 
أشــارك أنــا، يجــب أن يجلــس العب 
آخــر على مقاعد البدالء وتقبل هذه 
الحقيقة، وهذا ما أقوم به أنا اآلن”.

وختم “المدرب هو من يحدد الفريق 
القــادر على القتال علــى اللقب، وإذا 
فشــل فــي ذلــك، فهــو مــن يتحمــل 

المسؤولية”.

ــدت األميركيــة ســيرينا ويليامز، عقب فوزها الســاحق علــى الصينية كيانج وانــج )1-6(، و)0-6(، في ربع نهائي  أكَّ
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أنَّ هذا االنتصار هو ثمار “العمل الشاق”.

 وفــي مؤتمــر صحفــي، عقــب انتهاء 
 44 مدتــه  تتجــاوز  لــم  الــذي  اللقــاء 
دقيقــة، قالت المصنفة األولى ســابًقا 
ــا: “هــذا شــعور  ــا حاليًّ والثامنــة عالميًّ
جيــد. أشــعر أن هــذا ما كنــت أتدّرب 
من أجله.. العمل الشاق يؤتي ثماره”.

المتوجــة  األمريكيــة  وأوضحــت   
بـــ23 لقًبا للجراند ســالم: “لــم أمنحها 
الفــرص  مــن  الكثيــر  وانــج(  )كيانــج 

أثناء المباراة”.
وتعقيًبــا علــى التــواء كاحلهــا أثنــاء 
مواجهــة الكرواتيــة بيتــرا مارتيتش 
فــي نهايــة المبــاراة الماضيــة، أكــدت 
لذلــك  مضاعفــات،  تواجــه  لــم  أنهــا 
اســتبعدت تعرضهــا إلصابــة، وأكَّدت 

أنها تشعر بتحسن.
وُيعــدُّ هــذا االنتصــار هــو رقــم 100 
لســيرينا فــي أمريــكا المفتوحــة، في 
 30 لــم تحققــه أي العبــة منــذ  رقــم 

عاًما، عندما حققت مواطنتها كريس 
إيفــرت 101 انتصــار فــي فالشــينج 

ميدوز.
وبذلك بلغت ســيرينا نصــف النهائي؛ 

الســابع  اللقــب  حيــث ســتبحث عــن 
لهــا للبطولــة، التي فــازت فيهــا للمرة 
األولــى في عــام 1999 واألخيرة في 

.2014

نيمانيا ماتيتش
سيرينا ويليامز

ماتيتش يتقّبل الحقيقة العمل الشاق يؤتي ثماره
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ا من الدور ربع النهائي بطولة الواليات المتحدة المفتوحة، آخر البطوالت  خرج السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالًثا عالميًّ
الكبرى في كرة المضرب، بخسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و2-6.

الرقــم  صاحــب  السويســري  وعانــى 
القياســي فــي عــدد األلقــاب فــي الغرانــد 
ســالم )20( مــن آالم أعلــى الظهر فكثرت 
أخطاؤه المباشرة التي استغلها البلغاري 
ــا ليحقق فــوزه األول  المصنــف 78 عالميًّ
على السويسري المخضرم )38 عاًما( في 

8 مواجهات جمعت بينهما حتى اآلن.
ويلتقــي ديميتــروف فــي نصــف النهائي 
مع الروســي دانييــل مدفيديف الخامس 
اآلخــر  السويســري  علــى  تغلــب  والــذي 
ستانيســالس فافرينــكا 6-7 )6-8( و6-3 

و6-3 و6-1.
أنــه  “فهمــت  قائــال  ديميتــروف  وعلــق 
فــي  البقــاء  علــى  إرغامــه  علــي  يتعّيــن 
لــم  الخامســة  المجموعــة  الملعبــز وفــي 

يكن في قمة مستواه بنسبة 100 %”.
وأضــاف “فــي المجموعــة األولــى، كنــت 
بشــكل  يرســل  )فيــدرر(  وكان  متوتــرا 
جيد، كنت فقط أرغب في الصمود... أنا 

ببساطة سعيد”.
ولم يســبق لديميتــروف الذي ارتقى إلى 
ا عقب فوزه ببطولة  المركــز الثالث عالميًّ
الماســترز عــام 2017، تخطــي دور الـــ16 
فــي فالشــينغ ميــدوز، وهــو الــدور الــذي 

بلغه عامي 2014 و2016.
فــي المقابل، خــرج فيدرر مــن الدور ربع 
النهائــي للبطولــة األميركية التــي ودعها 
العــام الماضــي مــن ثمــن النهائــي، وهــو 
الرائــع  أدائــه  بعــد  الموســم  هــذا  دخلهــا 
تخطــى  عندمــا  ويمبلــدون  بطولــة  فــي 

نصــف  فــي  نــادال  رافايــل  اإلســباني 
الصربــي  أمــام  أن يخســر  قبــل  النهائــي 
نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية 
علــى  خاللهــا  حصــل  التــي  الماراتونيــة 

فرصة لحسم النتيجة دون جدوى.
ولــم يظهــر فيــدرر بمســتوى مقنــع فــي 
الدورين األول والثاني حيث احتاج إلى 
أربــع مجموعات لتخطي كل منهما، لكنه 
الثالــث  الدوريــن  فــي  مســتواه  اســتعاد 

وثمن النهائي.
وفــي مبــاراة الثالثــاء ضــد ديميتــروف، 
األخطــاء  مــن  العديــد  فيــدرر  ارتكــب 
المباشرة )61( آخرها نقطة المباراة التي 
حســمها البلغاري في صالحه بعدما سدد 

السويسري الكرة خارج الملعب.

وكاالت

خــروج فيـــدرر

روجيه فيدرر

الخميس
5 سبتمبر 2019 
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هولندا تنتظر قمة مرتقبة امام المانيا

إيدن هازارد

وكاالت

قــال االتحــاد البلجيكــي لكــرة القدم إن إيــدن هازارد وشــقيقه تورجــان خرجا من 
تشــكيلة المنتخــب الــذي يســتعد لمواجهــة ســان مارينــو واســكتلندا فــي تصفيات 

بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب اإلصابة.

 وخضع االثنان لفحوص طبية بمعســكر 
بلجيــكا وأظهــرت معانــاة إيــدن من شــد 
عضلــي بينما أصيب شــقيقه األصغر في 

الضلوع.
ولــم يخــض إيــدن أي مبــاراة فــي دوري 
فريقــه  مــع  اإلســباني  األولــى  الدرجــة 
الجديــد ريــال مدريــد منــذ انتقالــه مــن 

تشيلسي بسبب اإلصابة.
ولم يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز 

عن أسماء بديلة حتى اآلن.
وســتلعب بلجيــكا، التــي فــازت فــي أول 
التاســعة  بالمجموعــة  مباريــات  أربــع 
بالتصفيــات، مع ســان مارينو الجمعة ثم 

تواجه اسكتلندا يوم االثنين.

استبعاد هازارد وشقيقه



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

في أحدث أفالمها “أسرار رسمية” )Official Secrets(، تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة بالحكومة البريطانية ُتفصل من عملها ألنها سربت مذكرة سرية 
أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003. وتجسد الممثلة )34 عاما( شخصية كاثرين َجن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس اتهمت بانتهاك قانون 

األسرار الرسمية بتسريب مذكرة أميركية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على األمم المتحدة.

وعــن دورهــا فــي الفيلــم، قالــت نايتلــي خــال مقابلة مع 
“رويترز”: سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين 
هــو الصــواب، وســيرى كثيرون أن ما فعلتــه هو الصواب، 
األمر الذي لن يكون محل شــك هو شــجاعتها، وفكرة أن 
يبــدر عن شــخص مــا رّد فعل أخاقي على مســألة تجعل 
كل شــيء علــى المحــك كي يفعــل ما يعتقد أنــه الصواب 
النــاس”. وتعتقــد نايتلــي أن مــا ســيجذب  إلنقــاذ حيــاة 
الناس لمشــاهدة الفيلم هو األسئلة التي يطرحها. وقالت 
“محاســبة الحكومــة، ومشــروعية الصــراع، وهــل يمكــن 
الــذي  ومــن  غيــر مشــروعة،  الصراعــات  هــذه  تكــون  أن 

سُيحاسب على ذلك؟”
ويبدأ عرض الفيلم في الواليات المتحدة يوم 30 الجاري 

ثم في بريطانيا يوم 18 أكتوبر المقبل.
نايتلــي هــي ممثلــة بريطانية، بدأت بالتمثيــل بالتلفزيون 
وهــي طفلــة، ومــن ثــم كان أول ظهــور ســينمائي لهــا عام 
1995، ومثلت الحقا شخصية سابي في دور ثانوي بفيلم 
حــرب النجــوم الجزء األول: تهديد الشــبح )1999(، ولكن 
أول ظهور بارز لها كان في فيلم الرعب النفســي “الثقب” 
عام 2001، الحقا عرفت بشكل أوسع في عام 2002 بعد 
بطولتها بالمشــاركة في فيلم “لفها مثل بيكهام”، وحققت 
شــهرة عالمية في عام 2003 بعد ظهورها بدور اليزابيث 

سوان في سلسلة أفام قراصنة الكاريبي.
ومنــذ سلســلة أفام قراصنــة الكاريبي، عــرف عن نايتلي 
تمثيلهــا فــي الدرامــا التاريخيــة، مثــل كبريــاء وتحامــل 
وتكفيــر وحريــر والدوقات وطريقة خطيــرة وآنا كارنينا، 
كما ظهرت في مجموعة متنوعة من التصنيفات باألفام 

الحــب  الرومانســي  الكوميديــا  فيلــم  مثــل  الهوليوديــة، 
الحقيقــي وبــدور جونيفيــر فــي فيلــم األكشــن التاريخي 
الملــك آرثــر، وفــي فيلــم اإلثــارة النفســي الســترة، وفــي 
فيلــم األكشــن والســيرة الذاتيــة دومينــو، وفيلــم الدرامــا 
لنــدن بوليفــارد،  التاريخــي حافــة الحــب، وفيلــم نويــر 
وفيلــم الخيــال العلمــي والديســتوبيا ال تتركنــي أبــدا، 
وفيلــم الدراما الرومانســي الليلة األخيــرة، والكوميديا 

السوداء اللجوء لصديق لمواجهة نهاية العالم.
أفضل  منها  ــز،  جــوائ لــعــدة  نايتلي  تــرشــيــح  وتـــم 

ممثلة في األوسكار، وكذلك في ال “غولدن 
غلوب” لتمثيلها اليزابيث بينت في فيلم 

كــبــريــاء وتــحــامــل الــمــأخــوذة قصته 
وبعدها  أوستن،  جين  روايــة  من 

مجددا  ترشيحها  تم  بسنتين 
غــلــوب”  ــدن  ــ ــول “غــ ال  فـــي 

في  ــا  دورهـ عــن  كأفضل 
ــام  تـــكـــفـــيـــر. وفـــــي عـ

2008 صنفت مجلة 
نايتلي  ــوربـــس”،  “فـ
ممثلة  أعلى  كثاني 

“هوليوود”،  في  أجــرا 
تبلغ  معلنة  وبـــإيـــرادات 

عــام  فــي  دوالر  مــلــيــون   32
غــيــر  ــة  ــمــمــثــل ال لـــتـــكـــون   ،2007

القائمة  تلك  فــي  الــوحــيــدة  األميركية 
لتلك السنة.

ما ســيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو األسئلة التي يطرحها

كيرا نايتلي “بريطانية واشية” في حرب العراق

“ذي  المرتقــب  سكورســيزي  مارتــن  للمخــرج  الجديــد  الفيلــم  ســيعرض 
آيرشــمان” الــذي يشــارك فــي بطولته روبــرت دي نيرو وآل باتشــينو لوقت 

محدود في الصاالت قبل بدء بثه على “نتفليكس” التي أنتجته.

وكّلف هذا الفيلم 175 مليون دوالر، 
ومن خال هذه اإلنتاجات الضخمة، 
مــكان  إيجــاد  “نتفليكــس”  تحــاول 
التقليديــة  الســينما  قطــاع  فــي  لهــا 
فــي الوقــت التي تســعى للدفاع عن 
يدعــم  الــذي  االقتصــادي  نموذجهــا 
مــن  بــدالً  علــى منصتهــا  المشــاهدة 

الذهاب إلى صاالت السينما.
المخــرج  فيهــم  بمــن  نشــطاء  لكــن 

أن  يقترحــون  ســبيلبرغ  ســتيفن 
األفــام التــي تنتجهــا منصــات البث 
وتصدرهــا يجــب أال تكــون مؤهلــة 

للترشح لجوائز األوسكار.
بعــض  فــي  “آيرشــمان”  وســيعرض 
الصــاالت األميركيــة لمــدة 26 يومــًا 
قبــل بــدء عرضــه علــى “نتفليكــس” 

في 27 نوفمبر.

“ذي آيرشمان” في السينما قبل نتفلكس
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أكــدت شــركة مارفــل لانتــاج، علــى االنتهــاء من عمليــة كتابــة الجــزء الجديد من 
فيلــم Thor الــذي يأتــي بعنــوان Thor: Love and Thunder، قبل البدء في عملية 

التصوير المقرر لها يناير القادم. 
الفيلــم الجديــد ســيكون من بطولــه النجم العالمــي كريس هيمســورث، وهو العمل 
الممثلــة  العالــم، وستشــاركه  الــذي ينتظــره الماييــن مــن عشــاق الســينما حــول 
 Thor: Love and “ األمريكيــة تيســا تومبســون، وهــي واحــدة مــن أبطــال فيلــم
Thunder “. ومن المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى بعملية إخراج الفيلم، بعد 

.“ Thor: Ragnarok “ نجاحه في إخراج الجزء الثالث من الفيلم وهو

نورتــون  وإدوارد  ويليــس  بــروس 
 Motherless فيلــم  فــي  يشــاركان 
فــي  احداثــه  تــدور  الــذي   Brooklyn
الماضــي  القــرن  مــن  الخمســينيات 
ليونيــل  يتبــع  حيــث  نيويــورك،  فــي 
إيســروج “نورتون”، وهو محقق خاص 
وحيــد يعانــي مــن “متازمــة توريــت” 
والتــي تســبب اضطراب عصبــي ينتج 
إراديــة،  ال  وتعبيــرات  تشــنجات  عنــه 
ويخطــط ليونيــل إيســروج لحــل لغــز 

قضيــة قتــل معلمــه وصديقــه الوحيــد 
فرانك مينا “بروس ويليس”.

الفيلــم مــن نوعيــة الجريمــة والدرامــا، 
ويشــارك فــي بطولــة الفيلــم أكثــر مــن 
نجــم كبيــر منهــم، ويليــام ديفــو، أليــك 
بالدويــن، وليزلــي مــان والمفاجــأة أن 

الفيلم من إخراج إدوارد نورتون.
 Motherless Brooklyn فيلــم 
ســيعرض في الســينمات في 1 نوفمبر 

.2019

 ،”First Ladies“ لمسلســل  تحضيــرًا 
الــذي ســيتم  “الســيدات األوليــات”،  أو 
 ”Showtime“ شــبكة  عبــر  إطاقــه 
الممثلــة  اختيــار  تــم  التلفزيونيــة، 
المحبوبــة فيــوال ديفيــس لتجســد دور 
األولــى ســابقا ميشــيل  أميــركا  ســيدة 
األميركــي  الرئيــس  زوجــة  أوبامــا، 

األسبق باراك أوباما. 
ويتكون الجزء األول من المسلسل من 

3 حلقــات، مــدة الحلقة الواحدة ســاعة 
واحدة، ســيتم من خالها ســرد قصص 
كل مــن إيلينــور روزفلــت، وبيتي فورد 
وميشــيل أوباما، وهّن زوجات رؤســاء 
أميركا السابقين فرانكلين دي روزفلت، 
علــى  أوبامــا  وبــاراك  فــورد  وجيرالــد 
التوالي، وسيســلط الضوء خالها على 
الجانب السياسي والشخصي لزوجات 

الرؤساء السابقين عبر التاريخ.

Thor االنتهاء من

Motherless Brooklyn

First Ladies فيوال ديفيس في

عبرت النجمة بايبر بيرابو عن سعادتها لتفوق فيلم “Angel Has Fallen” في تحقيق إيرادات كبيرة في 
دور الســينما بالواليــات المتحــدة األميركيــة، معتبرة أن هذا النجاح يأتي اتســاقًا مع الجهد المبذول من 

فريق العمل.

An� “وذكــرت تقاريــر إعاميــة أن فيلــم 
يحقــق  أن  اســتطاع   ،”gel Has Fallen
إيــرادات قياســية قــدرت ب21 مليــون 
منــذ طرحــه  اآلن  أميركــي حتــى  دوالر 

بدور العرض السينمائي.
وكان الفيلــم قــد حقــق رقمــا قياســيا آخر 
بمجــرد عرضه فــي دور الســينما بالواليات 
المتحــدة األميركية في 23 الجاري، مســجا 
حجــم إيــرادات وصلــت إلــى 8 مايين دوالر 
أميركي بعد يومين فقط. ويشارك في بطولة 
“Angel Has Fallen” عــدد مــن النجــوم أبرزهــم 
بينكــت  وجــادا  بيرابــو  وبايبــر  فريمــان  مورغــان 
ســميث وســابير ازوالي، والفيلم مــن إخراج ريك 
رومــان الــذي شــارك فــي التأليف جنبــا إلى جنب 
مــع روبــرت مــارك كاميــن، ومــات كــوك، كريتــون 

روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
وفــي الفيلــم، يجــد عميــل الخدمة الســرية مايك 
بانينــج نفســه مشــتبها بــه فــي محاولــة اغتيــال 
إطــار  فــي  الفيلــم  ويــدور  األميركــي،  الرئيــس 
مطاردة من مكتب التحقيقات الفدرالي، ومع تتابع 

األحداث يكتشــف أن الهدف الرئيســي كان إبعاد مايكل 
عن الرئيس األميركي ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

وتكلــف إنتــاج “Angel Has Fallen” أو “ســقوط المــاك 
الحــارس” 70 مليون دوالر أميركي ليكون الجزء الثالث 
فــي سلســلة “ســقوط” التــي انطلقــت عــام 2013 بفيلــم 

“ســقوط أولمبــس” وتبعــه عــام 2016 فيلم “ســقوط لندن”. 
ويجســد البطولــة النســائية فــي الفيلــم الممثلــة األميركيــة 

بايبــر بيرابــو، مــن مواليــد عــام 1976، التــي انتقلــت إلــى 
نيويــورك بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة لتشــارك فــي فيلم 
قصيــر ســنة )1997(، ثــم اختيــرت للمشــاركة فــي العديد 

من األعمال السينمائية، وخصوصا األدوار المعقدة.

Angel Has Fallen سعادة نجمة

في عام 2017 تم نقل أنطونيو بانديراس البالغ من العمر 58 عاًما إلى المستشفى بعد معاناته من آالم في الصدر أثناء 
التمارين واكتشف الحًقا أنها نوبة قلبية.

األزمــة  “هــذه  تايمــز  صنــداي  لصحيفــة  بانديــراس  يقــول 
كانــت نقطــة تحول من الناحية النفســية، وميولك كإنســان 
فحينمــا تصاب بأمر كهــذا تكون كل 
محاوالتــك مرتكزة على 
أنــك  إظهــار نفســك 
في حالة صحية 
تريــد  ممتــازة، 
أن تفعــل أكثر 
تســتطيع،  مــا 
لنفســي  قلــت 
بعمــل  القيــام  يمكننــي 
اختــرت  ولــذا  جيــد!”، 
أن أفعــل أفاًمــا أكثــر إثــارة 

لاهتمام”.
قــام أنطونيــو مؤخــًرا بــدور 
فــي  مالــو  الســلفادور 
 ”Pain and Glory“ فيلــم
اإلســباني  الممثــل  ويقــول 

إن الفيلــم يمكــن أن يتــردد صــداه لــدي الكثيريــن فــي كثير 
مــن مناحــي الحياة، وهو نجم يعاني من صعوبات جســدية 
ونفسية حيث يندم على الكثير من األشياء التي فعلها في 

حياته.
عــن  يحكــي  Pain and Glory؟   “ بانديــراس:  وأضــاف 
فكــرة أننا كلنا نســافر عبــر الحياة مع حقيبــة مليئة بالبؤس 
والعظمــة، عندمــا تنظر إلــى حياتك ترى أن عليــك التصالح 
مع أشــخاص معينين، وأحياًنا عليك أن تطلب المغفرة، عن 

أشياء قلتها وفعلتها أو عن أشياء لم تفعلها أو تقولها”.
وعــن حياتــه الشــخصية يقــول بانديــراس “عمــري 60 عاًما 
وأدركــت أن هنــاك لحظــة فــي حياتــك عندمــا يكــون هنــاك 
مســاحة للحقيقة فقط، حياتي لم تكن أبدا مثالية، التحدي 
ألي شــخص مشــهور هــو مجــرد اســتعادة الحيــاة الطبيعية 
فــي الحيــاة اليوميــة، إذا جعلــت نفســك قلعــة، فسيتاشــى 

اتصالك مع الواقع.
يتابــع أنطونيــو “األمر خطير، ألنك تبدأ في التفكير في أنك 
مميــز، لكنــك لســت كذلك، أنــت تتصل باألشــخاص بطريقة 

فنية، لكن هذا ال يجعلك مميًزا. يجعلك أبله”.

اختــار إنتاج أفالم أكثــر إثارة لالهتمام في الســينما

أنطونيو بانديراس بعد النوبة
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بايبر بيرابو هذا النجاح 
يأتي اتساقًا مع جهودنا 

مع فريق العمل
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تجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في 
صالحك

يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة

رغم الضغوط تستطيع أن تتحرك كبطل وتتقدم

تسيطر على األوضاع وتفرض إرادتك

تبدو واعيا أن لآلخرين حقوقا مثلك وتتعامل 
بذكاء

حاول ان تجعل لنفسك شخصية في العمل
 

الدهون مضرة بالصحة فابتعد عنها 

ألتزم بتسليم المشروع في وقته المحدد

الرياضة من أهم األشياء في حياتك اليوم

مشروع كبير في طريقه إليك فاستعد له

طبيعتك الخجولة ال تنفع وال تثمر شيء

انت محط اعجاب مديرك في العمل

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الممثل المصري ماجد 
الشرقاوي. والء شاركت 
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تــدور األحــداث فــي قالــب ملــيء بالتشــويق والغمــوض

الفيلم اإلماراتي الكوميدي “خلك شنب” في البحرين

البحرينية  الــعــرض  دور  الــيــوم  تستعد 
لعرض الفيلم اإلماراتي الكوميدي “خلك 
العروض  ضمن  الخميس  اليوم  شنب”، 

الجديدة في جدول االفالم.
الفيلم في إطار كوميدي،  أحــداث  تدور 
استطاع من خالله مخرج العمل توظيف 
بشكل  الفني  وشغفهم  أبطاله  مــهــارات 
على  معتمدة  عفوية  أدوار  ألداء  رائـــع 
كوميديا الموقف والتي تجعل من العمل 
واالبتسامة  الترفية  مــن  دســمــة  وجــبــة 
حيث  األســـرة،  أفـــراد  لكافة  المتواصلة 
هامًا  ترفيهيًا  سينمائيًا  متنفسًا  يعتبر 

لكافة الفئات العمرية.
الفنانين  مــن  عـــددا  بين  الفيلم  ويجمع 
اإلماراتيين منهم عمار آل رحمة، وسعد 
إخراج  وومــن  الكندي،  ومحمد  عبدهللا، 
إنتاج  ومــن  الشيباني،  هاني  اإلمــاراتــي 
سالمين  عــامــر  للمنتجين  فيلمز  غبشة 
المري، هاني الشيباني، وعلي المرزوقي.

ويــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة ثــالثــة أصــدقــاء 
مجنونة  ليلة  مــن  يستيقظون  “شــبــان” 
متفرقة  أمــاكــن  فــي  أنفسهم  ليكتشفوا 
ما  معرفة  بمحاولة  ويــبــدأون  وغــريــبــة، 
حيث  الماضية  الساعات  في  لهم  حدث 
والــمــفــاجــآت  ــمــغــامــرات  ال لــهــم  تتكشف 
والغموض،  بالتشويق  مليء  قالب  في 
وفي الوقت ذاته يتطرق الفيلم لعادات 
وثقافاته  اإلمــاراتــي  المجتمع  وتقاليد 

ــــوعــــة. مـــــن جـــهـــتـــه،  ــن ــتــ ــمــ ــ ال
هاني  الفيلم  أعــرب مخرج 

ــي،  ــ ــان ــ ــب ــ ــي ــشــ ــ ال
عــــن ســـعـــادتـــه 
بعودته مجددًا 

لــــــلــــــواجــــــهــــــة 
من  السينمائية 
ــــك  ــل خـــــــــالل “خــ
شـــنـــب”، مــشــيــرًا 
أنه استطاع  إلى 

خــــــــــــالل فـــــتـــــرة 
يشكل  أن  وجيزة 

الــوجــوه  مــن  توليفة 
ــتــــي تــنــبــئ  ــ الـــصـــاعـــدة وال
للسينما  واعـــد  بمستقبل 

اإلماراتية، من خالل االستمرار في هذا 
األداء المتقن والمشاركة في العديد من 
ومن  الخبرة،  من  المزيد  لكسب  األفــالم 

ثم المنافسة خليجيًا وعربيًا.
تعطش  ظل  في  يأتي  “العمل  أن  وتابع 
الــجــمــهــور اإلمـــاراتـــي لــمــشــاهــدة أعــمــال 
تتناسب  كــومــيــديــة،  محلية  سينمائية 
مناسبة  وتكون  العمرية،  الفئات  كل  مع 
ــيــة، فـــي ظـــل تــقــدم  ــل ــعــائ ــلــمــشــاهــدة ال ل
ــاعــــة الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــن ــــصــ ال
ألعمال  وتقديمها  المحلية 
الجمهور  تستقطب  هــادفــة 

اإلماراتي والخليجي”.
الفيلم  يــأتــي 
بــــــــــعــــــــــد 
ــالن  ــ أعـ
ثالثة 
مــــــن 

السينمائيين  اإلمــاراتــيــيــن  الــمــنــتــجــيــن 
الــمــرزوقــي وعامر  الــبــارزيــن وهـــم، علي 
عن  الــشــيــبــانــي،  وهــانــي  ــمــري  ال سالمين 
ــي األولـــــــى مــن  ــيــة هــ ــمــائ ــة ســيــن ــراكــ شــ
السينمائية  الصناعة  صعيد  على  نوعها 
اإلماراتية، حيث اتحدوا لتأسيس شركة 
إنتاج سينمائية تحت اسم “غبشة فيلمز” 
التي تنطلق من المنطقة اإلعالمية الحرة 
ــدف  ــهـ ــتـ ــسـ فـــي أبــوظــبــي twofour54وتـ
التجارية  األفــالم  صناعة  في  االستثمار 

السينمائية بمعايير سينمائية حديثة.
الــمــشــارك في  المنتج  ــاد  مــن جــانــبــه، أشـ
نيشن  ب”إيــمــج  الــمــرزوقــي  علي  الفيلم 
أبــوظــبــي”، الــتــي قــدمــت الــدعــم ل”خلك 
ــدعــمــهــا لـــإبـــداعـــات  ــدادًا ل ــ ــتـ ــ ــنـــب” امـ شـ
الــشــبــابــيــة والــتــي تــخــرجــت فــي بــرامــج 

تدريبها الشامل من خالل استديو الفيلم 
النجوم  ألمع  العربي، وأصبحت اآلن من 

في صناعة السينما باإلمارات.
أّما المنتج المشارك عامر سالمين المري، 
فــنــوه بــالــدعــم الــالمــحــدود مــن المجلس 
الـــوطـــنـــي لــــإعــــالم لــــعــــروض األفـــــالم 
اإلماراتية في دور السينما، خصوصًا بعد 
األفــالم  بدعم  الخاصة  المبادرة  إطــالق 
دعم  على  المجلس  وحــرص  اإلماراتية، 
ــي وتــخــصــيــص أفــضــل  ــ ــارات الــفــيــلــم اإلمــ

األوقات والمناسبات لعرضه.
الفيلم في صاالت  أول عروض  وينطلق 
اليوم  والخليجية  البحرينية  السينما 
لجميع  بالمشاهدة  جدير  وهو  الخميس 

العائلة.

البحرينية،  الفنانة  شــاركــت 
فــي هاشتاق  شــيــمــاء ســبــت 
بين  كبيرة  بــصــورة  مــتــداول 
نــشــطــاء مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي فـــي الــســاعــات 
بدون  مكياج  بدون  األخيرة 
لها  تغريدة  فــي  معلنة  فلتر 
التدوين  بموقع  حسابها  عبر 
المصغر تويتر عن مشاركتها 
دون  من  الظهور  تحدي  في 

ماكياج.
ونشرت شيماء سبت صورة 
لها بدون وضع مستحضرات 
 ” عــلــيــهــا:  وعــلــقــت  التجميل 
الجديدة  السنة  مطلع  ومــع 
الناس  من  الكثير  على  وردًا 
ــبــي نــشــوفــكــم  ــقـــولـــون: ” ن يـ

الثقة  فلتر  بــدون  مكياج  بــدون  تحدي  في  اشــارك  حبيت  تفضلوا  مكياج”..  بــدون 
بالنفس مفتاح لكنز الرضى والقناعة الحمد لله الذي صورني بهذه الصورة”. وانهالت 

التعليقات من المتابعين على الفنانة.
وشاركت الفنانة شيالء، الشقيقة الصغرى، لشيماء قبلت التحدي أيضا وردت على 

شقيقتها بفيديو، ظهرت فيه بدون مكياج وفيلتر، بدت في غاية الجمال.

شيماء 
سبت من 

دون مكياج
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تتزايد الشــكوك حول زيارة الفنانة زينة مكــي الى نيويورك حيث 

ستشــارك بإطالق منتــج جديد إلحــدى الشــركات العالمية 

ويتــردد أنهــا بصدد التحضيــر لعمٍل ســينمائي عالمي بناًء 

على تصريحها الذي قالت فيه أنها تبحث عن دوٍر ســينمائي 

من العيــار الثقيل، خاصًة بعد غيابها عن الســباق الرمضاني 

الفائــت، وأيضــًا عــن األعمــال الســينمائية. الجدير ذكــره أن آخر 

أعمالها كان مسلسل “ما فّي” الذي شاركت ببطولته.

بدأ الفنان المصري تامر حســني باستعداداته  لتصوير أحدث 
أفالمه الســينمائية بعنوان “مش أنــا” الذي أعلن عنه عبر 
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي ضمن مشاريعه 
الجديدة علمًا أنه من تأليف وســيناريو “حســني” نفســه 
فيمــا تتولى إخراجه ســارة وفيــق في أول تجربــة لها في 

الســينما، ومن المقرر أن تــدور كاميراتها في مطلع شــهر 
أكتوبــر المقبــل، حتى يكــون الفيلم جاهزاً لعرضه في موســم 

صيف 2020

يترقب الممثل ميالد يوســف حسم مشــكلة مسلسل “باب 
الحــارة” ليصــّور الجــزء المقبل مــع المخرج بســام المال 
وفريق العمل األساســي، ويستعد خالل أيام لتصوير دوره 

في مسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل.
وأعــرب عن ســعادته واعتــزازه لعرض قنــاة أبوظبي على 

شاشــتها مسلســل “الحب جنون”، الذي يقوم ببطولته إلى 
جانب الفنانتين ســارة أبي كنعان وميرفــا القاضي، ومجموعة 

ممثلين من سورية ولبنان، تأليف نادية األحمر وإخراج فادي سليم.

يوسف يترقبتصوير فيلمشكوك زينة

محرر مسافات



أهــم أفــام شــركة البحرين للســينما “ســينكو”

تألقت النجمة سيينا ميللر خالل حضورها حفل Kineo Prize، والذي  «
أُقيم في أحد الفنادق، وذلك على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا 

السينمائي لعام 2019. وخالل الحفل تم تكريم ميللر عن أدوارها 
.”Bridges 21”و ”American Woman“ المتميزة، في فيلمي

قدمت شركة البحرين للسينما “سينكو” وفوكس 
روائــع  مــن  مجموعــة  شاشــاتها  فــي  ســينكو” 
هوليــوود المتنوعة فــي المجمعات التي تديرها 
فــي البحرين، وســط حضور كبيــر، خصوصا مع 
نهايــة العطلــة الصيفيــة واالســتعدادات للعــودة 

الى المدارس.
وكان لفيلــم Angel Has Fallen نصيــب االســد 
هــذا االســبوع مــن الحضــور وبيــع التذاكــر فــي 
البــاد، بســبب ندوميــة الفنان جيــراد باتلر الذي 
فيــه يقــدم دور عميــل الخدمــات الســرية )مايك 
بانينــج(، الــذي يشــتبه بــه فــي محاولــة اغتيــال 
الرئيس، فيجبر على الهروب من وكالته الخاصة 

ومكتب التحقيقات الفدرالي ســعيا للكشــف عن 
التهديــد الحقيقي، وهو من بطولة ايضا النجوم 

الكبار مورغن فريمان وجادا بينكيت سميث.
واختار عشــاق افام الرعب هذا االســبوع فيلم 
ليلــة  حــول  أحداثــه  وتــدور   ”Ready or not“
الزفــاف الســعيدة التــي تنقلــب فجأة رأســا على 
عقب، حين تكتشف العروس أنها جزء من لعبة 
مميتــة تصبــح هــي المســتهدفة فيهــا مــن قبــل 
أســرة زوجهــا الثرية، وتحاول الهــروب من هذه 
األزمة والنجاة بنفســها، وهو من بطولة ســامارا 
ويفنــج وأنــدي ماكدويــل ومــارك أوبرايــن وآدم 

برودي.
ومــن االفــام التي حققت النجاح هذا االســبوع 

 Where’d You Go، Bernadette فيلــم  ايضــا 
للنجمة الكبيرة 

كيــت بانشــيت والــذي يحكــي قصــة بيرناديت 
فوكــس أم محبــة، تقــرر أن تتواصــل مــن جديد 
بعــد ســنوات طــوال  مــع منابــع شــغفها، وذلــك 
مــن التضحيــة بنفســها وباهتماماتهــا في ســبيل 
أســرتها، وتقــرر أن تخوض رحلــة ملحمية لتبدأ 
بها حياتها من جديد، الفيلم من بطولة ايضا كا 

جودي جرير، جيمس أوربانياك.
 Once Upon a Time in ومــازال الفيلــم الكبيــر
Hollywood يحصــد النجــاح المحلي الى جانب 
العالمــي مــن خال الحضور وااليــرادات، وتدور 
األحــداث حــول ممثــل شــهير فــي “هوليــوود”، 

حيــث أخفــى نجوميتــه خلــف “دوبليــره”، الــذي 
قــدم مشــاهده فــي الســتينيات مع بدايــة ظهور 
الشــهير تشــارلز مانســون، وهــو  القاتــل  نشــاط 
والفيلــم مــن بطولــة بــراد بيــت وليونــاردو دي 

كابريو وآل باتشينو ومارغوت روبي.
الجديــرة  الجميلــة  الدراميــة  االفــام  ومــن 
وهــو   After The Wedding فيلــم  بالمشــاهدة 
إيزابيــل التــي تديــر ملجــأ لأليتــام فــي مدينــة 
كلكتــا الهنديــة، لكنهــا فــي حاجــة ماســة للمــال 
لكــي تحافــظ علــى الملجــأ وتبقيــه جارًيــا، ومن 
ثم تقوم بالســفر إلى مدينة نيويورك في ســبيل 
مقابلة من قد يساعدها في التمويل، من بطولة 

كا من ميشيل ويليامز والنجمة جوليان مور.

الخميس
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الفنان الراحل

إسمـاعيــل السقــايأســامــــة المـاجــــد

نائم في غيب اللحود ولكن أعماله ومسيرته الخالدة باقية إلى األبد.. انه الفنان الراحل محمد عواد الغني عن التعريفات التي اتفق 
عليها النحاة العرب. وما سنقدمه عبر األسطر التالية ما هو إال نقطة في بحر في ذاكرة وسيرة محمد عواد.. فنان لكل العصور.

ولــد محمــد هتيمي عواد العاصمي القحطاني، فــي 18 يوليو العام 1938 في منطقة القضيبية بالمنامــة. في أكتوبر العام 1956، 
تم تعيينه بمدرســة القضيبية االبتدائية للبنين مدرساً للفنون التشكيلية إبان قيادة الراحل أحمد العمران لمديرية المعارف، من 

مؤسسي فرقة المسرح البحريني في 14 سبتمبر 1970، والتي تحولت الحقاً لمسمى آخر هو مسرح أوال.

كرسي عتيق” تأليف واخراج 1971 «
السالفة ومافيها “1972  «
“ اذا ما طاعك الزمان 1973  «
“ الحارس” 1976  «
“ حسن وفرارة الخير” لمسرح االضواء قطر 1981  «
“شالسالفة يا بوناصر” عن المسرحية البلغارية  «

غولمانوف تأليف الكاتب ست كوستيف
“ الرجل الذي ضحك على االباليس” عن مسرحية  «

الرجل الذي ضحك تأليف المصري علي سالم
“ الحارس درويش” عن مسرحية الحارس للكاتب  «

هارولد بنتر
“ تذكر بوحقب” عن مسرحية قيصر للمؤلف جوردن  «

دافيوت
“ كرسي عتيج” شارك بها في اول مسابقة مسرحية  «

تقيمها دائرة االعالم في اكتوبر 1970 

“ السالفة ومافيها” «
“العطش” من قبل فرقة المسرح بنادي بوري وفازت  «

بالجائزة االولى الفضل نص مسرحي واربع جوائز في 
المهرجان المسرحي الثالث لالندية الوطنية

بوخليل في الميدان «
“ المغنى واالميرة” «
“خور المدعي”  «
“ليلة عرس رشدان” «
“ بنت النوخذة” «
“ حسن وفرارة الخير” «
“ المغامرون “ «
“ االشباح” تأليف االديب محمد الماجد واخراج احمد  «

الصايغ 
“ السوق “ «
“ حليمة ومنصور”  «

“ سوالف ام هالل “ تأليف عيسى الحمر واخراج امير  «
الشايب

“ بن عقل” الجزء الثائي تأليف راشد الجودر واخراج عبدالله  «
يوسف

“ثالثية العين” تأليف راشد الجودر واخراج بسام الذوادي «
“ رحلة العجايب” اخراج عبداالمير مطر الكويت  «
“ البيت العود” تأليف راشد الجودر واخراج احمد المقلة  «

 1993
“ حزاوي الدار” 1997  «

“ حسن ونور السنا” نأليف حمد الشهابي واخراج بسام  «
الذوادي 1994 

“ ملفى االياويد “ تاليف راشد الجودر واخراج احمد المقلة «
“ فرجان لول”  «
“ صانعوا التاريخ” اعداد امين صالح واخراج محمد سلمان  «

 1996
“ بحر الحكايات” اعداد امين صالح 1997 «
“ عويشة” تأليف عيسى الحمر واخراج عبدالله يوسف «
كما شارك عواد في فيلم “ الحاجز” للمخرج بسام الذوادي  «

األعمال المسرحية مخرجا وتأليفا وتمثيال

المسلسالت
اول مسرحي بحريني اكاديمي في بريطانيا

تم ابتعاث محمد عواد الى بريطانيا لدراسة الفن المسرحي كأول 
بحريني في هذا المجال من قبل مراقبة المسرح والفنون بوزارة العمل 

والشؤون االجتماعية انذاك.. قضى عواد فترة دراسته من اغسطس 74 لغاية 
يونيو 75.

الندوات والمؤتمرات والمهرجانات:
مهرجان دمشق المسرحي 1973 ممثال في مسرحية “ سبع ليالي” «
المشاركة في المؤتمر التحضيري للمؤتمر التأسيسي لالتحاد العام للمسرحيين العرب في دمشق عام 1975  «
مهرجان الحمامات بتونس 1978  «
مهرجان بغداد المسرحي عام 1988 وغيرها الكثير من المؤتمرات  «

“ورشة مسرحية باسمه”
تكريما لمحمد عواد فقد اقام 
مسرح اوال ورشة مسرحية 
فنية باسمه تحت عنوان” 
المسرح فكر ونور”في يوليو 
2008 وشارك فيها نخبة 
من المحاضرين والفنانين 
منهم عبدالله ملك وابراهيم 
غلوم وعبدالله السعداوي 
واحمد الصايغ وخالد الرويعي 
وغيرهم.

شهادات تقدير وجوائز”
حصد محمد عواد طوال مسيرته 

الفنية عشرات الجوائز 
والشهادات والميداليات 

التقديرية وانواعا من التكريم 
المعنوي من قبل الجهات 

االهلية والرسمية داخل وخارج 
البحرين، تم تكريمه في الدورة 
السابعة للمهرجان الخليجي 

المسرحي للفرق االهلية 
في مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية في قطر عام 
2001 كرائد من رواد المسرح 

في الخليج كما تم تكريمه 
من قبل مسرح اوال ووزارة 

االعالم ومؤسسات كثيرة.

طارق البحار
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أفضل وأسوأ مدن العالم للعيش
تصــدرت فيينــا للســنة الثانيــة علــى التوالي 
تصنيفــا للمدن التي يحلو فيها العيش، فيما 

أتت مدينة عربية في المركز األخير.
وأكــدت العاصمــة النمســاوية بذلــك جــودة 
الخدمــات التــي توفرهــا بعدمــا كانــت أول 
مدينــة أوروبيــة تتصــدر العــام الماضي هذا 
التصنيف السنوي، الذي تعده “إكونوميست 
إنتلجنس يونيت” التابعة للمجلة البريطانية 

األسبوعية “ذي إكونوميست”.
وقال معدو التنصيف أن بنى فيينا التحتية 
ونوعية الهواء فيها وما توفره على الصعيد 
يكــون  يــكاد  والطبــي  والتربــوي  الثقافــي 
مثاليــا فــي بيئــة مســتقرة. وللســنة الثانيــة 
التوالــي حصلــت فيينــا علــى عالمــة  علــى 
99,1 مــن أصــل 100 متقدمــة علــى ملبورن 
لســنوات  بقيــت  التــي   )98,4( األســترالية 
األســترالية  وســيدني  للتصنيــف  متصــدرة 
أيضــا )98,1(. وهيمنت أســتراليا وكندا على 
ثــالث مــدن  مــع  10 مــدن  تصنيــف أفضــل 
لــكل منهمــا إلــى جانــب اليابــان مــع طوكيــو 
المرتبــة  فــي  كوبنهاغــن  وحلــت  وأوســاكا. 

التاسعة عالميا.
فــي  وحلــت  مراتــب   6 باريــس  وتراجعــت 
المركــز الخامــس والعشــرين، بســبب تأثيــر 

حركة السترات الصفراء.
وتقّيم 140 مدينة سنويا على سلم من مئة 
نقطــة اســتنادا إلــى سلســلة مــن المؤشــرات 
منها مســتوى المعيشــة والجريمة وشــبكات 
النقــل العام وإمــكان الحصول علــى التعليم 
والخدمــات الطبيــة واالســتقرار االقتصادي 

والسياسة.

وللمرة األولى ضم المؤشر معيار تأثير  «
التغير المناخي على جودة العيش 

مما أثر سلبا على تصنيف نيودلهي 
والقاهرة بسبب “نوعية الهواء السيئة 
ومتوسط الحرارة.. وعدم توافر المياه 

بشكل كاف”. وتذيلت التصنيف 
العاصمة السورية دمشق، وحلت 

الغوس في المرتبة ما قبل األخيرة 
فداكا وطرابلس وكراتشي.

ذهبــت ســيدة روســية برفقــة ابنتهــا إلــى 
بالعــروض  االســتمتاع  أجــل  مــن  ســيرك 
الترفيهيــة هنــاك، لكــن األمــر تحــول إلــى 
مأســاة بعدما باغتها أسد وأصابها بجروح 

كادت تفقدها بصرها.
صحيفــة  أوردت  التــي  التفاصيــل  وفــي 
“ميــرور” البريطانيــة، أمــس األربعــاء، فقد 
عرضــا  تشــاهد  عامــا(   25( أليونــا  كانــت 

ترفيهيا في سيرك بمدينة روسية.
 4 العمــر  مــن  البالغــة  ابنتهــا  األم  وتركــت 
ســنوات لمشــاهدة العــرض، بينمــا ذهبــت 
خــارج خيمــة الســيرك، مــن أجــل تدخيــن 
ســيجارة، وتجولــت، دون أن تعــرف، قرب 

أقفاص الحيوانات.

وفجأة، تقول األم في شهادتها،  «
تعرضت لضربة مخلب أسد )بين 

قضبان القفص( على وجهها، 
وأضافت: “لقد صعقت”. وأظهرت 
صور نشرتها “ميرور” جروحا قوية 
في رأس السيدة الروسية. وقالت 

السيدة إن األسد حاول جرها إلى 
داخل القفص، قبل أن تفقد الوعي 

وتجد نفسها في المستشفى.

أسد السيرك يحول 
“نزهة” إلى مأساة وجــدت دراســة جديــدة أن اســتهاك المشــروبات الغازيــة، ســواء كانــت محــاة 

بالسكر، أو مواد التحلية الصناعية، قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وفي دراسة تتبعت أكثر من 400 ألف 
بالــغ أوروبــي ألكثــر مــن 16 عامــا، زاد 
خطر الوفاة المبكرة لدى أولئك الذين 
تناولوا كوبين أو أكثر من المشروبات 
الغازيــة يوميــا وفقا للتقرير المنشــور 

في دورية “غاما” للطب الباطني.
وقــال نيــل ميرفــي، الــذي شــارك فــي 

فــي  باحــث  وهــو  الدراســة  إعــداد 
الســرطان  ألبحــاث  الدوليــة  الوكالــة 
“نتائجنا الخاصة بالمشروبات الغازية 
مــن  مزيــدا  تقــدم  بالســكر  المحــالة 
الدعــم للدعــوة؛ للحــد من االســتهالك 
واستبدالها بمشــروبات صحية أخرى 

ويفضل أن تكون المياه”.

أقدمــت مجموعة من األشــخاص المســلحين بينهــم امرأتان علــى محاولة اقتحام 
مطعم لشطائر الدجاج في جنوب شرق مدينة هيوستن األميركية يدعى “بوبايز”، 

لطلب بعد “السندوتشات”.

إنســايدر”  “بيزنيــس  موقــع  وبحســب 
األميركــي، اقتــرب ثالثــة رجــال وامرأتان 
مــن مطعــم “بوبايز”، ليلــة اإلثنيــن، وكانوا 
يحملون سالحا واحدا على األقل وطلبوا 

الحصول على “سندويتشات” دجاج.
ونقلت شــبكة “أي بي سي 13” األميركية، 
عــن أحــد الموظفيــن قولــه، “إنه اســتطاع 

أن يغلــق البــاب ســريعا مــن قبــل دخــول 
المجموعــة المســلحة إلــى المطعــم، وهــو 
الشــطائر  كانــت  حيــث  زمــالءه  أنقــذ  مــا 
قــد نفــدت مــن المطعــم. وقــال موظفــون 
آخــرون، بإن المجموعــة بدت مهتمة فقط 
طفــال  وتركــت  الدجــاج،  شــطائر  بشــراء 

رضيعا داخل سيارة قريبة”.

دراسة: المشروبات الغازية خطر على الحياة

سطو مسلح على مطعم من أجل شطائر الدجاج

الممثلة الفرنسية األميركية ليلى روز ديب تصور 
مع معجبيها من الجماهير أثناء وصولها عرض فيلم 
“الملك” خالل مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في 

فينيسيا ليدو. )أ ف ب(

ظهــر حصــان صغير في طابــور ركاب يتنظرون الصعــود إلى الطائرة، 
فــي مطــار مدينة شــيكاغو األميركيــة، وفق ما أظهرت صور انتشــرت 

على مواقع التواصل االجتماعي.

وذكــرت صحيفــة “تايمــز” البريطانية، أمس األربعاء، أن الحصان صعد بالفعل مع 
أصحابه على متن الطائرة، وظل معهم طوال الرحلة في قمرة الركاب.

ويخالــف هــذا األمــر مــا اعتــاد عليــه المســافرون، الذيــن يجبــرون علــى وضــع 
الحيوانات في قسم الشحن الخاص بالطائرة.

وأظهــرت لقطــات فيديــو الحصــان الصغيــر )وهــي أنثى يطلــق عليه اســم فرس( 
داخل قمرة الركاب، في الطائرة التابعة لشركة “أميركان إيرالينز”، التي كانت في 
رحلة داخلية من شيكاغو إلى نبراسكا. وكانت أنثى الحصان أمام مقعد صاحبها 

في الدرجة االقتصادية بالطائرة، لكن، لماذا حدث هذا االستثناء؟
تقــول الســلطات األميركيــة إن أنثــى الحصــان، واســمها “فليرتــي”، تنطبــق عليها 

شروط معينة تتيح إمكان سفرها في قمرة الركاب.
وتشــير إلــى أن هنــاك حيوانــات يســمح لهــا بدخــول قمــرة الــركاب، فــي محاولــة 
لتهدئــة أعصــاب المســافرين المتوتــرة، أو “حيوانات الخدمة” التــي تتلقى تدريبا 

على أداء مهام تساعد شخص ذي إعاقة، مثل حالة “فليرتي”.

حصان على متن طائرة.. وفي قمرة الركاب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ألول مرة في الصين...استنساخ قطة
مقابــل مبلغ وصل لنحو 250 
ألــف يوان صينــي، تم وألول 
مــرة فــي الصيــن استنســاخ 
تجاريــة،  ألغــراض  قطــة 
فــي  أولــى  كحالــة  لتســجل 
البالد في استنساخ القطط.

تحــدث نائــب رئيــس شــركة 
الحيويــة  التكنولوجيــا 
“ســينوجيني”، وانــغ يينينــغ، 
لـــ “ســبوتنيك”، قائــال: “تعتبر 

هذه الحالة أول عملية استنساخ لقطة في الصين، إال أنها ليست األولى في العالم”.
وأضاف: “إن هذه العملية تعتبر ذات طابع تجاري وهي األولى”.

وتحــدث يينينــغ، بــأن صاحــب القطــة المستنســخة كان قلقــا للغاية بعد وفــاة حيوانه، 
والذي توفي بسبب مرض مفاجئ، ليقرر الحقا االستفادة من خدمات الشركة.

وقــال يينينــغ بأنــه مــن وجهــة الحمــض النــووي، فــإن الحيوانــات المستنســخة تكــون 
متشابهة، إال أنه قد تكون هناك اختالفات في سلوكه وغريزته.

البريطانيــة  ميــل”  “ديلــي  أكــدت صحيفــة 
أن قناصــا تمّكــن من إنقاذ امــرأة احتجزت 
كرهينــة لــدى خاطفهــا، وذلك بعــد أكثر من 
ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة 

والخاطف إلطالق سراحها.
وأفــادت الصحيفــة أن كاميــرات المراقبــة 
أنفــاق  متــرو  محطــة  داخــل  الموضوعــة 
مدينة “ناننينغ”، جنوبي الصين، قد أظهرت 
عشــوائيا،  امــرأة  اختــار  لرجــل  مشــاهد 
وهددها بســكين، وســحبها بيده إلى إحدى 
زوايــا المتــرو. وأوردت الصحيفــة أنــه فور 
وصــول أفــراد من الشــرطة الصينيــة بدأوا 
الخاطــف؛، إلخــالء ســبيل  مــع  بالتفــاوض 
المــرأة، ولكنــه رفــض، بينمــا كان القنــاص 

يجهز سالحه لقنص الخاطف.

وأوضحت الصحيفة أن القناص  «
الصيني أطلق رصاصته القاتلة 
على الخاطف، من مسافة 200 

قدم داخل محطة المترو، أصابت 
رأسه مباشرة، وتسببت بمقتله 

على الفور، بعدما حاول إيذاء 
الرهينة بالسكين، حيث جرى 

إطالق سالحها، ولم تصب بأذى.

قــال باحثــون بريطانيــون وبرازيليــون 
إن “أطــول شــجرة” فــي األمــازون يبلغ 
مهــددة  ليســت  متــرا،   88 ارتفاعهــا 
بالحرائق التي تجتاح مناطق شاســعة 

من الغابة المدارية.
وأشــارت أعمــال العلمــاء التي نشــرتها 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  العامــة  األمانــة 
قطــر  إن  إلــى  أمابــا  لواليــة  التابعــة 
الشجرة الواقعة في “محمية” لألشجار 
عنــد  البرازيــل  شــمال  فــي  العمالقــة 
حــدود واليتــي بــارا وأمابــا، يبلــغ 5.5 
متر، وهي من نوع “دينيزيا إكسيلسا”.

وهذه األشجار منتشرة في  «
المنطقة لكن “يبلغ ارتفاعها 

عموما 60 مترا” على ما أوضح 
إريك باستوس المكلف تنسيق 
أعمال التحقيق التي أجراها في 

أغسطس باحثون من جامعة 
لوس فاليس دي جيكيتينيونيا 
وجامعتي كامبريدج وسوانسي 

البريطانيتين.

قناص بارع ينقذ 
فتاة من موت محقق

“أطول شجرة” في 
األمازون تنجو من 

الحرائق
نالت الممثلة الهندية بريانكا تشــوبرا وزوجها نجم البوب األميركي نيك جوناس لقب 
األكثــر أناقــة فــي 2019 مــن مجلــة “بيبول”، وهي المــرة األولى في تاريــخ المجلة التي 

يتقاسم فيها زوجان هذا اللقب.

وتصدرت تشوبرا )37 عاما( التي كانت ملكة 
جمــال العالــم وحققــت شــهرة فــي هوليوود 
القائمــة  عامــًا(   26( وجونــاس  وبوليــوود، 
السنوية للمشاهير األكثر أناقة التي تصدرها 
المجلة، والتي شملت هذا العام الممثل بيلي 
بورتــر وبطلــة التنس ســيرينا وليامز، إضافة 
إلــى رائــدات عالــم األناقة مثل جنيفــر لوبيز 
وليــدي غاغا وســيلين ديــون. وقالــت أندريا 

الفينثــال، مديرة قســم األناقــة والجمال في 
المجلة، في حديث مع وكالة “رويترز”:

 “هذه هي المرة األولى على اإلطالق  «
التي يكون فيها رجل أو زوجان في 

المراكز الـ 10 األولى من القائمة، 
ناهيك عن حصولهما على لقب 

األكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين 
االثنين يستحقان اللقب”.

بريانكا تشوبرا ونيك جوناس ..األكثر أناقة

من أسبوع الموضة في مدينة ملبورن األسترالية. )أف ب(
وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبرعام 2018 ليصبحا من أشهر األزواج في العالم.

أكدت العاصمة النمساوية بذلك جودة الخدمات التي توفرها
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