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ميزانية “المصارف اإلسالمية”

المجلــس  أعضــاء  اســتعرض 
مــن  عــدًدا  الجنوبــي  البلــدي 
التوصيــات والقــرارات الصــادرة 
وشــئون  األشــغال  وزيــر  مــن 
العمرانــي  البلديــات والتخطيــط 
أهمهــا  خلــف،  عصــام  المهنــدس 
إنشــاء  مقتــرح  علــى  الموافقــة 
نصــب تــذكاري يذكرنــا بالعادات 
والتقاليــد فــي 3 دورات بمنطقــة 

الرفاع الغربي.

كما أوضح الوزير في رّده  «
على مقترح برفع الحد 

األدنى لمصدر دخل األسرة 
المستفيدة الشتراطات الوزارة 
في الحصول على خدمة عازل 

األمطار، من 600 دينار إلى 
1000 دينار، بأنه تم تحويل 
مشروع المقترح لمجلس 

النواب للنظر فيه.

نصب تذكارية 
 بثالث دوارات 

في “الغربي”
مليار دوالر
30.5

“األهلي” يعلن عن الفائزينتزوير جوازين وتأشيرتين
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى،  «

للمرة الثانية، بندب محام لمتهم أجنبي 
في واقعة تزوير جوازين وتأشيرتين لدولة 

أوروبية، ارتكبها أجنبيان، حضرا للبالد 
قبل توجههما للدولة األوروبية للتمويه 

بأن جوازاتهما صحيحة وال يتم الشك 
بأمرهما.

أعلن البنك األهلي المتحد مؤخرا عن أسماء  «
عدد من الفائزين بجوائز حصادي لشهر 

أغسطس 2019. حيث فاز عبدالرحمن محمد 
عبدالله السقاف بجائزة حصادي الشهرية 

وقيمتها 100 ألف دينار.
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قواتنا الباسلة صفا واحدا مع أشقائهم الشجعان في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين

جاللة الملك 
يزور القيادة 

العامة 
لقوة دفاع 

البحرين

المنامة - بنا

قــام عاهــل البالد القائــد األعلى صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بزيــارة إلــى 

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
وخــالل لقــاء جاللتــه بعــدد مــن كبــار الضبــاط، 
التهانــي  آيــات  أســمى  لجاللتــه  الجميــع  رفــع 
والتبريكات بمناســبة العام الهجري الجديد، وقد 
بادلهــم التهانــي بهذه المناســبة المباركة، مشــيدا 
برجــال قــوة الدفــاع البواســل وبمــا يبذلونــه من 
جهــود ســامية لحمايــة وطننــا العزيــز ومســيرته 

الحضاريــة ووحدتــه ومــا حققــه مــن مكتســبات 
وطنية شــاملة، شــاكًرا جاللتــه القائد العــام لقوة 
دفــاع البحريــن علــى جهــوده القيمــة باالرتقــاء 
بقــوة دفاع البحرين، معربا عن اعتزازه بتشــرف 

رجــال قــوة دفــاع البحريــن البواســل بالوقــوف 
صفــا واحــدا مع أشــقائهم الشــجعان مــن القوات 
المســلحة الســعودية، والقــوات المســلحة بدولــة 
اإلمارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي 
للدفــاع عــن أرض الحرميــن الشــريفين ومــد يــد 
العون واإلغاثة لألشقاء في اليمن العزيز، مؤكدا 
جاللتــه أن البحريــن تتطلــع دائما بــأن يعم األمن 
متمنيــا  أجمــع،  والعالــم  المنطقــة  فــي  والســالم 
جاللة الملك القائد األعلى لجميع ضباط وضباط 
صف وأفراد قوة الدفاع دوام التوفيق والســداد 

)02(في مختلف مواقع عملهم النبيلة.

)03(

)٠٨(
)٠٥(

لدى تفضل ســموه بحضور فعاليات معرض Thai Expo، أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة أن المجــال االقتصــادي يشــكل أحــد أوجه التعــاون المتميزة بيــن مملكة البحريــن ومملكة 
تايلنــد الصديقــة، وأن هنــاك حرًصــا متبــادال لــدى البلدين علــى تطوير هذا التعــاون واالرتقاء به إلــى آفاق تخدم 
المصالح المشــتركة، وتســهم في تعزيز العالقات الوطيدة بين البلدين.وشــدد ســموه على أهمية األثر الذي تلعبه 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الجهود الحكومية في مختلف الدول على صعيد التنمية المستدامة.

الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
رئيــس الــوزراء قــد تفضــل صباح 
أمــس بحضور فعاليــات “المعرض 
التايلنــدي األول لبرنامــج تســويق 
الــذي   ،)Thai Expo( المشــروعات 
يقــام بفنــدق الخليــج علــى مــدى 
يومين، بتنظيم من مكتب ترويج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فــي مملكة البحريــن، بالتعاون مع 
ســفارة مملكة تايلند لدى المملكة، 

والنادي التايلندي في البحرين.
فــي  بجولــة  ســموه  قــام  بعدهــا 
أرجاء المعــرض اطلع خاللها على 

منتجــات  مــن  عليــه  يشــتمل  مــا 
تايلندية متعددة، وقد عبر ســموه 
بمــا  المناســبة عــن إعجابــه  بهــذه 
التايلنديــة  المنتجــات  بــه  تتميــز 
مــن جــودة واتقــان فــي التصميم، 
علــى  للقائميــن  ســموه  متمنًيــا 
المعرض والمشــاركين فيه النجاح 
فــي تحقيق ما يتطلعــون إليه من 
عقــد صفقــات تجارية وشــراكات، 
التعــاون  ركائــز  مــن  تقــوي 
االقتصادي والتجاري بين البلدين 

الصديقين.
وأكد ســموه أن العالقات البحرينيةـ 

مســتمرا  نمــاء  تشــهد  التايلنديــة 
فــي شــتى القطاعــات، انطالقــا ممــا 
روابــط  مــن  البلديــن  بيــن  يجمــع 
تاريخية قويــة ومتميزة تقوم على 
اإليمــان المتبــادل بــأن التعــاون هــو 
التقــارب  لتحقيــق  األمثــل  الســبيل 
بيــن الشــعوب، داعيــا ســموه رجــال 
فــي  الخــاص  والقطــاع  األعمــال 
البلديــن إلى االســتفادة مــن الفرص 
البلــدان  يمتلكهــا  التــي  الواعــدة 
الشــراكات  مــن  مزيــد  بنــاء  فــي 
االقتصاديــة التــي تلبــي التطلعــات 

المشتركة.

البحرين وتايلند تؤمنان أن التعاون السبيل األمثل للتقارب
ســمو رئيــس الــوزراء: دور بــارز للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة في دعــم الجهــود الحكومية

المنامة - بنا

Thai Expo سمو رئيس الوزراء لدى تفضله بحضور فعاليات معرض

“التربية” تعطي انطالق صافرة الدراسة... و“^”تتابع

طابوران للصباح في بعض المدارس

مديرة مدرسة المالكية.. أم الطالبات“وزير التربية” يطمئن على سير العملية التعليمية

زحمة “قليلة الدسم” والشوارع سالكة أحد الكتب المستعملة التي تم توزيعها هذا العامهدايا وبالونات وصور

)16-07-06(

ابراهيم النهام

العاهل: البحرين 
تتطلع دائًما بأن 

يعم السالم 
المنطقة والعالم
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المنامة - بنا

قــام عاهــل البــاد القائــد األعلــى صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
دفــاع  لقــوة  العامــة  القيــادة  إلــى  بزيــارة 

البحرين.
فلــدى وصــول جالته كان في االســتقبال 
القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير 
الركن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل خليفة، 
الركــن  الفريــق  الدفــاع  شــؤون  ووزيــر 
عبدهللا بن حســن النعيمــي، ورئيس هيئة 
صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق  األركان 
النعيمــي، وقد رافــق جالته خال الزيارة 
قائــد الحــرس الملكــي اللــواء الركن ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ووزير 
الديوان الملكي الشــيخ خالد بن أحمد آل 

خليفة.
كبــار  مــن  بعــدد  جالتــه  لقــاء  وخــال 
أســمى  لجالتــه  الجميــع  رفــع  الضبــاط، 
آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة العام 
التهانــي  بادلهــم  وقــد  الجديــد،  الهجــري 
بهــذه المناســبة المباركــة، مشــيدا برجــال 
قــوة الدفــاع البواســل وبمــا يبذلونــه مــن 
العزيــز  وطننــا  لحمايــة  ســامية  جهــود 
ومســيرته الحضاريــة ووحدتــه وما حققه 
شــاكرا  شــاملة،  وطنيــة  مكتســبات  مــن 
جالتــه القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين 
علــى جهوده القيمــة باالرتقــاء بقوة دفاع 

البحرين.
المثمــر  الجــاد  العمــل  علــى  أثنــى  كمــا 
والتنســيق والتعــاون المشــترك بيــن قــوة 
دفــاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس 
الوطني لما فيــه خير الوطن والمواطنين، 
معربــا عــن اعتــزازه بتشــرف رجــال قــوة 
دفــاع البحريــن البواســل بالوقــوف صفــا 
واحــدا مع أشــقائهم الشــجعان من القوات 
المســلحة الســعودية، والقــوات المســلحة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن 
التحالف العربي للدفاع عن أرض الحرمين 
الشريفين ومد يد العون واإلغاثة لألشقاء 
في اليمن العزيز، كما أشاد جالته بالنتائج 
المثمــرة التي أســفر عنهــا االجتماع الثاني 
تطــورات  لمتابعــة  الوزاريــة  للجنــة  عشــر 
األزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخاتها 
العربيــة،  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
الــذي عقد في القاهرة أمس األول، مؤكدا 
جالتــه أن البحريــن تتطلع دائمــا بأن يعم 
األمن والســام في المنطقة والعالم أجمع، 
متمنيــا جالــة الملك القائــد األعلى لجميع 
ضبــاط وضبــاط صــف وأفراد قــوة الدفاع 
دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع 

عملهم النبيلة.

تزامنا مع عودة الطالب والطالبات إلى 
المدرس، يسلط برنامج “األمن” اإلذاعي 
الــيــوم  ــذاع  ــ ت ــتــي  ال الــضــوء فــي حلقته 
إدارات  واستعدادات  جهود  )الخميس( 
الطلبة  سالمة  لتأمين  الداخلية  وزارة 
حيث  الجديد،  الــدراســي  العام  بــدء  مع 
يستضيف البرنامج كالً من رئيس شعبة 
التوعية المرورية باإلدارة العامة للمرور 
المعيلي، والمالزم مريم  النقيب عبدهللا 
المجتمع  الدوسري ضابط شعبة خدمة 

بمديرية شرطة المحافظة الشمالية.
برنامج “األمــن” اإلذاعــي، تعده وتقدمه 
اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية 
ــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مــع إذاعــة  ــ ب

مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

ــاع الــبــحــريــن ــ ــوة دف ــق ــة ل ــام ــع ــزور الــقــيــادة ال ــ ــد األعـــلـــى ي ــائ ــق ــمــلــك ال ــة ال ــال ج

نعتز بوقوف قواتنا مع األشقاء ضمن التحالف العربي

“األمن” يناقش جهود “الداخلية” 
02مع العام الدراسي الجديد

جاللته يشيد بنتائج اجتماع اللجنة 
الوزارية لمتابعة تطورات األزمة مع إيران
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الرفاع - قوة الدفاع الرفاع - قوة الدفاع

بحضــور  البحريــن  دفــاع  قــوة  احتفلــت 
رئيــس هيئــة األركان الفريق الركن ذياب 
بــن صقــر النعيمــي بافتتــاح دورة الدفاع 
الوطنــي الثانية، ودورة القيادة واألركان 
المشــتركة الثانية عشــرة بالكلية الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني أمس.

ولــدى وصــول رئيــس هيئــة األركان كان 
في االستقبال آمر الكلية الملكية للقيادة 
واألركان والدفــاع الوطنــي اللــواء الركن 
بحــري عبــدهللا ســعيد المنصــوري وعــدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
وبــدأ االحتفــال بتــاوة آيــات مــن الذكــر 
الملكيــة  الكليــة  آمــر  ألقــى  ثــم  الحكيــم، 
للقيــادة واألركان والدفــاع الوطنــي كلمة 
الشــكر  ووجــه  بالحضــور،  فيهــا  رحــب 
تفضلــه  علــى  األركان  هيئــة  لرئيــس 

بافتتــاح دورة الدفــاع الوطنــي الثانيــة، 
المشــتركة  واألركان  القيــادة  ودورة 
الثانية عشرة، وبعد ذلك تم تقديم إيجاز 
عن الدورتين والمراحل التحضيرية لهما 
ومناهجهما الدراسية، ثم تم اإلعان عن 
افتتــاح الدورتيــن مــن قبــل رئيــس هيئة 

األركان.
وفــي الختــام عبــر الفريــق الركــن ذيــاب 
فــي  للمشــاركين  تمنياتــه  عــن  النعيمــي 

الدورتيــن كل التوفيق والســداد، مشــيرا 
إلــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الكلية 
والدفــاع  واألركان  للقيــادة  الملكيــة 
العســكري  التعليــم  فــي مجــال  الوطنــي 
متطــور  منهــاج  خــال  مــن  العالــي، 
واإلبداعيــة  التحليليــة،  القــدرات  ينمــي 
للمشــاركين فيهــا من منتســبي قوة دفاع 
ووزارات  األمنيــة  واألجهــزة  البحريــن 

الدولة والمشاركين من الدول الشقيقة.

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
القيــادة  قائــد  أمــس،  صبــاح  العامــة 
الفريــق  األميركيــة  البريــة  المركزيــة 

تيري فيريل والوفد المرافق له.
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورحــب 
المركزيــة  القيــادة  بقائــد  البحريــن 
البريــة األميركيــة والوفــد المرافق له، 
وأشــاد بعاقات الصداقــة القائمة بين 
مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة 
األميركية وســبل تعزيزها وما تشهده 
األصعــدة  مختلــف  علــى  تطــور  مــن 
بالتنســيق  منهــا  يتعلــق  مــا  خصوصــا 

العسكري والتعاون الدفاعي.
الدفــاع  شــؤون  وزيــر  اللقــاء  حضــر 

حســن  بــن  عبــدهللا  الركــن  الفريــق 
النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركــن ذياب بن صقــر النعيمي، ومدير 
الركــن  اللــواء  العامــة  القيــادة  ديــوان 
حســن محمــد ســعد، ومديــر التعــاون 
العســكري اللــواء الركــن محمد هاشــم 

السادة، ومســاعد رئيس هيئة األركان 
للعمليــات اللــواء الركــن غانــم إبراهيم 
البحريــة  ســاح  وقائــد  الفضالــة، 
الملكــي البحريني اللــواء الركن بحري 
محمد يوســف العســم، وعــدد من كبار 

الضباط.

دور مهم لـ“الكلية الملكية” في مجال التعليم العسكري العالي القائد العام لقوة الدفاع يستقبل قائد القيادة المركزية البرية األميركية

رئيس األركان يفتتح “دورة الدفاع الوطني” المشتركة تعزيز التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مع واشنطن
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لدى تفضل سموه بحضور فعاليات معرض Thai Expo، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
أن المجــال االقتصــادي يشــكل أحــد أوجــه التعاون المتميزة بين مملكــة البحرين ومملكة تايلند الصديقــة، وأن هناك حرصا متبادال 
لــدى البلديــن علــى تطويــر هذا التعاون واالرتقاء به إلى آفاق تخدم المصالح المشــتركة، وتســهم في تعزيــز العالقات الوطيدة بين 

البلدين.

وشــدد ســموه على أهمية األثر الذي تلعبه 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
دعم الجهود الحكومية في مختلف الدول 
علــى صعيد التنمية المســتدامة، من خالل 
قدرتهــا علــى توفير مزيد مــن فرص العمل 
التــي تمثــل إضافــة لالقتصــادات الوطنية 
مــن خالل التركيز على المنتجات الوطنية 

والترويج لها داخلًيا وخارجًيا.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد تفضــل صبــاح أمــس بحضــور فعاليات 
“المعرض التايلندي األول لبرنامج تســويق 
يقــام  الــذي   ،)Thai Expo( المشــروعات 
بفنــدق الخليج على مــدى يومين، بتنظيم 
مــن مكتــب ترويــج المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة في مملكة البحرين، بالتعاون 
المملكــة،  لــدى  تايلنــد  مملكــة  ســفارة  مــع 

والنادي التايلندي في البحرين.
ولــدى وصــول ســموه إلــى موقــع المعرض 

اســتقبال ســموه  ســفير مملكــة  فــي  كان 
نــا  تانيــت  البحريــن  لــدى  المعتمــد  تايلنــد 
ســونخال، وعــدد مــن كبــار المســؤولين في 

المملكة.
وقــد اســتمع صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء إلــى شــرح مــن الســفير التايلنــدي 
حــول محتويــات المعــرض ومــا يضمه من 
منتجــات تايلنديــة، ثــم اطلــع ســموه علــى 
عــرض موســيقي يجســد الفــن الفلكلــوري 

التايلندي.
أرجــاء  فــي  بجولــة  ســموه  قــام  بعدهــا 
يشــتمل  مــا  علــى  اطلــع خاللهــا  المعــرض 
عليــه مــن منتجات تايلنديــة متعددة، وقد 
إعجابــه  عــن  المناســبة  بهــذه  ســموه  عبــر 
مــن  التايلنديــة  المنتجــات  بــه  تتميــز  بمــا 
جــودة واتقان في التصميم، متمنًيا ســموه 
للقائميــن علــى المعــرض والمشــاركين فيه 
النجــاح فــي تحقيــق ما يتطلعــون إليه من 

عقد صفقات تجارية وشــراكات، تقوي من 
ركائــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري بين 

البلدين الصديقين.
ـ  البحرينيــة  العالقــات  أن  ســموه  وأكــد 
التايلنديــة تشــهد نمــاء مســتمرا في شــتى 
القطاعــات، انطالقــا مما يجمع بين البلدين 
مــن روابــط تاريخية قويــة ومتميزة تقوم 
علــى اإليمــان المتبــادل بــأن التعــاون هــو 
بيــن  التقــارب  لتحقيــق  األمثــل  الســبيل 
األعمــال  رجــال  ســموه  داعيــا  الشــعوب، 
والقطاع الخاص في البلدين إلى االستفادة 
مــن الفرص الواعــدة التي يمتلكهــا البلدان 
فــي بناء مزيد مــن الشــراكات االقتصادية 

التي تلبي التطلعات المشتركة.
معــرض  فعاليــات  بتنظيــم  ســموه  وأشــاد 
Thai Expo فــي مملكــة البحريــن، مشــددا 
ســموه على أهمية التوســع في إقامة مثل 
هــذه المعــارض المتخصصة لما لها من دور 

بالتبــادل  يرتقــي  أن  شــأنه  مــن  تســويقي 
التجــاري وحركــة االســتثمارات المتبادلــة 

بين البلدين الصديقين.
مــن ناحيتــه، أعــرب الســفير التايلندي لدى 
والتقديــر  الشــكر  خالــص  عــن  البحريــن 

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على 
تفضل ســموه بحضور المعرض بما يجســد 
مــا يوليــه ســموه مــن حــرص علــى تنميــة 
وتطويــر العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، 
مؤكدا أن تشريف سموه المعرض سيسهم 

الراميــة  ألهدافــه  المعــرض  تحقيــق  فــي 
إلــى توســيع دوائر العالقــات التجارية بين 
مملكــة البحريــن ومملكــة تايلنــد من خالل 
زيادة وتيرة التفاهم والتنســيق بين رجال 

األعمال والتجار في البلدين.

المنامة - بنا

دور بارز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الجهود الحكومية
ســمو رئيس الــوزراء يؤكــد أن المجــال االقتصادي أحــد أوجه التعــاون المتميزة مــع تايلند

المعارض لها من 
دور تسويقي في 
حركة االستثمارات 

المتبادلة

دعوة رجال األعمال 
لالستفادة من الفرص 
الواعدة في بناء مزيد 

من الشراكات االقتصادية

حرص متبادل 
لدى البلدين على 
االرتقاء بالعالقات 

إلى آفاق أوسع
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قامــت لجنــة التحكيــم لجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي للعمــل التطوعي بفرز 
وتصنيــف المشــاريع المشــاركة فــي جائــزة أفضــل مشــروع تطوعــي فــي مملكــة 
البحرين، والتي وصل عددها أكثر من ٥٠ مشروعا لهذا العام، والتي تعد أكبر عدد 

من المشاركات في تاريخ الجائزة منذ انطالقتها.

وقـــال فــالــح الــرويــلــي رئــيــس لجنة 
عضويتها  فــي  تضم  التي  التحكيم 
ــدي، واإلعــامــيــة  ــمـ كــا مــحــمــد األحـ
ــت  ــامـ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــان مـــــــرهـــــــون، إنـ ـــ ــــمـ إيــ
المشروعات  استمارات  باستعراض 
لجنة  من  تسلمتها  والتي  المشاركة، 
توافقها  مدى  من  للتأكد  التسجيل؛ 
مع الشروط والمعايير، الفتا إلى أن 
متزايدة  أعــدادا  استقطبت  الجائزة 
تغطي جوانب  التي  المشاركات  من 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وصــحــيــة 
وخــيــريــة مـــا يــعــكــس مـــدى الــتــنــوع 

في  التطوعي  العمل  به  يزخر  الــذي 
المملكة.

إيجابية  عــوامــل  هــنــاك  أن  ــاف  وأضـ
لهذا  اللجنة  عمل  خــال  رصدها  تم 
الشباب  إقــبــال  رأســهــا  الــعــام، وعلى 
البحريني على التطوع في مجاالت 
نظرة  إلــى  يــدعــو  أمــر  هــو  مختلفة، 
التطوعي،  العمل  بمستقبل  تفاؤلية 
ويؤكد حرص األجيال الجديدة على 
التفاعل مع القضايا التنموية للوطن.

المتميز  المستوى  أن  الرويلي  وأكــد 
وضع  للجائزة  المتقدمة  للمشاريع 

ــة الـــتـــحـــكـــيـــم  ــ ــن ــجــ ــ ل
كبير  تــحــد  ــام  أمــ

الخـــــــــتـــــــــيـــــــــار 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
األفــضــل في 
ــة  ــ ــئ كــــــــــل فــ
ــات  ــئـ مــــــن فـ
الــــــجــــــائــــــزة 

ســــــــــــــــــــــــــــــواء 
لــأفــراد والــفــرق 

أو  الـــــتـــــطـــــوعـــــيـــــة 
الــجــمــعــيــات الــتــطــوعــيــة، 

المقيمة  األجنبية  الجاليات  إضافة 
ــى أن قــوة  ــ فـــي الــمــمــلــكــة، الفـــتـــا إل
المنافسة دفعت اللجنة إلى التدقيق 
الشديد في فحص المشروعات؛ ألن 
المتميزة  المشاريع  بين  الــفــروقــات 

دائما ما تكون ضئيلة للغاية.

أحـــد  أن  إلـــــى  وأشــــــــار 
في  اللجنة  أهـــداف 
اخــــتــــيــــار أفـــضـــل 
الـــــمـــــشـــــروعـــــات 
ــرص  ــ ــحــ ــ ــ هــــــــو ال
ــى تــحــقــيــق  ــ ــل عــ
االســـــــتـــــــدامـــــــة 
الــــــمــــــنــــــشــــــودة 
التطوعي  للعمل 
والـــــــــــقـــــــــــدرة عـــلـــى 
بما  والتطور  االستمرارية 
يضمن تحقيق أقصى استفادة 
للمجتمع المحيط من هذه المشروع، 
الـــمـــبـــادرات  بـــعـــض  ــى أن  ــ إلـ ــا  ــتـ الفـ
مختلفة،  أجياال  تحتضن  التطوعية 
التواصل  تعزز  إضافية  ميزة  وهــي 

بين فئات المجتمع.
واختتم الرويلي تصريحه مشيدا 

رئيس  الجائزة  راعــي  بتوجيهات 
السلة  لــكــرة  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد 
بن  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو 
بجهود  ونـــوه  خليفة،  آل  خليفة 
دعم  في  الطيبة”  “الكلمة  جمعية 
عمل لجنة التحكيم، الفتا إلى أنه 

سيتم االعان عن أسماء الفائزين 
رواد  تكريم  بالجائزة خال حفل 
العمل التطوعي العربي خال هذا 

الشهر.
ــراعــي  يــذكــر أن “تــمــكــيــن” هــي ال
اإلستراتيجي للجائزة، كما أن بنك 
السام” و”باس” و”جيبك” و”فيفا” 
و”بنك البركة” رعاة لجائزة عيسى 

بن علي للعمل التطوعي.

المنامة - بنا

جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي تختار أفضل مشروع في البحرين

فالح الرويلي

Û  .كل شــيء تبالــغ فيه ســيتحول إلــى فقاعة ذات يوم تنفجــر في وجهك
قلبــك إذا انتفــخ بوهــم الحب ســيتحول ذات يــوم إلى فقاعة ســتنفجر، 
وأنــت ســتبقى كمــا يقــول المتنبي )كريشــة في مهــب الريح ســاقطة.. ال 
تســتقر علــى حال مــن القلِق(. وإذا لم تقم بإنتاجية مســتمرة في الطاقة 
نفســك كاقتصــاد  الحيــاة ســتجد  تعتمــد كوكتيــل  ولــم  الحيــاة  وحــب 
األرجنتيــن، مثقــل بالديون لكن في ذكريات، وشــاحب بــا روح، ويلعب 
بحياتــك اآلخــرون كمــا هم سياســيو البرازيل. ســتظل تعانــي تداعياتها 
من ارتفاع أسعار أوجاعك، وتضخم فؤادك، وبطالة حادة في مشاعرك، 
وهبــوط فــي عملــة حبــك، فــا أحد يريد يشــتري هــذه العملــة؛ ألن حبك 
ســيصبح رخيصــا مجــرد ورق ال قيمــة لــه. الحــب كمــا االقتصــاد أن لــم 
تنتبــه لرفــع نمــوه بشــكل صحيــح ســتظل تعانــي. إذا وجــدت نفســك 
تشــتاق للحبيــب بشــكل مبالغ فيه، فهــذا يعني أنك تعانــي من اضطراب 
ســيكولوجي. إذا كنت دائما تذهب لمحرقة ذكرياتك في الحب، لتذرف 
دموعــك مــع آخــر دخــان يخرج من بين رمــاد الذكريات، فهــذا يعني أنك 
تحب تمثيل دور الضحية، وإنك مازلت عشــيقا يلبس بزة ســجن الحب. 
المبالغــات فــي الحب تتحول إلى فقاعــات، فتنفجر لتتحول إلى أزمات. 
كذلــك في االقتصــاد كلما هرول اإلعام في النفخ، والمؤسســات المالية 
فــي شــيء بشــكل جنونــي وهوســي وانتفخــت المضاربات تأتــي لحظة 
صارمة لتفجر هذه الفقاعة، لترجع لســعرها الحقيقي با رتوش أو وجه 
مســتعار أو وجه شــمعي. مشــكلتنا نحن البشــر هي المضاربات. مضاربة 
في الحب، فاذا أحببنا فَجرنا في الحب، وإذا كرهنا تفجرنا كرها وحقدا 
وخبثــا، وقليــل منــا هــم الوســطيون. حتــى فــي معرفــة بورصــة الحــب 
مخفقون ال نعرف متى نبيع وأي سهم في الحب نشتري. ودائما الفقاعة 
اذا ما تفجرت خلفت وراءها ضحايا بصور مأســاوية مختلفة. والغريب 
أن فقاعة الحب تبدأ بزهرة في تســامر على ضوء القمر، وتنتهي بزهرة 
تلقــى علــى رخام قلب مهشــم كان لحبيــب. حتى الوردة هذه المســكينة 
ندخلهــا فــي كذبنــا العاطفــي، بــل حتــى فــي الحــروب، فاننســى حــرب 
الوردتيــن، وهــي حــرب أهليــة دارت معاركهــا علــى مــدار ثاثــة عقــود 

)1455م1485-م( حول األحق بكرسي العرش في إنجلترا.

Û  والغريــب أن أول فقاعــة ماليــة فــي العالــم كانــت بســبب وردة التوليــب
)1637-1635( انتشــرت وردة التوليــب فــي أوروبــا عــن طريــق هديــة 
مــن الســلطنة العثمانيــة إلــى أمبراطــور روما، ومنهــا انتقلت إلــى هولندا 
فــي بدايــات القــرن الـــ 17. وكانــت فتــرة العصــر الذهبــي الهولنــدي، إذ 
توافرت ســيولة نقدية وزادت ثروات الكثيرين تبعا لتعاظم قوة هولندا 
االقتصاديــة. واعتبــرت زهــرة التوليب رمزا للطبقــة الراقية، وفي “ذروة 
الهوس”، كانت الزهرة الواحدة تباع بأكثر من 10 أضعاف الدخل السنوي 
لحرفــي ماهــر، مــا شــجع جميــع فئــات المجتمــع علــى الدخــول بأموالهم 
وحتــى بممتلكاتهــم للمضاربة بشــراء التوليب وبيعها حتى بلغت أســعار 
براعــم التوليــب ذروتهــا، وبالتالــي انهيارها في شــكل ســريع، ما أدى إلى 
خســارة آالف الهولنديين أموالهم وممتلكاتهم. باعوا بيوتهم ومحاتهم 
وكل مــا يمتلكــون القتنــاء زهــرة قــد تمــوت فــي أي لحظــة. الهــوس في 
كل شــي يقــود إلــى نهاية كارثية. الذكي هو المتــوازن، هو من يبتعد عن 
العشــق أو الهوس بأي شــيء في الوجود، ومن ال ينتفخ نرجسيا ال بمال 
أو شــهرة أو منصــب. اإلمــام علي “ع” يقول )قيمة كل امرئ ما يحســنه(. 
اليوم الطاووسية األمريكية في أوجها اقتصاديا، واستطاعت أن تجعل 
الــدوالر ملــك العمــات، واقتصادهــا أقــوى اقتصــاد رغــم حجــم الديون، 
لكــن حتــى هذه األمور غير محصنة. من كان يصدق أن بعد تربع اليابان 
علــى المركــز الثاني في االقتصاد العالمي تزيحها الصين؟ ما هذا الرعب 
األمريكــي مــن االقتصــاد الصينــي؟ ألن الصيــن تغــزو العالــم باالقتصــاد، 
وليــس علــى الطريقــة الشــرق أوســطية بالمليشــيات أو صــراخ القنــوات 
أو الشــتم الطائفــي . أمريــكا مدينــة للصيــن، وهــذه مفارقة مهمــة. وهذا 
التنين اآلسيوي في تمدد وإذا زادت نرجسيته بتوريط القارة اإلفريقية 
بالديــون ســتكون هنــاك فقاعــة وأزمــة. بلــد شــيوعي ديكتاتــوري، لكنــه 
عــرف اللعبــة، أن القوة ليســت بالعضات، وال بفقاعات النرجســية، ولكن 
باالقتصاد. شهدنا تداعيات فقاعة االنقابات في أمريكا الاتينية. فقاعة 
الشيوعية وتضخم السوفيت. فقاعة الدواعش. فقاعة سوق المناخ في 
الكويت. فقاعة الرهن العقاري في 2008 بأمريكا .المبالغة في السياســة 
واالنتفــاخ األنــوي للزعيم يقوده للســقوط. الرئيس التركــي أردوغان بدا 
بسياســة تصفيــر المشــاكل مــع األعــداء، وكان برغماتيــا فــي االقتصــاد، 
وارتفع مســتوى النمو في تركيا، وقل معدل البطالة، واســتقطب رؤوس 
األمــوال، وبــدأت ترتفــع ســعر الليــرة فــي قبــال الــدوالر، لكن بعــد الربيع 
العربــي دخلــت لوثة الســلطان العثماني عند أردوغان وانتقل من تصفير 
األعداء إلى تصفير األصدقاء. خسر الرئيس إسطنبول مرتين. التطرف 
فــي الزعامــة كما كانــت الهياج الناصري فــي الخمســينات، والمبالغة في 
الحب كما هو قيس بليلى، النرجسية في التمدد كما االستعمار اإلسباني 
قديما، الهرولة بعقل جمعي جماهيريا في التصفيق لشيء، كلها تتحول 

إلى فقاعات قد تنفجر أي لحظة تاريخية.

خطورة الفقاعة في 
الحب والسياسة 

واالقتصاد )35( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

“الجنوبية” تتشرف بتنفيذ توجيهات ورؤى جاللة الملك
سمو الشيخ خليفة بن علي: دعم من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لتحقيق المزيد

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عدًدا من 
المسئولين والضباط ووجهاء وأصحاب المجالس في المحافظة، وذلك خالل مجلس 

سموه األسبوعي بالمحافظة الجنوبية.

وقد رّحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
الجنوبية  المحافظة  أن  مــؤكــًدا  بالحضور، 
عاهل  وتــوجــيــهــات  رؤيـــة  بتنفيذ  تــتــشــّرف 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، منّوًها سموه بدعم رئيس الوزراء 
خليفة  الوالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العهد  ولــي  ــؤازرة  ومــ خليفة  آل  سلمان  بــن 
لرئيس  الــنــائــب األول  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة في تحقيق المزيد 

من المكتسبات للوطن والمواطن.
وثّمن سموه دور وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة في دعم 
ركائز األمن والسامة وتعزيز أواصر التعاون 

اإلدارات  مختلف  بين  المشترك  والتنسيق 
والمقيمين  المواطنين  يــخــدم  بما  األمــنــيــة 
خـــال الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
المجتمعية  والشراكة  التعاون  سموه  مثمًنا 
الجنوبية،  المحافظة  شــرطــة  مــديــريــة  مــع 
للمحافظة  والسند  المعين  خير  باعتبارهم 
ــنـــي الــمــجــتــمــعــي في  ــعــمــل األمـ ــم ال فـــي دعــ

المواسم الدينية وغيرها من المناسبات.
الجنوبية  المحافظة  أن  إلــى  سموه  وأشــار   
ماضية في مسيرة التنمية الشاملة والتقدم 
الحضاري من خال إبراز المشاريع التنموية 
فــي نــطــاق الــمــحــافــظــة والــعــمــل بــمــا يحقق 
المباشر  بالتواصل  وذلــك  األهــالــي،  تطلعات 
المحافظة  حــيــث شــهــدت  الــمــواطــنــيــن،  مــع 

المشاريع  ــرز  أب افتتاح  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي 
الخدمية  الــقــطــاعــات  فــي شــتــى  الــتــنــمــويــة 
موزة  الشيخة  كمدرسة  المجاالت  بمختلف 
افتتحت  الــتــي  للبنات  الشاملة  حمد  بنت 

مؤخًرا في مدينة خليفة.
ــحــضــور عـــن شــكــرهــم  مـــن جــانــبــهــم، عــّبــر ال

ــم  ــدائـ ــمــبــاشــر والـ ــتــواصــل ال ــل وتــقــديــرهــم ل
محافظ  سمو  تجسيده  على  يحرص  الــذي 
المحافظة الجنوبية، وما يقوم به من جهود 
في سبيل رصد ومتابعة احتياجات األهالي 
التي  الشاملة  التنموية  المشاريع  خال  من 

تشهدها كافة المناطق.

المنامة - وزارة الداخلية

دور مهم لـ“دراسات” في تنفيذ “الخطة الوطنية”
االنتماء تعزيز  تدعم  “المركز”  فعاليات  عــبــداهلل:  بن  ــد  راش الشيخ 

أول  الــفــريــق  الــداخــلــيــة  وزيـــر  استقبل 
آل خليفة  عــبــدهللا  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ 
ــاء  صـــبـــاح أمـــــس، رئـــيـــس مــجــلــس أمــن
مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
“دراســـات”  الطاقة  ودراســـات  والدولية 

الشيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة.
وقد رحب الوزير، برئيس مجلس أمناء 
المركز  بـــدور  مشيدا  ــات”،  ــ “دراسـ مــركــز 
والبحوث  الــدراســات  إعــداد  مجال  في 
االرتــقــاء  فــي  يسهم  بما  اإلستراتيجية 
ما  وهــو  مشتركة.  رؤيـــة  وبــنــاء  بالفكر 
في  إستراتيجية  قيمة  للمركز  يجعل 
مــجــال اتــخــاذ الــقــرار بــنــاء عــلــى أســس 

علمية.
المركز  دور  على  الداخلية  وزيــر  وأثنى 
ــادرات الــخــطــة  ــ ــب ــ ــي مـــجـــال تــنــفــيــذ م فـ
ــيــة لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء الــوطــنــي  ــوطــن ال
وترسيخ قيم المواطنة وذلك من خال 
طرح الخطة في الفعاليات والمنتديات 

العلمية التي ينظمها المركز.

ــشــيــخ عـــبـــدهللا بن  ــد ال ــ ــن جـــانـــبـــه، أك مـ
المركز  مواصلة  على  خليفة  آل  أحمد 
المجتمعية  الــشــراكــة  تفعيل  فــي  دوره 

الداخلية من خال  والتعاون مع وزارة 
تعزيز بناء القدرات وتحقيق التميز في 
األداء، مؤكدا االستمرار في تبني ودعم 

تهدف  التي  الوطنية  والبرامج  الخطط 
والتقاليد  الــقــيــم  عــلــى  المحافظة  إلـــى 

األصيلة ألبناء البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يستقبل السفير البريطاني الجديد
أول  الفريق  الداخلية  وزيــر  استقبل 
خليفة،  آل  عبدهللا  بــن  راشــد  الشيخ 
ــعــام الــلــواء  بــحــضــور رئــيــس األمـــن ال
ــارق الــحــســن، صــبــاح أمـــس سفير  طــ
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين 
بمناسبة  وذلـــك  ــد؛  ــونـ درامـ ــك  ــ رودريـ

تعيينه سفيرا جديدا لباده.
الجديد،  بالسفير  الــوزيــر  رحــب  وقــد 
تربط  التي  الطيبة  بالعاقات  مشيدا 
وبمستوى  الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن 
ــاون والـــتـــنـــســـيـــق خـــاصـــة فــي  ــعــ ــ ــت ــ ال
التوفيق  له  األمنية، متمنيا  المجاالت 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

المنامة - وزارة الداخلية

اإلعالن عن أسماء 
الفائزين خالل حفل 

تكريم رواد العمل 
التطوعي العربي
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ــوم ــع ش وأم  عــــــــذاري  رســــــوم  مــــن  ــم  ــمـ ــهـ الـ ذوي  إعــــفــــاء 
قــال الوكيــل المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة وائــل المبــارك إنــه مــن المتوقع 

إصدار الالئحة التنفيذية لقانون النظافة العامة في 12 سبتمبر المقبل.

لإلجــراءات  اســتعراضه  لــدى  وأشــار 
التمهيديــة لقانون النظافــة العامة إلى أن 
القانون ســار منذ تاريخ إصداره، وأنه تم 
مخاطبــة البلديــات األربــع للحصــول على 

مرشحيها للضبط القضائي.
 ولفت إلى أنه تم توحيد اإلجراءات بين 
البلديــات وتطبيــق الغرامــات، إلــى جانب 
التنســيق مع إدارة نظم المعلومات بشــأن 

التطبيق اإللكتروني للمخالفات.
العامــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس  وعلقــت 
أن  شــهاب  آل  مهــا  بالمجلــس  واإلعــالم 
لمحافظــة العاصمة خصوصية تتمثل في 
احتضانهــا ألعــداد كبيرة من األجانب مما 
يتطلــب معــه خطــة مغايــرة لتوعيــة هذه 

العمالة والوصول إليها.
 ودعت إلى أن نجاح تطبيق هذا القانون 

علــى أرض الواقــع يتطلــب تنفيــذه دفعــة 
واحدة، ومحاولة تجنب حصول التفاوت 

المناطقي في التطبيق قدر اإلمكان.
 وعّبــر رئيــس لجنــة الخدمــات والمرافــق 
العامــة عبدالواحد النكال عن أمله في أن 
يكــون للقانــون وجود حقيقــي على أرض 
الواقع، وأن ال يبقى مجرد حبر على ورق.

 ودعــا البلــدي محمــد الهنــدي إلــى بحــث 
إمكانيــة أن يتــم تطبيــق القانــون بشــكل 
تدريجــي، أو أن تخصــص فتــرة تجريبية 

لتطبيقه.
 مــن جانــب آخر، أبدى البلــدي عبدالواحد 
النــكال اســتغرابه مــن قــرار إعفــاء ذوي 
عــذاري  عيــن  دخــول  رســوم  مــن  الهمــم 

وعين أم شعوم.
وأوضح النكال أن ســبب اســتغرابه يعود 

إلــى أن المجلس أعفى في قرار ســابق له 
فــي العــام 2016 ذوي الهمــم مع الرســوم، 
هذيــن  مرتــادو  كان  إذا  عمــا  ومتســائال 
المرفقين من ذوي الهمم يدفعون الرسوم 
طــوال تلــك الفتــرة وحتى القــرار الجديد 

أم ال.

وبينــت مدير عام أمانة العاصمة شــوقية 
العــام  فــي  الصــادر  القــرار  أن  حميــدان 
فئــة عمريــة محــددة  2016 شــمل فقــط 
من األطفال، ولم يكن يشــمل ذوي الهمم، 
حيث إن تطبيق القرار على هذه الفئة لم 

يبدأ إال في العام الجاري.

النكال متوسًطا حميدان وآل شهاب

زيادة عدد صهاريج شفط األمطار
خطة مشتركة بين “األشغـال” و“البلديات” لمواجهة الموسم

أكــدت مديــر أمانــة العاصمــة شــوقية حميــدان وجــود خطــة تشــغيلية بيــن كل من شــؤون 
البلديات واألشغال لمواجهة موسم األمطار. 

ولفتت خالل مناقشــة المجلس الستعدادات 
معــدل  أن  إلــى  األمطــار  موســم  مواجهــة 
األمطــار فــي العــام الماضــي كان كبيــًرا، وأن 
العمــل جــار على صيانــة نقاط تصريــف مياه 
األمطــار، إلــى جانــب توفيــر الصهاريــج عبــر 
عقــد مشــترك بين جميــع األجهــزة التنفيذية، 

حيث تم طلب زيادة عددها.
العالقــات   مــن جهتهــا، قالــت رئيــس لجنــة 
العامــة واإلعــالم مهــا آل شــهاب إن مملكــة 
البحريــن فوجئــت في العام الماضي بموســم 
أمطــار فــاق التوقعــات، مما أدى إلــى إحداث 
حجــم  قــدرة  لعــدم  األضــرار،  مــن  الكثيــر 
تلــك  اســتيعاب  علــى  حينهــا  االســتعدادات 

الكميات الكبيرة وغير المسبوقة.
 وقالــت: إن مــا نطمح له في الموســم المقبل 
أحــًدا  أن  نســمع  أن ال  هــو  اســتعدادات  مــن 

اضطــر الســتئجار صهريــج لشــفط المياه في 
مجمعــه أو منطقته، وذلك بأن تقوم األجهزة 
التنفيذيــة بواجبهــا على أتمِّ وجــه وبالكفاءة 
تلــك  تكــون  أن  ضــرورة  وأكــدت  المناســبة. 
والحقائــق،  باألرقــام  مثبتــة  االســتعدادات 

وعدم االقتصار على بث التطمينات.
أهميــة  إلــى  توفيــق  البلــدي محمــد  وأشــار   
وشــؤون  األشــغال  شــؤون  بيــن  التنســيق 
البلديات، والدعوة إلى تخصيص الميزانيات 
الكافيــة لمواجهــة األضــرار المحتملــة خــالل 

الموسم المقبل.
وعّبــرت رئيــس اللجنــة الفنيــة هدى ســلطان 
كافيــة،  االســتعدادات  تكــون  أن  أملهــا  عــن 
مــن األخطــاء  االســتفادة  مــن خــالل  وذلــك 
الســابقة، لضمــان موســم يرســم البهجة على 

وجوه الجميع.

 ولفــت البلــدي محمــد الهنــدي إلــى أن عــدم 
االســتعداد الكافــي والتنســيق الواضــح بيــن 
جميع الجهات المســؤولة عن مواجهة موسم 
األمطار يمكن أن تتســبب معه نسب الهطول 

البسيطة بفيضانات.

هدى سلطان
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سجل االجتماع االعتيادي األول لمجلس أمانة 
العاصمــة للــدور الثانــي مــن الفصل التشــريعي 
الخامــس اعتــذار عضوين من أعضاء المجلس 

وهما العضو خلود القطان ولولوة المطلق.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

معتذران

مــّرر مجلــس أمانــة العاصمــة - دون نقــاش 
- تشــكيلة لجانــه لــدور االنعقــاد الثانــي مــن 

الفصل التشريعي الخامس.
وشهدت التشكيلة الجديدة صعود العضوين 
الســابقين مها آل شــهاب وعبدالواحد النكال 
العامــة واإلعــالم  لرئاســة لجنتــي العالقــات 
وســجلت  العامــة.   والمرافــق  والخدمــات 
التشــكيلة إصرار المجلــس على غلبة العنصر 
األنثــوي علــى رئاســات لجانــه، حيــث شــهد 
للجــان  عضــوات   3 رئاســة  الماضــي  الــدور 
لجنــة  عــن  المطلــق  لولــوة   : وهــنَّ المجلــس 
العالقــات العامــة واإلعــالم، وهــدى ســلطان 
عن اللجنة الفنية، وخلود القطان عن اللجنة 
المالية. وحافظت التشــكيلة الجديدة للجان 
المجلــس علــى رئاســة اثنيــن مــن أعضائــه، 
وذلــك فــي اللجنــة الماليــة والقانونية للعضو 
خلــود القطــان، واللجنــة الفنيــة للعضــو هدى 
ســلطان، فيما طالت التغييرات كل من لجنة 
العالقــات العامة واإلعــالم، ولجنة الخدمات 

المرافق العامة.

آل شهاب والنكال 
يعودان لقيادة 

اللجان
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للطيور وصـــديـــق  ــال  ــف ــأط ل مــشــوقــة  أللـــعـــاب  عـــرًضـــا  يــتــضــمــن 
قّدمــت رئيســة أمنــاء شــركة )بحرين ترســت(، 
الوزيــرة الســابقة للتنميــة االجتماعيــة، فاطمة 
البلوشــي ألعضاء بلدي الجنوبية عرًضا مركًزا 
عــن المبــادرة األخيــرة التــي تقــوم بها الشــركة 
تحــت عنــوان )الطريق التعليمــي( موضحة أنه 
مشــروع يهــدف إلعــادة إحياء طريــق لمجتمع 
محلــي بطريقــة مســتدامة، مــن خــالل األلوان 
وألعــاب  لمــواد  مشــوق  وعــرض  والتخضيــر 
تعليميــة تفاعليــة مشــوقة لألطفال، والناشــئة 

ومكتبة مفتوحة.
يعتمــد  المشــروع  أن  البلوشــي  وأكــدت 
والطاقــة  الــري،  تقنيــات  علــى  تصميمــه  فــي 
للطيــور  صديقــة  بيئــة  ويوفــر  المســتدامة، 
المحليــة، والكائنــات الحيــة األخــرى، وأنه أداة 
لتنشــيط المجتمــع المحيــط، مــن خــالل توفير 

بيئة جاذبة وآمنة لجميع الفئات واألعمار.
 وأشــارت إلــى أن التعاون مســتمر مــع الجهات 
التعليمــي  الطريــق  لنشــر  واألهليــة،  الرســمية 
فــي جميع ضواحي وقرى البحرين، وبتنســيق 
الشــراكات مــع القطــاع الحكومــي والتشــريعي 
الطــرق  وتحديــد  الالزمــة،  التراخيــص  ألخــذ 
الخــاص  والقطــاع  للمشــروع،  المســتهدفة 

لتمويــل الطــرق التعليميــة في مناطقهــم، ومع 
مجتمــع المتطوعيــن فــي المملكــة، لتنفيــذ هذا 

المشــروع الوطني، بإشــراف مؤسســة )بحرين 
ترســت(. وأبانــت أن أول طريــق تعليمــي تــم 

 911 مجمــع   1136 طريــق  فــي  هــو  إنجــازه 
بمنطقة الرفاع الشرقي.

رئيسة أمناء شركة )بحرين ترست(، الوزيرة السابقة فاطمة البلوشي متوسطة المنصة

أكد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم  «
عبداللطيف عن تقديره للتعاون المثمر والبناء ما 

بين المجلس البلدي وبلدية الجنوبية، موضًحا أن له 
ا ومقدرًا في تحقيق النجاحات المختلفة  أثًرا إيجابيًّ

والمستمرة والتي تنعكس بوضوح على تقديم الخدمات 
للمواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية، بما 

 يسهل لهم أمورهم اليومية، ويحقق لهم الرضا.

وأكد عبداللطيف عن تقديره وثنائه لمشروع )الطريق 
التعليمي( والذي يعتبر إحدى المبادرات المتميزة 

لمؤسسة )بحرين ترست( وما له من أثر بيئي واجتماعي 
وخدمي بناء، مبيًنا أن هنالك الكثيرين ممن أبدوا 
استعدادهم إلنجاح مساعي هذه المبادرة الخيرة، 

وتعميمها على محافظات البحرين المختلفة، واصًفا 
إياه بــ )المشروع الجميل(.

مدير الجنوبية: مشروع الطريق التعليمي “جميل”

شــكلت صبــاح يــوم أمــس، لجــان المجلــس البلدي 
الجنوبي، لدور االنعقاد الثاني من الفصل الخامس 
للعــام 2020-2019 بحضــور رئيــس المجلــس بــدر 
التميمــي، وبقيــة األعضــاء. واختيــرت إيمان حمد 
عبدهللا رئيًســا للجنــة الخدمات والمرافــق العامة، 
وعبــدهللا إبراهيــم عبداللطيــف نائًبــا لهــا، وحــزام 
ابراهيــم الدوســري كعضــو، فــي حين اختيــر خالد 
عبــدهللا جناحــي رئيًســا للجنــة الفنيــة، ومــال هللا 
شاهين نائًبا للرئيس، وعبداللطيف محمد سيلمان 
عضــًوا. وعلــى صعيــد اللجنــة الماليــة والقانونيــة 
بوبشــيت  أحمــد  عبــدهللا  اختيــر  واإلداريــة، 
رئيًســا، وطــالل عتيــق بشــير نائًبــا للرئيــس، وعمر 

عبدالرحمن محمد عضًوا.

التشكيل الجديد 
للجان “الجنوبي”

استعرض أعضاء المجلس البلدي الجنوبي 
عــدًدا مــن التوصيــات والقــرارات الصــادرة 
البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزيــر  مــن 
عصــام  المهنــدس  العمرانــي  والتخطيــط 
خلــف، أهمهــا الموافقــة على مقترح إنشــاء 

نصــب تــذكاري يذكرنــا بالعــادات والتقاليد 
في 3 دورات بمنطقة الرفاع الغربي.

 كمــا أوضــح الوزيــر فــي رّده علــى مقتــرح 
برفــع الحــد األدنــى لمصــدر دخــل األســرة 
فــي  الــوزارة  الشــتراطات  المســتفيدة 

الحصــول علــى خدمــة عــازل األمطــار، من 
600 دينار إلى 1000 دينار، بأنه تم تحويل 
النــواب للنظــر  مشــروع المقتــرح لمجلــس 

فيه.
 وفــي رّده علــى مقترح آخر، بتحويل جزء 

مــن أرض وادي البحيــر كمحميــة طبيعيــة، 
تــم االعتذار عن المقترح بســبب أن األرض 
مملوكــة لجهــات حكوميــة مختلفــة، وبــأن 
هنالــك مشــاريع حكومية ســتأخذ لها مكاًنا 

هنالك.

نصب تذكارية بثالث دوارات في “الغربي”
لمحمية ــبــحــيــر  ال أرفــــض  ــل  ــوي ــح ت يــرفــض  ــال  ــغـ األشـ وزيــــر 

تغطية الجلسة: إبراهيم النهام
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ن المعلمين الجدد “على كيفه” المدير ُيسكِّ
“الــشــمــالــيــة” ـــ  ــ ب ــة  ــ ــداديـ ــ إعـ ــة  ــدرسـ ــمـ بـ “ديـــــــن”  ــن  ــي ــم ــل ــع 7 م

قــال تربــوي لصحيفــة البــاد أن مديــر مدرســة إعدادية بالمحافظة الشــمالية وقع فــي حيرة من أمره بســبب تفاوت 
عــدد المعلميــن وتخصصاتهــم مقارنة بالمقررات المطلوبة منهم للتدريس بالفصل الدراســي الذي انطلق صباح اليوم 

األربعاء.

وأوضح أن الوزارة عينت 16 معلما جديدا للمدرسة، دون 
تحديد المقررات التي من المفترض أن يدرســونها، وتبين 
أن 7 معلمين من خريجي الشــريعة، ويفترض أن يدرســوا 
مقــررات التربيــة اإلســامية، ولكــن المدرســة ليســت فــي 

حاجة لهذا العدد الكبير من معلمي التربية اإلسامية.

الجديــدة خريــج مؤهــل  المجموعــة  ونبــه أن معلمــا مــن 
لتدريــس المــواد التجاريــة، ولكــن الــوزارة لم تبلغــه بذلك، 
وإنما طلبت من مدير المدرســة تســكين الموظف لتدريس 

أّي مقرر يراه مناسبا للمعلم.
وتساءل التربوي عن أسباب التضارب في توزيع المعلمين 

لتدريــس مقــررات تختلف عــن تخصصاتهم وبمــا يؤكد ما 
ذهــب إليــه النائــب حمــد الكوهجي في تصريح ســابق بأن 
المعلميــن الجــدد مطالبيــن بتدريــس مقــررات بعيــدة عــن 
تخصصاتهم، ولكن وزارة التربية ردت عليه بأن المقررات 

قريبة من تخصصاتهم.
وعلــق: ليــس مــن المناســب أن يتخذ مدير المدرســة قرارا 
بحاجــة  المدرســة  ألن  كيفــه”  “علــى  المعلميــن  بتســكين 
التخصصيــة  المقــررات  لتدريــس  متخصصيــن  لمعلميــن 

المختلفة.

تصوير: رسول الحجيري

فريق تغطية يوم عودة المدارس: 
راشد الغائب )المشرف(، بدور المالكي، رسول 

الحجيري، خليل ابراهيم، علي هالل، ليلى مال اهلل، 
مروة خميس، محمد خليل، محمد المطوع

أغلب الكتب جديدة.. وأقلها مستعملة
طلبـــة يســـتبدلون الكتـــب التالفـــة.. وآخـــرون اســـتلموا 4 كتـــب فقـــط
ضمن السنوات  الثاث الماضية انتهجت وزارة التربية والتعليم بإعادة استخدام الكتب المستعملة وذلك في إطار التوجيهات الجديدة 
لترشــيد األنفــاق ومــن بينهــا ترشــيد طباعة الكتاب المدرســي، وتوزيعها علــى الطاب لفصل الدراســي الجديد، حيث ضــج بعض أولياء  
األمور على توزيع المدارس كتب ممزقة وغير صالحة للدراســة في الوســط اإلعامي ووســط شــكاوى رســمية تقدم العديد من أولياء 

األمور فيها للمدرسة إلعادة استبدال الكتاب.

وذكر أولياء أمور بان هذه السنة باتت أفضل من السنوات الماضية 
فــي توزيــع الكتــب، فــكان غالبيــة الكتــب جديــدة وبعضها مســتعمل 
ولكــن صالح لاســتعمال، وهذا مــا حصل على رضا الكثير من أولياء 

األمور بعدما تواصلت معهم مندوبة”الباد”.
وأشــارت والــدة الطالــب ناصــر محمــد بــأن أبنهــا فــي الصــف الرابــع 
االبتدائــي كان متخوفــًا مــن أن يحصــل علــى كتــب مســتعملة وغيــر 
صالحــة للدراســة، ولكــن كان نصيبــه   كتابــان مســتعمان فقــط مــن 

الكتب الدراسية الجديدة.
فيما ذكرت أم عيســى ولية أمر طالب بالمدرســة االبتدائية بأن أبنها 
حصل على كتب نصفها مستعمل والنصف اآلخر من الكتب حديثة ، 
مشيرة إلى أنها ال مانع لديها من استعمال أبنها كتب مستعملة ولكن 

وجود اإلجابات على األسئلة مكتوبة في الكتاب هي ما تؤثر بشكل 
ســلبي على طالب بمرحلة تأسيســية. وأردفت ولية أمر الطالب علي 
يوســف بأن العام الماضي حصل أبنها على كتب تالفة وقامت ألكثر 
مــن مــرة منــذ بدايــة الفصــل الدراســي الســتبدال الكتب المســتعملة 
بكتب مستعملة أخرى، فيما هذه المرة كانت الكتب جيدة مما سهل 
تغليفها بالجادة. وبينت ولية أمر الطالبة مرام أحمد بأن منذ توزيع 
الكتــب فــي المدرســة اإلعداديــة تــم إعطاءهــم 4 كتــب فقــط، فيمــا 

سيتم توزيع الكتب البقية ببداية الفصل الدراسي.
والجديــر بالذكــر بــأن جميــع الكتب المدرســية موجودة علــى البوابة 
التعليميــة إلكترونّيــًا، ويســتطيع الطالــب تصفحهــا وطباعتها في أي 

وقت. كتاب مستعمل بعهدة طالب

عبرت الصور الرسمية في حساب وزارة التربية 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  والتعليــم  
“االنســتغرام” عــن فرحــة الطلبــة لعودتهــم إلــى 
العــام  مــن  األول  اليــوم  فــي  الدراســة  مقاعــد 
الدراســي 2020-2019 . وعلت االبتسامة وجه 
الطلبــة صبــاح أمــس وعبــر أوليــاء األمــور فــي 
تعليقاتهم عن ســعادتهم بعودة أبناءهم لمقاعد 
الدراســة وتتالت دعواتهم للطلبة بعام دراســي 
موفق. وشــكر أولياء أمور الجهــود التي بذلتها 
المــدارس الحكوميــة علــى االســتقبال  إدارات 
الجميل  الذي اسعد الطلبة وخفف توترهم في 

يومهم األول من العام الدراسي.

المــدارس  إدارات  أن  “البــاد”  محــرر  الحــظ 
بمختلــف المناطق التــي زارها فريق الصحيفة 
حــرص كــوادر المــدارس اإلداريــة والتعليميــة 
الســتقبال الطلبــة مــن البوابــة. ولوحــظ أيضــا 
طلب المدارس من أولياء األمور تجنب وقف 
ســياراتهم أمــام المــدارس تجنبــا ألّي اختنــاق 
مروري أمام البوابة، وطلبوا من أولياء األمور 
الذيــن يفضلــون مرافقة فلــذات أكبادهم، ركن 
مــن  القريبــة  الســيارات  بمواقــف  ســياراتهم 
مبنى المدرســة، والترجل من السيارة ودخول 

المدرسة.

أمهات إلدارات المدارس: 
“خففتم التوتر”

“بركنوا”ثم رافقوا 
فلذات أكبادكم 

نشــرت وزارة التربيــة والتعليــم علــى حســابها 
الرســمي في التواصل االجتماعي” االنستغرام 
“ صــور النطــاق العام الدراســي الجديد 2019 
/2020  وعودة طلبة جميع المراحل الدراســية 

إلى مقاعد الدراسة.
وعبــرت الصــور عــن حفــاوة االســتقبال التــي 
حيــث  اليــوم  هــذا  صبــاح  الطلبــة  بهــا  حظــى 
فــي  والتعليميــة  اإلداريــة  الهيئــات  اســتقبلت 
المدارس الحكوميــة طلبتها بالهدايا التذكارية 
الصــور  والتقــاط  والمجســمات  والبالونــات 
ترحيبا بالطلبة واستعدادا لعام دراسي جديد.

شــكر متابعون لحساب وزارة التربية والتعليم 
بمنصــات التواصــل االجتماعــي فريــق الــوزارة 

في تغطية حدث عودة الطلبة للمدارس.
ووصــف “أحمــد” تغطيــة الــوزارة بـــ “الجميلــة 

جدا”، وطالب بتغطية بمدرسة حددها.
وحــرص بعــض المتابعيــن علــى وضــع اشــارة 
“منشــن” أسفل بعض الصور المنشورة بحساب 
صلــة  لــه  لمــن  وبخاصــة  الــوزارة  “أنســتغرام” 
قرابــة بالمنشــورة صورهــم. وطالبــوا بضــرورة 
بإلغــاء  الســابق  الــوزارة  قــرار  “التشــديد علــى 
الواجبــات وتخفيــف وزن الحقيبــة ألن القليــل 
مــن المــدارس التزمــت بذلــك”. وكتــب أحدهم 
“العلــم نــور وبــه ننطلــق إلــى آفــاق المســتقبل 

وبناء الوطن فجدوا واجتهدوا”.

هدايا وبالونات وصور قراء “أنستغرام التربية”: 
تغطيتكم جميلة جدا

للمــدارس  المؤديــة  الشــوارع  أغلــب 
نهــار  ســالكة  كانــت  التعليميــة  والمناطــق 
اليوم. زحمة متوقعة و”قليلة الدسم” ربما 
بســبب غيــاب مجموعــة من الطلبــة اليوم 
وغــدا ليســتأنفوا العــودة لمقاعد الدراســة 
وذلــك  المقبــل،  األســبوع  األحــد  بيــوم 
بحســب متابعة فريق صحيفة الباد ليوم 
عــودة الطلبــة للمــدارس بمناطــق مختلفة 

من البحرين.

زحمة “قليلة الدسم” 
والشوارع سالكة
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طابوران للصباح ببعض المدارس

نظمــت بعــض المدارس التي زارتها صحيفة البالد طابورين للصباح، األول لطلبة الصف األول 
والثانــي والثالــث وعقــد بالصالة الرياضية، بينمــا الطابور اآلخر لطلبة الصــف الرابع والخامس 

والسادس واألول إعدادي والثاني إعدادي والثالث إعدادي وعقد بالساحة الخارجية.

تصوير: خليل ابراهيم

شــهدت بعــض المــدارس التي زارها فريــق صحيفة البالد اختصــار الطابور الصباحي، 
وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بالساحات المفتوحة.

وشــهدت بعــض المــدارس اقتصــار الطابــور على رفع الســالم الوطنــي وترحيب إدارة 
المدرسة بالطلبة وإعالن بعض التوجيهات العامة.

طابور مختصر بسبب الحر

تعميم من “التربية” يقلق أولياء أمور مواليد 2015
ــة ــروض ــال ب ــة دراســـيـــة  ــن يــعــيــدوا س أو  ــيــت  ــب ــال ب ــم  ــه ــس ــِل ــج ُي ــد  قـ

قــال النائــب حمــد الكوهجــي لصحيفة البالد أنه تلقى شــكاوى عديدة مــن أولياء أمور 
طلبة رياض األطفال بشــأن تعميم من وزارة التربية والتعليم للرياض قد يتســبب في 

إعادة السنة الدراسية لفلذات أكبادهم.

وأوضــح الكوهجــي أن أولياء أمور مواليد 
أشــهر الربــع األخير من العــام 2015، الذين 
لــن تقبلهــم الــوزارة للدراســة بالصف األول 
دخولهــم  ســن  يحيــن  عندمــا  االبتدائــي 
المدرســة، فوجئــوا بضــم فلــذات أكبادهــم 
-تقــع  أطفــال  بريــاض  الثانــي  بالمســتوى 
ضمهــم  مــن  بــدال  المحــرق-  بمحافظــة 

بالمستوى األول.

وتابــع: عندمــا استفســر أوليــاء األمــور عن 
ســبب ذلك، أجابتهم إدارة الرياض أن ذلك 
بنــاء علــى تعميم من الــوزارة، يوجب على 
الروضــة ضم مواليد الربع األخير من العام 

2015 بالمستوى الثاني وليس األول.
 3 بالروضــة  أن  إلــى  الكوهجــي  ونبــه 
مستويات تأهيلية للدراسة لمدة 3 سنوات 
االبتدائــي،  األول  الصــف  دخــول  قبــل 

وفــي حــال ضــم الطالــب للمســتوى الثاني 
بالروضــة فهــذا يعنــي أنــه ســيدرس بالعام 
الثانــي  والعــام  الثانــي،  بالمســتوى  األول 
بالمســتوى الثالــث، وســيجبر بإعــادة العام 
الــوزارة  ألن  الثالــث،  بالمســتوى  الثالــث 
بالصــف األول  الدراســة  بمقعــد  تقبلــه  لــن 
االبتدائي، ألنه من مواليد الربع األخير من 

العام.
وأشــار إلــى أن أولياء األمــور أمام خيارين 
أحالهما مر، فإما أن يجلس طالب الروضة 
بالعــام الثالث بالبيت قبل دخول المدرســة 

أو يعيد السنة الدراسية.
األمــور  أوليــاء  عــن  الكوهجــي  ونقــل 
أبنائهــم  قبــول  عــدم  مــن  امتعاضهــم 
بريــاض  ســجلوهم  وعندمــا  بالمــدارس، 
يعانــون  فإنهــم  مضــض  علــى  األطفــال 
بالظالــم  ووصفــوه  جديــد،  تعميــم  مــن 

والمتعسف، وطالبوا بإعادة النظر به.
وتتحــرك كتلــة البحريــن النيابيــة لتعديــل 
قانــون التعليم بحيث يشــمل إلزام الوزارة 
بقبــول مواليــد جميع أشــهر الســنة المقررة 

لبلوغ الطفل 6 سنوات ميالدية.

مناقشة شكوى المعلمين الجدد بأول جلسة للبرلمان
أّي مشكلة “التربية” عند طرح  النواب: توقفوا عن مجاملة  الكوهجي لزمالئه 

لــّوح النائــب حمــد الكوهجــي بطرح موضــوع تكليف معلميــن جدد بتدريس مقــررات بعيدة عــن تخصصاتهم 
الدراسية بأول جلسة لمجلس النواب المتوقع انعقاده في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وقــال الكوهجــي لـ “البــالد”: ما زالت شــكاوى المعلمين 
الجــدد تتواصل، ومن مختلف المدارس والمحافظات، 
ويجب إعادة النظر في هذا التوجه الخطر على تنشئة 

أجيال المستقبل.
وذكــر أنــه بــدأ مشــاوراته مــع زمالئــه أعضــاء مجلــس 
النــواب لتوقيــع طلــب المناقشــة العامــة ســيقدم بــأول 
األدوات  اســتخدام  فــي  والتــدرج  للبرلمــان  جلســة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن  ويطلــب  الدســتورية، 

احتواء هذه المشكلة قبل تصاعدها.
وطالــب الكوهجــي زمــالءه النــواب بضــرورة دعــم أّي 
تحــرك برلمانــي يســهم فــي وضــع الموظــف المناســب 

المعلــم  المناســب، ومــن أوجــه ذلــك تكليــف  بالمــكان 
الدراســي،  بتخصصــه  المرتبطــة  المقــررات  بتدريــس 
وليــس كمــا جــرى فــي حــاالت وردت لمكتبــي بتكليــف 
تخصصــات  عــن  بعيــدة  مقــررات  بتدريــس  معلميــن 

المعلمين.
وأكــد أن رد الــوزارة علــى تصريحــه الســابق غير مقنع، 
ويتعين عليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل الموضوع 
قبل تفاقمه وتحوله لظاهرة ثم تثبيته كوضع مســتمر 

وليس مؤقت.
وطالب الكوهجي زمالءه النواب بالتوقف عن مجاملة 
الوزارة عند طرح أّي مشــاكل ترتبط بعمل الوزارة ألن 

غايــة الجميــع تحقيــق المصلحــة العامــة وهــو هــدف 
واحد يتشاطر الجميع تحقيقه ولكن بسبل مختلفة.

حمد الكوهجي

شــكر مصــور “البــالد” مديرة مدرســة المالكيــة االبتدائية للبنات وداد الدوســري علــى تعاونها الكبير 
مــع الصحيفــة. وقــال أن مديرة المدرســة اســتقبلت موفــد الصحيفة بــكل حفاوة منــذ دخوله بوابة 
المدرســة، وجالــت معــه رفقــة المديــرة المســاعدة فتحيــة الشــبيب لمختلــف الســاحات المدرســية 
والمرافق الطالبية. وذكر أن المدرســة تميزت باأللفة والمودة بســبب إدارة الدوســري التي حظيت 

بتقدير من الكادر اإلداري والتعليمي وأولياء األمور.
وبين أن أولياء أمور الطالبات المستجدات شعرن بالبهجة بطريقة تعامل كادر المدرسة مع فلذات 
أكبادهن، وأنهن اســتودعن الطالبات أمانة لدى إدارة رحيمة انعكســت إدارتها على جميع اإلداريات 

والمعلمات.

مديرة مدرسة المالكية.. أم الطالبات

الكهرباء “مقطوعة” بمدرسة ابن النفيس في سترة
تــــضــــــــم نحو 433 طـــــــالــــــــبا و42 مــعــلـــمــــــــــة

قال أولياء أمور طلبة مدرسة ابن النفيس 
االبتدائيــة للبنيــن )تقــع في منطقة ســترة( 
عاشــوا  أكبادهــم  فلــذات  أن  “البــالد”  لـــ 
يومــا دراســيا صعبــا بســبب انقطــاع التيار 

الكهربائي عن المدرسة.
وذكــروا أن التيار كان منقطعا طوال اليوم 
والمعلمــات  الطلبــة  أرهــق  ممــا  الدراســي 

والكادر االداري.

صيانــة  بضــرورة  األمــور  أوليــاء  وطالــب 
الخلل الذي تسبب في انقطاع التيار وذلك 

لتأمين البيئة الدراسية المناسبة.
 .1993 بالعــام  المدرســة  وتأسســت 

األول  الصــف  مــن  الطلبــة  وتســتوعب 
االبتدائيــة للصــف الثالــث االبتدائي. ويبلغ 
عــدد الطلبــة قرابــة 433، وعــدد االداريات 

11، وعدد المعلمات 42.
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ــام ــ ع خـــــــال  الـــــــزيـــــــادة  نـــســـبـــة   %  12.5

ميزانية “المصارف اإلسالمية” في يوليو

شهدت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية، التي تشمل مصارف 
قطاع التجزئة وقطاع الجملة، زيادة كبيرة في شــهر يوليو الماضي 

بنحو 3.39 مليار دوالر، أي ما نسبته 12.5 % على أساس سنوي.

شهر  بنهاية  الميزانية  ووصلت 
مليار   30.51 الــمــاضــي،  يــولــيــو 
دوالر تقريًبا، مقابل نحو 27.12 
المماثلة  الفترة  في  دوالر  مليار 
2018، فــي حــيــن أن  الــعــام  مــن 
الميزانية تراجعت بشكل طفيف 
يونيو  بــشــهــر  قــيــاًســا   %  0.74
مليار   30.7 ســجــل  إذ  الــمــاضــي 

دوالر.
وشــكــلــت الــمــيــزانــيــة الــمــوحــدة 
 %  81.2 اإلســامــيــة  للمصارف 
من الناتج المجلي اإلجمالي في 
الجاري،  العام  من  الثاني  الربع 
إذ بلغت نحو 30.7 مليار دوالر، 
في  تقريًبا  دوالر  مليار  و30.1 
من   %  79.4 لتمثل  األول  الربع 
الــنــاتــج الــمــجــلــي اإلجــمــالــي في 

الربع األول.
ــنــشــرة اإلحــصــائــيــة  ــهـــرت ال وأظـ
مصرف  عــن  ــصــادرة  ال الشهرية 
الــبــحــريــن الـــمـــركـــزي، وحــصــلــت 
ــلـــى نـــســـخـــة مــنــهــا،  “الـــــبـــــاد” عـ
ــمــصــارف  ــال ب ــودات  ــوجــ ــمــ ــ ال أن 
اإلســــــامــــــيــــــة تـــــــوزعـــــــت فـــي 
شــهــر يــولــيــو الــمــاضــي، مـــا بين 
بنحو  تــقــدر  محلية  مــوجــودات 
مليار   19.4( دوالر  مليار   22.3
من  المماثلة  الــفــتــرة  فــي  دوالر 
مليار   8.2 ونحو   ،)2018 الــعــام 
تقريًبا  دوالر  مليار   7.7( دوالر 
الــعــام  مــن  المماثلة  الــفــتــرة  فــي 

.)2018
المحلية  الموجودات  واشتملت 
نحو  على:  اإلسامية  للمصارف 
مع  الستثمار  دوالر  مليار   11.7
غير المصارف، ونحو 5 مليارات 
المصارف،  مــع  الستثمار  دوالر 
ونحو 3.5 مليار دوالر الستثمار 
مليون  و151.5  الــحــكــومــة،  مــع 
ملياري دوالر  نقًدا، ونحو  دوالر 

مدرجة تحت بند أخرى.
ــودات  ــوجــ ــمــ ــ ــا اشـــتـــمـــلـــت ال ــمـ كـ
 2.7 نـــحـــو  عــــلــــى:  األجـــنـــبـــيـــة 
ونحو  لــلــســنــدات،  دوالر  مــلــيــار 
الرئيسة  للمكاتب  دوالر  ملياري 
 1.5 ونحو  الزميلة،  والــشــركــات 
غير  مــع  الستثمار  دوالر  مليار 
المصارف، ونحو 1.3 مليار دوالر 
الستثمار مع المصارف، و760.1 
بند  تحت  مدرجة  دوالر  مليون 

أخرى.
ــات، أن  ــ ــان ــ ــي ــ ــب ــ ــن ال ــ ــح مـ ــ ــضـ ــ واتـ
الـــمـــطـــلـــوبـــات عـــلـــى الـــمـــصـــارف 
ــي شـــهـــر يــولــيــو  ــة فــ ــيــ اإلســــامــ
ــا بــيــن 20  الــمــاضــي تـــوزعـــت مـ
مطلوبات  تــقــريــًبــا  دوالر  مــلــيــار 
في  دوالر  مليار   20.3( محلية 
10.5 مليار دوالر  يونيو(، ونحو 
مليار   10.5( أجنبية  مطلوبات 

دوالر في يونيو(.
المحلية  المطلوبات  واشتملت 
ــة” عــلــى: نحو  ــيـ عــلــى “اإلســـامـ
لــلــقــطــاع  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  11.5
الخاص )غير المصارف(، وقرابة 
الــمــال  ــــرأس  ل دوالر  مــلــيــار   3.5
مليار   2.4 ونحو  واالحتياطي، 
دوالر للمصارف، ونحو 1.5 مليار 
مليار  ونــحــو  لــلــحــكــومــة،  دوالر 

دوالر مدرجة تحت بند أخرى.
ــلـــوبـــات  ــت الـــمـــطـ ــلـ ــمـ ــتـ كـــمـــا اشـ
على:  الــمــصــارف  على  األجنبية 
ــرأس  ل دوالر  مــلــيــار   3.3 ــة  قــراب
 4.8 ونحو  واالحتياطي،  المال 
مليار دوالر للمصارف، ونحو 1.7 
غير  مــع  الستثمار  دوالر  مليار 
المصارف، و499.7 مليون دوالر 
والــشــركــات  الــرئــيــســة  للمكاتب 
دوالر  مليون  و221.9  الزميلة، 

مدرجة تحت بند أخرى.

73 % استحواذ البحرين 

على إجمالي الموجودات

ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـ
الـــجـــغـــرافـــي، فـــقـــد اســـتـــحـــوذت 
73 % من إجمالي  البحرين على 
اإلسامية  المصارف  مــوجــودات 
تمثل  التي  المملكة  فــي  العاملة 
نحو 22.3 مليار دوالر، ثانًيا دول 
نحو  أي   %  9.9 بنسبة  الخليج 
الـــدول  ثــالــًثــا  دوالر،  مــلــيــارات   3
العربية األخرى بنسبة 5 % التي 
تمثل نحو 1.5 مليار دوالر، ورابًعا 
الدول األميركية بنحو 1.4 مليار 
الغربية  أوروبـــا  وخــامــًســا  دوالر، 

وســادًســا  دوالر،  مليار   1.4 نحو 
مليون   648.3 بنحو  آســيــا  دول 
دوالر، وأخيًرا الدول األخرى نحو 

149.1 مليون دوالر.
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ وتـــشـــمـــل الـــــــــدول األمـ
)األرجــنــتــيــن، الــبــهــامــا، الــبــرازيــل، 
كندا،  البريطانية،  العذراء  الجزر 
األنتيل  المكسيك،  كايمان،  جــزر 
الــهــولــنــديــة، بــنــمــا، بــورتــو ريــكــو، 
الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــنــزويــا 

وأخرى(.
وتـــــوزعـــــت الـــمـــطـــلـــوبـــات عــلــى 
ــارف بــحــســب الــتــصــنــيــف  ــصـ ــمـ الـ
ــرافـــي، كـــالـــتـــالـــي: جــــاءت  ــغـ ــجـ الـ
على  مــســتــحــوذة  أوال  الــبــحــريــن 

المطلوبات  إجمالي  من   %  65.5
عــلــى “اإلســـامـــيـــة” الــعــامــلــة في 
ــتــي تــمــثــل قـــرابـــة 20  الــمــمــلــكــة ال
الخليج  دول  ثانًيا  دوالر،  مليار 
 6.3 ــة  قــراب أي   %  20.5 بنسبة 
الغربية  أوروبــا  ثالًثا  دوالر،  مليار 
بنسبة  دوالر  مــلــيــار   1.6 بــنــحــو 
 1.6 ــحــو  ن تــمــثــل  الـــتـــي   %  5.4
العربية  الدول  تليها  دوالر،  مليار 
دوالر،  مليار   1.5 بنحو  ــرى  األخـ
 884.6 ب  آســيــا  دول  وخــامــًســا 
الـــدول  ــا  ــادًسـ وسـ دوالر،  مــلــيــون 
مــلــيــون   237.7 ب  األمـــيـــركـــيـــة 
الــدول األخــرى ب  دوالر، وأخيًرا 

34.3 مليون دوالر.

توزیع موجودات ومطلوبات المصارف
 اإلسالمیۀ جغرافًیا فی یولیو

        إنفوجرافیک: 
إسماعیل السقاي
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ملیــــــــــــون

“أرامكو” تفوض 9 بنوك 
ألدوار قيادية بطرحها األولي

إن  األربعاء  أمس  مطلعان  مصدران  قال 
تسعة  فوضت  السعودية  أرامــكــو  شركة 
بـــنـــوك كــمــنــســقــيــن عــالــمــيــيــن مــشــتــركــيــن 
أن  المتوقع  األولــي  العام  طرحها  لقيادة 
يكون األكبر على مستوى العالم. وأضاف 
نــشــر اسميهما  ــذان رفــضــا  ــل ال الــمــصــدران 
أرامــكــو  أن  تــجــاريــة  حــســاســيــات  بسبب 
اخـــتـــارت جــيــه.بــي مـــورجـــان ومــورجــان 
ستانلي والبنك األهلي التجاري السعودي، 
ترتيب  عــلــى  عملت  الــتــي  الــبــنــوك  وهـــي 
العام  الطرح في وقت سابق قبل تعليقه 
أوف  بنك  الشركة  اختارت  كما  الماضي. 
ساكس  وجولدمان  لينش  ميريل  أمريكا 
وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.

سي ومجموعة سامبا المالية السعودية.

دبي - رويترز

الهملة - بتلكو

مع  بالتعاون  وذلك   ،”Batelco Talks“ برنامج  من  الشهرية  “بتلكو” جلستها  أقامت 
التنمية االقتصادية في البحرين، بثينة أمين،  القانونية لدى مجلس  مدير الشؤون 
وعضو مجلس اإلدارة في “Women in FinTech Bahrain”، حيث تناولت الحديث 
عن أهمية حماية البيانات الشخصية في االقتصاد الرقمي.  وُعقدت أحدث الجلسات 
التدريبية في مقر بتلكو الواقع بمنطقة الهملة حيث سّلطت أمين الضوء على أهمية 
حماية البيانات الشخصية، والتي تشكل عمود األساس في نمو االقتصاد الرقمي. كما 
قدمت ملخصا عن قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم تطبيقه في البحرين 
أهم  حــول  مختصًرا  تحليًا  كذلك  أمين  واستعرضت  أغسطس.  شهر  من  ابــتــداء 
القضايا على المستوى الدولي ذات الصلة بالبيانات واألساليب المطبقة في التعامل 
معها باإلضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بتطبيق هذا القانون في البحرين مثل 
االلتزامات الجديدة ألصحاب األعمال في كيفية إدارة بياناتهم والتبعات القانونية 
بتلكو في  التزام  تأكيد  على  الرائدة  التعليمية  المبادرات  وتعمل هذه  بها.  المتعلقة 
تسليط  في  الشركة  دور  تعزيز  عن  فضاَ  كــوادرهــا،  وتطوير  تنمية  في  االستثمار 

الضوء على الكوادر البحرينية المتخصصة في المجاالت المختلفة.

“بتلكو” تستعرض حماية البيانات الشخصية

السنابس - الغرفة المنامة - التنمية االقتصادية

تــنــّظــم لــجــنــة الــتــعــلــيــم بــغــرفــة تــجــارة 
وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس 
اإلدارة وهيب أحمد الخاجة وبالتعاون 
لاستشارات  الــجــودة  بيت  شركة  مــع 
ــان الـــجـــودة  ــمـ ــول )ضـ ــة عــمــل حــ ــ ورشـ
تــمــام  فـــي  وذلــــك  األداء(،  وتــحــســيــن 
األحــد  يــوم  مساء  مــن   04:00 الساعة 
بمبنى  ــجــاري  ال سبتمبر   15 الــمــوافــق 
بيت التجار، حيث ستركز الورشة إلى 
التعرف على نقاط االلتقاء واالختاف، 
وإلقاء نظره عملية على تحسين أداء 

المدارس بالبحرين.
الــورشــة سوف  الغرفة أن   وأوضــحــت 
لهيئة  السابق  التنفيذي  الرئيس  تلقيها 
ضــمــان الـــجـــودة – وحــــدة الـــمـــدارس 
تهدف  حيث  جــولــيــف،  جــو  بالبحرين 
الممارسات  أفــضــل  على  التعرف  إلــى 
جــودة  مــجــال  فــي  وتطبيقها  الــدولــيــة 
التعليم، موضحة أن القطاع يعتبر من 

أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية 
االقتصادية في البحرين.

 ودعــــــت الـــغـــرفـــة كـــافـــة الــمــهــتــمــيــن 
ــحــضــور والــمــشــاركــة  والــمــخــتــصــيــن ال
ــة، مــؤكــدة فــي ذات  ــورشـ ــذه الـ فــي هـ
الـــوقـــت حــرصــهــا عــلــى تــنــظــيــم مثل 
المتخصصة  النوعية  الفعاليات  هــذه 
األعمال  بأصحاب  المستمر  وااللتقاء 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  لدعم 

الحيوية.

انضــم خالــد إبراهيــم حميــدان إلى مجلــس التنميــة االقتصاديــة وذلك ليــزاول أعماله 
ــا جديــًدا للمجلــس الــذي يقــوم باســتقطاب االســتثمارات المباشــرة إلــى  رئيًســا تنفيذيًّ

المملكة بهدف خلق الوظائف في السوق المحلية. 

 ويــحــظــى خــالــد حــمــيــدان بــخــبــرة مهنية 
فــي قطاع  عــاًمــا  العشرين  تــفــوق  واســعــة 
األسواق المالية، حيث تولى منصب رئيس 
األوسط  الشرق  لمنطقة  العالمية  األسواق 
كما  باريبا،  بي  إن  بي  بنك  في  وإفريقيا 
إدارة  مجلس  عضوية  حميدان  ويشغل 
القابضة، وجرى  البحرين  ممتلكات  شركة 
التنمية  مجلس  إدارة  مجلس  في  تعيينه 

االقتصادية البحرين منذ العام 2014.
 وقال حميدان “نود أن نعّبر عن اعتزازنا 
االقتصادية  التنمية  مجلس  فــي  بالعمل 
اإلنــجــازات  مسيرة  مواصلة  إلــى  ونتطلع 
االقتصادية  التنمية  مجلس  حققها  التي 
فـــي ضــــوء الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة لــولــي 
مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد 

الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، صـــاحـــب الــســمــو 
آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
المجلس  دور  تعزيز  إلى  أننا سنسعى  كما 
فــي اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات الــمــبــاشــرة 
ــنــوعــيــة فـــي الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  وال
ــتــي يــركــز عــلــيــهــا الــمــجــلــس فـــي خطته  ال
مع  تعاوننا  مــن  وسنزيد  االستراتيجية، 
شركائنا في القطاعين العام والخاص في 
سبيل مواصلة االرتقاء بالمكانة التنافسية 

واالقتصادية للبحرين”.
 ويــحــمــل حــمــيــدان شــهــادة بــكــالــوريــوس 
الــعــلــوم فــي مــجــال الــتــمــويــل مــن جامعة 
بالواليات  بنسلفانيا  واليـــة  فــي   Lehigh

المتحدة األميركية.
يــذكــر أن مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

مباشرة  استثمارات  استقطاب  من  تمكن 
العام  من  األول  النصف  في  المملكة  إلــى 
2019 فاقت 400 مليون دوالر، وتمثل 92 
والخدمات  التصنيع،  قطاعات  في  شركة 
اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، 
ــاالت  ــصـ وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـ
وغيرها من القطاعات الفرعية، حيث من 
المتوقع أن تخلق هذه االستثمارات 3332 
الثاث  المحلية خال  السوق  وظيفة في 

سنوات المقبلة.

وهيب الخاجة

خــال ورشــة عمــل تســتعرض تحســين أداء المــدارس الماليــة األســواق  قطــاع  فــي  واســعة  بخبــرة  يحظــى 
ا لـ ”التنمية االقتصادية” “الغرفــة” تناقــش ضمــان الجــودةحميدان رئيًسا تنفيذيًّ

خالد حميدان
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المنامة - الخليج الدولي

المنامة - بورصة البحرين

حصد بنك الخليج الدولي ثماني جوائز 
ــول فــايــنــانــس(؛ تــقــديــًرا  مــن مــجــلــة )جــل
الخدمات  قطاع  في  المستمرة  لريادته 
حفل  خــال  ــك  وذل الرقمية،  المصرفية 
توزيع جوائز البنوك واالبتكارات الرقمية 
لعام 2019 في فندق ريتز-كارلتون، في 
مركز دبي المالي العالمي؛ حيث حصلت 
المصرفية  الــخــدمــة  )مـــيـــم(،  مــصــرفــيــة 
الشريعة  أحــكــام  مــع  المتوافقة  لــأفــراد 
اإلسامية من بنك الخليج الدولي، على 
6 جوائز، فيما أحرزت خدمة المعامات 
المصرفية العالمية )GTB( على جائزتين، 

وذلك  وعلى النحو التالي:
ــن بـــنـــك الــخــلــيــج  ــم( مــ ــ ــي مـــصـــرفـــيـــة )مــ
ــارف الــرقــمــيــة  ــصـ ــمـ الـــدولـــي:أفـــضـــل الـ
الفائز   ،2019 لعام  العالم  في  اإلسامية 

الرقمية  الــبــنــوك  أفــضــل  الــبــحــريــن،  عــن 
للعماء في الشرق األوسط 2019، الفائز 
رقمي  بنك  فئة:أفضل  في  البحرين  عن 
عبر  المصرفية  الخدمات  للعماء،أفضل 
الهواتف المحمولة،أفضل تطبيق للخدمة 

المصرفية عبر الهواتف المحمولة، 
والــخــدمــات عبر  التسويق  فــي  األفــضــل 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي،األكــثــر 
المصرفية  الــمــعــامــات  ابــتــكــاًرا،خــدمــة 
في  رقمي  بنك  أفضل   :)GTB( العالمية 
والشركات  للمؤسسات  األوســط  الشرق 
لعام 2019 في فئة: أفضل إدارة نقدية 
واجهة  )البحرين(،أفضل  اإلنترنت  عبر 
افتتاحية لبرمجة التطبيقات )البحرين(. 
تسلم  فــي  الــدولــي  الخليج  بنك  ومــّثــل 
المصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس  الــجــوائــز 

بــالــجــمــلــة لــلــمــجــمــوعــة خـــالـــد عـــبـــاس،، 
أنــدريــاس  الرقمية  الــخــدمــات  ورئــيــس 
المصرفية  المعامات  ورئيس  سكوبال، 

العالمية )GTB( غورومورثي باني، إلى 
الخليج  بنك  عن  آخرين  ممثلين  جانب 

الدولي.

 1,540.91 مســتوى  عنــد  األربعــاء  أمــس  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  أقفــل 
بانخفاض وقدره 7.88نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الثالثاء، في حين أقفل 
مؤشر البحريـن اإلسالمـي عند مستوى 747.10 بارتفاع وقـدره 0.90 نقطة 

مـقارنـة بإقفالـه السابق.

مليون   3.44 الـمستثـمرون  وتــداول 
ــيــة قـــدرهـــا  ــال ــمـــ ــم، بــقــيـــــمــة إجـــ ــهـ سـ
تنفيذها  تـم  ديـــــنـــــار،  ألــف   491.14
مـــن خــــال 77 صــفــقــة، حــيــث ركــز 
تعاماتـهم على أسهم  الـمستثـمرون 
قيـمة  بلغت  والتي  االستثمار  قطاع 
أسهمه الـمتداولـة 165.18 ألف ديـنـار 
القيـمة  من   %  33.63 نسبته  ما  أي 
قدرها  وبكـمية  للتداول  اإلجـمـالية 
من  تنفيذها  تـم  سهم،  مليون   1.78

خال 9 صفقات.
وجــــاءت مــجــمــوعــة جــي اف اتــش 
بـلغت  إذ  األول  الـمركـز  في  المالية 
 165.18 الـمتداولـة  أسهمها  قيـمة 
 %  33.63 نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألــف 

من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
سهم،  مليون   1.78 قدرها  وبكـمية 

تـم تنفيذها من خـال 9 صفقات.
لـبنك  فــكـــــان  الـثـانـي  الـــــمــركـــــز  ــا  أمـــ
األهلي المتحد بقيـمة قدرها 71.32 
 %  14.52 نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألــف 
من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
سهم،  ألــف   201.56 قدرها  وبكـمية 

تـم تنفيذها مـن خـال 8 صفقات.
)بــتــلــكــو( بقيـمة  ثـــــم جــــاءت شــركــة 
ما  أي  ديـــــنـــــار  ألـــف   61.98 ــا  قــدرهـــ
نسبته 12.62 % من إجـمـالـي قيـمة 
قدرها  وبكـمية  الـمتداولـة  األســهــم 
تنفيذها من  تـم  ألف سهم،   160.00

خال 5 صفقات.

أثناء تسلم الجوائز

ــاع الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة ــط ــق ــمــســتــمــرة ب تـــقـــديـــًرا لـــريـــادتـــه ال

“البورصة”: تداول 3.44 مليون سهم“الخليج الدولي” يحصد 8 جوائز لجلوبال فاينانس
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أعلــن البنــك األهلــي المتحــد مؤخــرًا عــن أســماء عــدد مــن الفائزيــن بجوائــز حصــادي لشــهر 
أغســطس 2019. حيــث فــاز عبدالرحمــن محمــد عبــدهللا الســقاف بجائــزة حصادي الشــهرية 
وقيمتها 100 ألف دينار. كما فاز كل من جعفر عبدهللا محمد سرحان )معلم متقاعد(، ومحمد 
عبدالرحيم بكر حاج عيسى )محاسب(، وأمينة عيد عبدالحسين شملوه )متقاعدة( بالجائزة 

األسبوعية وقيمتها 25 ألف دوالر لكل فائز.

ســرحان:  جعفــر  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
“أبلغنــي إبني بنبأ الفوز، ولم أصدق الخبرإال 
“إننــي  البنــك”. وأضــاف:  بعــد تحققــي مــن 
عميــل للبنــك األهلــي المتحــد منــذ ســنوات 
فــي  حصــادي  شــهادات  واقتنيــت  طويلــة، 
المحــرق”. وأضــاف “ســوف أخصــص  فــرع 
مبلــغ الجائــزة ألبنائي، وأنا ســعيد جدًا بهذه 
حصــادي  بجائــزة  للفــوز  وأتطلــع  الجائــزة، 

الكبرى”.
مــن جهتــه، عّبــر محمــد حــاج عيســى عــن 
ســعادته بالفوز بجائزة حصادي األسبوعية. 
وأضاف: “اقتنيت شــهادة حصادي في شهر 
بالفــوز”.  كبيــرة  بســعادة  وشــعرت  مــارس، 
واختتــم تصريحــه بالقول: “ســوف اســتثمر 

قيمة الجائزة في سحوبات حصادي”.
من جهتها، ذكرت أمينة شملوه بأنها سعيدة 
بالفــوز بجائزة حصادي األســبوعية. وقالت: 
ولمــا  الفــوز،  نبــأ  أصــدق  لــم  البدايــة  “فــي 

تحققــت مــن ذلــك شــعرت بســعادة بالغــة”. 
وأضافــت: “اقتنيــت شــهادات حصــادي مــن 
فــرع البنك في جدعلــي، وترقبت الفوز منذ 
تلك اللحظة، وقد تحقق حلمي”. واختتمت 
أمينة بالقول: “ســوف اســتغل قيمة الجائزة 
فــي  الصيانــة  أعمــال  وبعــض  الســفر  فــي 

المنزل”.
الجديــر بالذكــر أن برنامــج حصــادي - وهــو 
فــي  الجوائــز  أكبــر  يقــدم  توفيــر  برنامــج 
البحريــن - قــد نجــح في تســجيل أكبر عدد 
مــن  إجمالــي  أكبــر  وتقديــم  الفائزيــن  مــن 
الجوائــز بالمقارنــة مــع أي من برامــج توفير 
أخــرى فــي المملكة، فمنــذ إنطالقته، قدمت 
“حصــادي” جوائــز نقديــة تجــاوزت قيمتهــا 
67 مليــون دينــار ألكثر مــن 16 ألف فائز من 

عمالئه الكرام.
ومؤخــرًا اعلــن البنــك األهلــي المتحــد عــن 
برنامــج  مــن  الجديــدة  النســخة  تدشــين 

التوفيــر الشــهير “حصــادي”، والــذي ينطلــق 
مجــددًا هــذا العــام بســّلة مــن الجوائــز هــي 
األكبــر فــي البحريــن وتزيــد قيمتهــا علــى 8 
لهــذا  البرنامــج  يطــرح  كمــا  دوالر،  مالييــن 
الموسم تشكيلة من الجوائز النقدية الكبرى 
والمميــزة الجديدة، والتي يأتي على رأســها 
ســتمنح  التــي  حصــادي”  “مليونيــر  جائــزة 
مبلــغ مليــون دوالر أمريكــي لفائــز واحد في 
وقــت الحــق  فــي  ســيجري  الــذي  الســحب 
مــن هــذا العــام علــى هــذه الجائــزة الكبــرى 

المرتقبة.
وفضــالً عــن هــذه الجائــزة الســنوية الكبرى، 
كشــف البنك أيضــًا عن تفاصيل الســحوبات 
الدوريــة الجديــدة علــى العديد مــن الجوائز 
األسبوعية والشهرية والربع سنوية وجوائز 
العيــد الخاصــة التــي تــم اســتحداثها لتوفــر 
لعمــالء البنــك فــي البحريــن موســمًا حافــالً 
بالجوائــز النقديــة بشــكل أكبــر وفــرص فوز 

أوفر وأكثر من أي وقت مضى.
الجديــد  الموســم  “حصــادي”  ويســتهل 

بســحوبات أســبوعية علــى جائــزة رئيســية 
أمريكــي  دوالر  ألــف   25 بقيمــة  أولــى 
مخصصــة للعمالء فــي البحرين عالوة على 
20 جائــزة أخــرى بقيمــة ألف دينــار بحريني 
يتــم الســحب عليها أســبوعيا إلتاحة المزيد 
من فرص الفوز ألوســع شرائح العمالء على 

مدار العام.
كذلــك خّص برنامج “حصــادي” عمالءه هذا 
العــام بجائزة شــهرية بقيمــة 100 ألف دينار 
)265 ألــف دوالر(، والتــي ترتفــع قيمتهــا في 

الربــع  الجائــزة  علــى  أشــهر   3 كل  الســحب 
دوالر،  ألــف   500 وقدرهــا  الكبــرى  ســنوية 
وهــي جوائــز صممت بحيث تمنــح الفائزين 
بهــا القــدرة والحرية الماليــة لتحقيق أحالم 

عمرهم وضمان استقرارهم ماليًا.
وللتأهــل للدخــول فــي ســحوبات حصــادي، 
يؤهــل  دينــارًا   50 بمبلــغ  رصيــد  كل  فــإن 
صاحبه لفرصة واحدة للمشاركة والفوز في 
الســحب، وكلمــا زادت فتــرة ومبلــغ اإليــداع 

كلما زادت فرص الفوز للعمالء.  

“األهلي المتحد” يعلن الفائزين بجوائز “حصادي”

تراجع كبير للطلب على األسمنت جراء ركود العقارات
دنــــــانــــــيــــــر  4 بــــــنــــــحــــــو  الــــــــخــــــــرســــــــانــــــــة  أســــــــــعــــــــــار  انــــــــخــــــــفــــــــاض 

قال عاملون في قطاع األسمنت والخرسانة إن الطلب على األسمنت والخرسانة تراجع بشدة تحت وطأة ركود يشهده القطاع العقاري. 
وانخفضت أسعار الخرسانة بنحو 4 دنانير للمتر المكعب خالل هذا الصيف في حين انخفضت أسعار طن األسمنت بنحو دينارين.

وقال مديــر مصنع المنارتين للخرســانة 
الجاهــزة ومنتجاتها، ميســان الخميري، 
إن هنــاك وفــرة كبيرة في المعروض من 
منتجــات الخرســانة فــي الوقــت الــذي 

يقل فيه الطلب بشكل الفت.
ضغطــا  هنــاك  أن  الخميــري  وأوضــح 
بعــض  وأن  األســعار  تخفيــض  باتجــاه 
خفــض  الــى  بالفعــل  لجــأت  الشــركات 
األســعار الستقطاب مشــترين لكن يظل 
لــدى  األكبــر  الهاجــس  الســيولة  عنصــر 

معظم قطاعات األعمال.
مــن جهتــه، قــال مديــر مصنــع الشــركة 
شــهاب،  فيصــل  لألســمنت،  المتحــدة 
إن الطلــب علــى األســمنت فــي الســوق 

المحليــة تراجــع بنحــو %30 خالل هذا 
العــام مقارنــة مــع العــام الماضــي وفــق 
التقديــرات. وعزا شــهاب هبــوط الطلب 
علــى األســمنت لحــدوث ركــود شــهدته 
المشــاريع الجديدة فــي القطاع العقاري 
عمومــا، مؤكــدًا أن حالة الركــود العقاري 
بــل  البحريــن فحســب  علــى  تقتصــر  ال 
تشــمل عــددا مــن دول المنطقــة بحكــم 

األوضاع االقتصادية العالمية.
وتابــع بالقــول “ تراجــع الطلــب أثــر على 
قطاع الخرســانة وبالتالي على شــركات 
األســمنت إلــى جانــب منتجــات المــواد 

الخام”.
األســمنت  أســعار  أن  شــهاب  وبيــن 

إلــى  واحــد  دينــار  بيــن  مــا  تراجعــت 
ديناريــن فــي الطن الواحــد، موضحا أن 
بعــض المورديــن الخارجييــن لألســمنت 
قامــوا بتخفيــض األســعار ولكــن نســبة 
ال  التوريــد  أســعار  فــي  االنخفــاض 
الســوق  فــي  االنخفــاض  مــع  تتماشــى 
المحلية. وتتراوح أســعار الطن حاليا ما 

بين 27 و28 دينارا.
ودفــع انخفــاض الطلــب بعــض مــزودي 
األســمنت المكيــس كذلك إلــى تخفيض 
األســعار فــي ظــل نقــص الســيولة فــي 

السوق المحلية.
ورأى شــهاب أن فتــرة الصيف واقتراب 
بعــض المشــاريع مــن مرحلــة االكتمــال 

أثرت في مستوى الطلب على األسمنت. 
ورغــم أن مشــاريع اإلســكان قــد تغطــي 
جــزءا مــن العــرض فــي الســوق، إال أن 

شــهاب رأى أن مشروع األبراج السكنية 
فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  والتجاريــة 
حركــة الطلــب بحكــم حجــم االســتهالك 

في البناية الواحدة اذ تســتهلك أسمنت 
يعادل اســتهالك إنشــاء عدد من المنازل 

الجديدة.

واألحجــار  للؤلــؤ  البحريــن  معهــد  أعلــن 
الكريمــة “دانــات” عــن دخولــه فــي شــراكة 
الــذي  بيــرز”  مــع معهــد “دي  إســتراتيجية 
يتمتــع بشــهرة عالميــة فــي مجــال فحــص 
وتثميــن وتوثيــق األلمــاس، حيــث أصبــح 
ومقتنــي  وتجــار  ــاع  ُصنَّ بمقــدور  اآلن 
األلمــاس فــي البحريــن والشــرق األوســط 
الحصــول علــى خدمــة فحــص وتصنيــف 

األلماس.
وأوضــح معهــد “دانــات” أن هــذه الخدمــة 
علــى  العمــل  إطــار  فــي  تأتــي  الجديــدة، 

مــن  واحــدا  ليصبــح  “دانــات”  تحويــل 
مجــال  فــي  العالــم  فــي  المعاهــد  أفضــل 
فحــص اللؤلــؤ واألحجار الكريمــة وتوثيق 
األلمــاس، إضافة إلــى تعزيز مكانة المملكة 
بصفتهــا مركــًزا رائــًدا فــي مجــال فحــص 
اللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة، وليكــون نافذة 
العمــالء  لخدمــة  العالميــة  األســواق  علــى 

المحليين والعالميين.
وأوضحــت الرئيــس التنفيــذي لـــ “دانــات” 
نــورة جمشــير أنــه بموجــب هــذه الشــراكة 
مــع معهــد “دي بيرز” يمكن للعمالء تســليم 

ســيقوم  الــذي  “دانــات”  إلــى  األلمــاس 
إلــى  باألعمــال الالزمــة مــن أجــل إرســاله 
الخبــراء  ســيقوم  بيــرز، حيــث  دي  معهــد 
هنــاك بتصنيــف هــذا األلمــاس، ليتــم بعــد 
يتولــى  الــذي  “دانــات”  إلــى  إعادتــه  ذلــك 
بــدوره مهمــة تســليمه مع نتائــج التصنيف 
للعمــالء، وذلــك فــي سلســة مراحل تتســم 
بالخصوصية واألمن والموثوقية الكاملة”.
وأضافــت “بعد أن أعلنــا مؤخًرا عن إصدار 
الحمــض  لبصمــة  فحــص  شــهادة  أول 
النــووي للمرجــان، هــا نحــن اليــوم نضيــف 

المتخصصــة  الخدمــات  مجموعــة  إلــى 
لدينــا خدمــة تصنيــف األلمــاس، وذلــك بما 
يتماشــى مع رؤيتنا لتحويــل البحرين إلى 
مركــز للتميز فــي مجــال الجيمولوجيا في 

المنطقة”.
مــن جانبه، أوضــح رئيس معهــد مجموعة 
“دي بيــرز” لأللمــاس، جوناثــان كيندال، إن 
الشــراكة اإلســتراتيجية مع معهــد “دانات” 
توفر فرصة الحصول على خدمة تصنيف 
ألمــاس ذات مســتوى عالمــي، حيث تعتمد 
بالدرجــة  الثقــة  علــى  األلمــاس  صناعــة 

األولى”.
وأضــاف كينــدال “نتطلــع مــع دانــات إلــى 
تعزيــز ثقــة التاجــر والمســتهلك باأللمــاس 
األحجــار  وأنــدر  أروع  مــن  يعتبــر  الــذي 
الكريمــة وأعالهــا قيمة، ويعــد ذلك كجزء 

أوســع، خاصــة  إســتراتيجية  مــن شــراكة 
وأننا قدمنا بالفعل دورات تدريبية ناجحة 
جــًدا في معهد دانــات خالل النصف األول 
لتقديــم  حالًيــا  ونخطــط  العــام،  هــذا  مــن 

دورات مشابهة في نوفمبر المقبل”.

“دانات” يوفر خدمة تصنيف األلماس بالبحرين والشرق األوسط
المنامة - دانات

نورة جمشير جوناثان كيندال

علي الفردان

AFS - عسكر - ألباالمنامة

لخدمــة  بالتوســع  البحريــن،  فــي  متنقلــة  رقميــة  أول محفظــة   ،bwallet قامــت 
دوليــة آمنــة ومريحة وسلســلة لتحويل األموال لتشــمل اآلن تحويل األموال إلى 
الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة من خالل ضغطة واحدة على الهواتف 
النقالــة. ويمكــن لمســتخدمي bwallet االســتمتاع بخدمــة إرســال األمــوال إلــى 

المملكة المتحدة دون رسوم على المعامالت حتى تاريخ 30 سبتمبر. 

AFS، ب.  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس   وقــال 
خدمــة  توســعت  “لقــد  شــيكر  شــندرا 
تحويل األموال المتفوقة والمبتكرة من 
bwallet كجزء من مهمة AFS المستمرة 
ومختــارة  مبتكــرة  حلــول  لتقديــم 
بإضافــة  ســعداء  نحــن  للمســتهلكين. 
المملكــة المتحدة إلى قائمة الدول التي 
يمكــن ألي مســتخدم للهاتــف المحمــول 
ألفــراد  ســواء  إليهــا  األمــوال  إرســال 
العائلــة أو األصدقاء ونتطلع لرؤية عدد 

البلــدان يــزداد نمــوًا في األشــهر المقبلة. 
هــذا التطــور األخير مفيد بشــكل خاص 
لآلبــاء واألمهــات الذين يــدرس أبناؤهم 
فــي المملكــة المتحــدة - bwallet عبــارة 
عن طريقة ســريعة واقتصادية إلرســال 
األمــوال. يعتمــد نجــاح bwallet حتــى 
اآلن على فهم وتلبية احتياجات قاعدة 
العمالء المتزايدة وتمكينهم بشكل أكبر 
من خالل حلول جديدة ومبتكرة تعتمد 
علــى التكنولوجيا. نحــن نعمل عن كثب 

مــع شــركائنا المختاريــن بعنايــة إلضافة 
ميــزات مبنية على القيمة والتي تجذب 
عمالئنــا وتقــدم المزيــد من التحســينات 
والراحة”.   وتعتبر bwallet أول محفظة 
ماليــة رقميــة رائدة وســهلة االســتخدام 
فــي البحريــن، وهــي األولــى مــن نوعهــا 

األمــوال  تحويــل  تقــدم خدمــات  التــي 
مــن شــخص إلى آخــر، وقــد ُأطلقت في 
2018 مــن قبــل شــركة الخدمــات  عــام 
الماليــة العربيــة AFS، وذلــك بالشــراكة 
مــع شــركة البحريــن لالتصــاالت بتلكــو. 
ومنــذ ذلــك الحيــن فقــد انتشــرت عبــر 
آالف من شــركات البيع بالتجزئة الرائدة 
والمطاعــم  والفنــادق  الســينما  ودور 
والمنافــذ الترفيهيــة فــي جميــع أنحــاء 
ــا مــن  المملكــة، ويتــم اســتخدامه يوميًّ
قبــل قاعــدة عمــالء متنامية باســتمرار. 
ويمكــن لمســتخدمي bwallet ببســاطة 
مســح رمز االســتجابة الســريعة إلجراء 
معامالت سلسة واالستمتاع بمدفوعات 
ســريعة وآمنة وســهلة مع مزايا حصرية 

من خالل هواتفهم المحمولة.

حصلــت شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبــا(، والتي 
ســتصبح عمــا قريــب أكبــر مصهــر لأللمنيــوم 
الســادس، علــى  العالــم مــع خــط الصهــر  فــي 
إدارة  لنظــام   27001:2013 اآليــزو  شــهادة 
أمــن المعلومات.وتعــد شــهادة اآليــزو 27001 
نظــام  متطلبــات  لتحديــد  ــا  عالميًّ مقياًســا 
إدارة أمــن المعلومــات. وللحصــول علــى هــذه 
الشــهادة، يجــب أن يكــون لــدى الشــركة نهــج 
األمنيــة  المخاطــر  إلدارة  ومســتمر  منظــم 
المعلومــات فيهــا. وبمناســبة  بنظــم  المتعلقــة 
نجــاح الشــركة بالحصــول علــى شــهادة اآليزو 
27001:2013، قــال الرئيــس التنفيذي باإلنابة 
علــي البقالي “مع مضينــا قدًما ألن نصبح أكبر 
نؤكــد  أن  نــود  العالــم،  فــي  لأللمنيــوم  مصهــر 
والعمــالء  المســاهمين  مــن  شــركائنا،  لجميــع 
والمورديــن، بأننا ملتزمــون تمام االلتزام بأمن 

األنظمة المعلوماتية. وهذه الشهادة المرموقة 
هــي تأكيــد بــأن أنظمتنــا الداخليــة والضوابط 
األمنية المتبعة في الشركة تتماشى مع أفضل 
وبأننــا  األلمنيــوم،  صناعــة  فــي  الممارســات 
حريصــون دائًمــا علــى تعزيــز تكّيفنــا لمواجهة 

مخاطر األمن اإللكتروني”.

علي البقاليب. شندرا شيكر

ســبتمبر  30 حتــى  المعامــات  علــى  رســوم  دون  تشــترط وجود نهج منظم إلدارة المخاطر بالشركةمــن 

“ألبا” تنال اآليزو 27001:2013 ألمن المعلومات“bwallet” لتحويل األموال تصل المملكة المتحدة
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جبلة حبشي المتميزة بقربها 
من العاصمة ومنطقة السيف 

الحيوية ومن جميع الخدمات.

451869
مساحات مختلفة

أقل سعر بالمنطقة

 ســارع
بالـحجــــز

الزلت متردد؟!!
.. يمكن ما تلحق!

ISHBILIYA
PLAN

أراضي اشبيلية
Call

 فريق غرناطة
يتشرف بخدمتكم

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222
رضا عبد هللا

36026333
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المحجوز
Booking

المباع
Already sold

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها الســيد/ ABRAHAM EIPE  باعتباره المصفي القانوني لشــركة بروميد 

ش.ش.و لمالكها بانداكاســاالييل جاكوب جورج، المســجلة كشركة الشخص 

الواحد بموجب القيد رقم ٩٨٨٠٩، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقــا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم)١٠٩٢٩٧( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بروميد ش.ش.و لمالكها بانداكاساالييل جاكوب جورج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شمس قمر اباية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة/ اصحاب شــركة شمس قمر اباية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

١١١٢٢٤-6، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: شمس قمر اباية ذ.م.م

SUN MOON ABAYA W L L
الى: شارع األزياء ذ.م.م

STREET FASHION W.L.L
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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إسقاط “مسيرة” حوثية 
استهدفت نجران

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم 
الشرعية في اليمن، صباح األربعاء، اعتراض 
وإسقاط طائرة دون طيار “مسّيرة” أطلقتها 
الميليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة من 

إيران باتجاه مدينة نجران السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات 

التحالف العقيد الركن تركي المالكي: “قوات 
التحالف تمكنت صباح األربعاء من اعتراض 
وإسقاط طائرة بدون طيار )مسّيرة( أطلقتها 

الميليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة 
من إيران باتجاه األعيان المدنية بمدينة 

نجران”. وأكد العقيد المالكي، استمرار قيادة 
التحالف بتنفيذ اإلجراءات الرادعة ضد 

الميليشيا اإلرهابية لتحييد وتدمير قدراتها 
بكل صرامة.

إدانة عربية وإسالمية واســعة إلعالن نتنياهو ضم غور األردن

اجتماع “إسالمي” طارئ لبحث التصعيد اإلسرائيلي

دانت منظمة التعاون اإلســامي ومجلس التعاون الخليجي تصريحات رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفرض الســيادة اإلســرائيلية على غور األردن 
وشمال البحر الميت والمستوطنات، حال إعادة انتخابه، فيما حذر االتحاد األوروبي من الخطوة اإلسرائيلية.

ووصفــت منظمــة التعــاون اإلســامي هــذا 
اإلعان بالخطير، وقالت إنه يشكل اعتداًء 
جديــدًا علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني 
المتحــدة  لميثــاق األمــم  وانتهــاكًا صارخــًا 

ومبادئ القانون الدولي.
التعــاون  لمنظمــة  العــام  األميــن  وأوضــح 
اإلســامي، يوســف العثيمين، أنه تقرر عقد 
وزراء  مســتوى  علــى  اســتثنائي  اجتمــاع 
الخارجيــة، بطلــب مــن الســعودية، لبحــث 

التصعيد اإلسرائيلي الخطير.
بــدوره، دان األميــن العام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربي، عبداللطيف الزياني، 
ضــم  نيتــه  بشــأن  نتنياهــو،  تصريحــات 
الســيادة  إلــى  الغربيــة  الضفــة  مــن  أراض 

اإلسرائيلية.
نتنياهــو،  تصريحــات  الزيانــي  ووصــف 
أنهــا  مؤكــدًا  والخطيــرة،  باالســتفزازية 
تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق األمم 
المتحــدة، وقــرارات الشــرعية الدولية، كما 

تقوض جهود السام الدولية.
ونــّددت الريــاض بالوعــد االنتخابــي الــذي 
أطلقــه نتنياهــو معتبــرة إياه “تصعيــًدا بالغ 

الخطورة”.
وقــال الديــوان الملكــي فــي بيــان أوردتــه 
المملكــة  “تعلــن  الرســمية  األنبــاء  وكالــة 
وشــجبها  إدانتهــا  عــن  الســعودية  العربيــة 
ورفضهــا القاطع” لما أعلنه نتنياهو و”تعتبر 
وتفصيــاً”  جملــة  “باطــاً  اإلجــراء  هــذا 
يعتبــر تصعيــدًا  اإلعــان  “هــذا  أّن  مضيفــا 
بالــغ الخطــورة بحــّق الشــعب الفلســطيني، 
األمــم  لميثــاق  صارخــًا  انتهــاكًا  ويمثــل 
المتحدة ومبادئ القانون الدولي واألعراف 

الدولية”.
مــن جانبه، قــال وزير الخارجيــة اإلماراتي 
عبــدهللا بــن زايــد آل نهيــان فــي بيــان إن 
تصعيــدا خطيــرا  “يعتبــر  نتانياهــو  إعــان 
ينتهــك كافــة المواثيــق والقــرارات الدولية 
ويعّبــر عن االســتغال االنتخابي في أبشــع 

صوره”.
أيمــن  األردنــي  الخارجيــة  وزيــر  واعتبــر 
الصفــدي ان إعــان نتنياهــو يعــد “تصعيدا 

خطيــرا ينســف األســس التــي قامــت عليها 
العمليــة الســلمية ويدفــع المنطقــة برمتهــا 

نحو العنف وتأجيج الصراع”.
كمــا اعتبــر رئيــس مجلــس النــواب األردني 
عاطــف الطراونــة أن تعهــد نتنياهــو يضــع 
المملكــة  بيــن  الموقعــة  الســام  اتفاقيــة 

وإسرائيل منذ عام 1994 “على المحك”. 
وذكــرت وكالــة األنبــاء الرســمية نقــا عــن 
وإذ  النــواب،  “مجلــس  إن  قولــه  الطراونــة 
يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة 
عــن قادة االحتال، ليؤكــد إن التعاطي مع 
هذا المحتل يتوجب مســارًا جديدًا عنوانه 
وضــع اتفاقيــة الســام علــى المحــك، بعــد 
أن خرقهــا المحتــل وأمعن فــي مخالفة كل 

المواثيق والقرارات الدولية”.
الكبيــرة  المســؤولة  وصفــت  جانبهــا،  مــن 
حنــان  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي 
عشــراوي تعهد نتنياهو بأنه “انتهاك صارخ 
للقانون الدولي” و”سرقة لألراضي وتطهير 

عرقي ومدمر لكل فرص السام”.

“بشــدة”  أمــس  دمشــق  دانــت  جهتهــا  مــن 
إعــان نتنياهــو معتبــرة أنه “انتهاك ســافر” 
للقانــون الدولــي. واعتبر مصــدر في وزارة 
هــذا  أن  الســورية، وفــق ســانا،  الخارجيــة 
التعهد “يأتي في ســياق الطبيعة التوسعية 
فــي  جديــدة  وخطــوة  االحتــال  لكيــان 
االعتــداء على حقوق الشــعب الفلســطيني 

ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية”.
من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتنياهو 
الخارجيــة  وزيــر  وقــال  “عنصــري”.  بانــه 
التركــي مولــود تشــاوش اوغلــو ان انقــرة 
“ستدافع حتى النهاية عن حقوق ومصالح” 
االتحــاد  حــذر  جانبــه،  مــن  الفلســطينيين. 
الــوزراء  رئيــس  تعهــد  أن  مــن  األوروبــي 
اإلســرائيلي بضــم غــور األردن فــي الضفــة 
انتخابــات  فــي  فــاز  إذا  المحتلــة  الغربيــة 
الســام  فــرص  يقــوض  المقبــل  األســبوع 
فــي المنطقــة. ونقلــت “فرانــس بــرس عــن 
متحدث باســم االتحاد األوروبي: “سياســة 
بناء المســتوطنات وتوســيعها بما في ذلك 

في القدس الشــرقية غيــر قانونية بموجب 
القانــون الدولــي واســتمرارها واإلجراءات 
المتخــذة في هذا الســياق تقوض إمكانات 

حل الدولتين وفرص السام الدائم”.
وكانــت األمــم المتحــدة حــذرت إســرائيل 
مــن هــذه الخطوة. وصرح المتحدث باســم 
أن  دوجاريــك  ســتيفان  المتحــدة  األمــم 
العــام كان دائمــا واضحــا  “موقــف األميــن 
وهــو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يســاعد 
عمليــة الســام”.  وقــال إن “أي قرار تتخذه 
وأحكامهــا  قوانينهــا  لفــرض  إســرائيل 
وإدارتهــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة لــن 
لــه أســاس قانونــي دولــي”. وجــاء  يكــون 
إعان نتنياهو قبل أســبوع من االنتخابات 
ستشــهد  انهــا  يبــدو  التــي  التشــريعية 
منافســة حامية جــدا. ويواجه نتنياهو في 
االنتخابــات المقبلــة تحديــا صعبــا بوقوفــه 
بينــي  الســابق  األركان  رئيــس هيئــة  أمــام 
غانتــس وتحالفــه الوســطي الممثــل بحزب 

“أزرق أبيض”.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

نتانياهو أكد نيته ضم المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية

جوبا ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالتادنبره ـ أ ف ب

قضت محكمة االستئناف في اسكتلندا، أمس األربعاء، بأن قرار رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع “غير قانوني”.

البريطانــي،  البرلمــان  عمــل  تعليــق  وتــم 
االثنيــن الماضــي، حتــى 14 أكتوبــر المقبل، 
تهــدف  إنهــا  معارضــون  قــال  خطــوة  فــي 
خطــط  مراجعــة  محاوالتهــم  إحبــاط  إلــى 
جونســون المتعلقــة بالخــروج مــن االتحــاد 
األوروبــي، وتمكينــه مــن المضــي قدما في 

الخروج من دون اتفاق.
نصيحــة  أن  للحكــم  ملخــص  فــي  وجــاء 
جونســون للملكــة إليزابيث الثانيــة بتعليق 
أعمــال  البرلمــان مــن هــذا األســبوع حتــى 
14 كتوبــر “كانــت غيــر قانونيــة، ألنها كانت 

تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان”.
وهــذا أول انتصار قضائي لمعارضي 
تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل.

البدايــة  محكمــة  وكانــت 
االســكتلندية قــد رفضــت 
دعــوى نحــو 80 برلمانيــا 

مــن المؤيديــن ألوروبا لمنــع تعليق البرلمان 
رئيــس  إليهــا  لجــأ  منــاورة  اعتبــروه  الــذي 
عرقلــة  مــن  لمنعهــم  المحافظيــن  حكومــة 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج 
مــن دون اتفــاق. واعتبــر القاضــي ريمونــد 
مســألة  التعليــق  أن  حينهــا  دوهرتــي 
سياســية ال يمكــن تقييمهــا وفــق المعاييــر 
القانونية، “وإنما فقط على أساس األحكام 
السياسية”، مضيفا في حكمه أنه يعود إلى 

البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.
من جانبها، ذكرت الحكومة البريطانية أنها 
ستســأنف الحكم الصادر عن القضاء 
االســكتلندي. وقال متحدث باسم 
بيــان:  فــي  البريطانيــة  الحكومــة 
“نشــعر بخيبة أمــل من قرار 
اليــوم، واصفا التعليق بأنه 

“قانوني وضروري”.

أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمس األربعاء، رفع الميزانية العسكرية 
للدفاع عن الواليات المتحدة، في كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضــح ترامــب “ال نســعى للدخــول في 
نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض 

الواليات المتحدة ألي هجوم”.
وتــم بســط علــم أميركــي علــى الحائــط 
الغربــي لمبنــى وزارة الدفــاع األميركيــة 
18 للهجمــات  )البنتاغــون(، فــي الذكــرى 

على الواليات المتحدة.
وحذر ترامب من أن ما يصفه بأنه هجوم 
عســكري أميركي لم يســبق له مثيل على 
طالبــان في أفغانســتان سيســتمر، بعد 5 

أيام فقط من إلغاء محادثات الســام 
مع الحركة.

ودفعت هجمات 11 سبتمبر 2001 
3 االف قتيــل،  التــي خلفــت نحــو 

الــى  المتحــدة  الواليــات 
شــن هجــوم واســع فــي 
الــى  ســعيا  افغانســتان 

اطاحــة نظــام طالبــان الــذي كان يحمــي 
قــادة تنظيم القاعدة الذين خططوا لهذه 
الهجمــات. وإذ تطرق الــى اعتداء كابول 
الــذي اســفر عــن مقتــل جنــدي اميركــي 
ســام”  “مفاوضــات  الغــاء  الــى  ودفعــه 
كانت ستتم بطريقة سرية، اعتبر ترامب 
ان طالبــان أرادت ان تظهــر قوتهــا لكنهــا 

في الحقيقية اظهرت “ضعفها”.
لســبب  بادنــا  الــى  عــادوا  “اذا  واضــاف 
هــم  حيــث  الــى  ســنذهب  آلخــر،  أو 
وسنســتخدم قوة عســكرية لم يســبق 
ان اســتخدمتها الواليات المتحدة 
علــى مــر التاريــخ، وال اتحدث هنا 

عن القوة النووية”.
الــف   13 نحــو  وينتشــر 
جندي اميركي راهنا في 

افغانستان.

اتفقت الحكومة الســودانية والحركات المســلحة في جوبا أمس األربعاء على إطاق ســراح 
المعتقليــن وأســرى الحــرب، واتفقــت أيضــًا علــى وقــف شــامل للنار بيــن الحكومة الســودانية 
والحركات المسلحة، وتم التوافق في جوبا على فتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين. 

هذا، وتم االتفاق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا.

وتــم توقيــع إعــان المبــادئ وبنــاء الثقة بين 
الحكومــة والحــركات المســلحة بجوبا، ووقع 
الفريــق محمــد حمــدان دقلــو علــى الوثيقــة 
والقائــد  الســودانية،  الحكومــة  عــن  نيابــة 
عبدالعزيــز الحلــو نيابــة عن الحركة الشــعبية 
الوثيقــة  علــى  ســلفاكير  والرئيــس  شــمال، 

بوصفه شاهدا ووسيطا للمفاوضات.
وأعلــن مجلــس الســيادة الســوداني التزامــه 
بإطاق ســراح كل أســرى الحركات المسلحة 
الذيــن احتجزهــم النظــام الســابق، وإســقاط 

الموقعــة  الجنائيــة  األحــكام 
بعــض  علــى  الســابق  فــي 
المســلحة  الحــركات  قــادة 

اتفــاق  إلــى  للوصــول  تمهيــدا 
ســام فــي الشــهرين المقبليــن. 

وأعلن مستشــار رئيس جنوب السودان توت 
قلواك، أمس، أن المجلس الســيادي والحركة 
الشعبية، توصا إلى اتفاق أولي حول إعان 
أن  علــى  الخميــس  اليــوم  ســيوقع  المبــادئ 
تســتأنف األطــراف التفــاوض بشــكل رســمي 

في الرابع عشر من أكتوبر القادم في جوبا.
وقــال قلــواك في مؤتمر صحافــي، في جوبا، 
تعزيــز  علــى خطــوات  اتفقــت  األطــراف  إن 
الثقــة مــن بينهــا إلغــاء األحــكام الغيابيــة في 
الكفــاح  حــركات  قــادة  حــق 
الممــرات  وفتــح  المســلح 
إلطــاق  إضافــة  اإلنســانية، 
كمــا  األســرى،  ســراح 
ســتكون جوبــا هــي منبــر 

التفاوض المقبل.

السودان.. اتفاق سالم مع الحركات المسلحةفي ذكرى 11 سبتمبر.. “قرار عسكري” من ترامبقضاء اسكتلندا يوجه “صفعة” إلى جونسون

12

بغداد ـ وكاالت

عمان ـ وكاالت

أعلنــت ميليشــيات الحشــد الشــعبي في 
مضاداتهــا  أن  األربعــاء،  أمــس  العــراق، 
األرضيــة “تصــدت لطيــران مســير” حلق 
فــوق مقــاره فــي محافظة صــاح الدين 

شمال بغداد.
وذكــر مدير اســتخبارات قيــادة عمليات 
صاح الديــن، قحطان الباوي، في بيان، 
أن “طيرانــا مســيرا حلــق، فــوق اللــواء 
35 ومقــار عمليات صاح الدين للحشــد 

الشعبي”.
وأضــاف أن “المضادات األرضية التابعة 
للحشــد فتحت النار عليه وأجبرته على 

الهروب لجهة مجهولة”.
وقال “إنه لم يتســن الســتخبارات قيادة 
عمليــات صــاح الديــن للحشــد معرفــة 
الجهــة التي أرســلت هــذه الطائرات، كما 
نفت العمليات المشــتركة علمها بتحليق 

هذه الطائرات”.

دخل إضراب المعلمين في األردن يومه 
أمــس األربعــاء، بعدمــا رفضــت  الرابــع، 
الحكومــة األردنيــة االســتجابة لمطالــب 
نقابــة المعلميــن بمنــح أعضاءهــا عــاوة 

بقيمة 50 %.
الــوزراء األردنــي، عمــر  ورفــض رئيــس 
الرزاز، الثاثــاء، مطالب نقابة المعلمين، 
عــاوة،  المعلميــن  منــح  علــى  مشــددا 
وفقــا لمســار األداء الوظيفي التي تصل 

فــي حدهــا األعلى لـــ250 %. لكــن نقابة 
المعلميــن األردنيين رفضت القبول بهذا 
األمــر، وقــررت االســتمرار فــي اإلضراب 

المفتوح. 
بيــن  الحــوار  إلــى  المواطنــون  ودعــا 
للتوصــل  المعلميــن  ونقابــة  الحكومــة 
إلــى تفاهمــات تخدم العمليــة التعليمية، 
وأن يكــون حــق الطالب فــي التعليم هو 

األلوية بعيدا عن الخافات.

“الحشد” يعلن التصدي لـ ”طائرات مجهولة”

إضراب معلمي األردن يدخل يومه الرابع

القاهرة ـ أ ف ب طهران ـ وكاالت

قضــت محكمــة مصرية أمــس األربعاء بالســجن المؤبــد بحق 11 
قياديا في جماعة اإلخوان المســلمين على رأســهم المرشــد العام 
ونائبه بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية، على 

ما أفاد مصدر قضائي.
وقــال المصــدر الذي فّضل عــدم ذكر اســمه إّن المحكمة المنعقدة 
فــي مجمــع محاكــم في ســجن طرة فــي جنوب القاهــرة أصدرت 
أحكاما بالســجن المؤبد بحق المرشــد العام للجماعة محمد بديع 
ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين. وعقوبة السجن المؤبد في 

مصر توازي الحبس 25 عاما.
وقضــت المحكمــة بالســجن مــن 7 إلــى 10 ســنوات بحــق خمســة 
أعضاء آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بين العامين 2012 

و2013 في حين بّرأت ستة متهمين آخرين.
ودانت المحكمة المتهمين “بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات 
أجنبيــة” في إشــارة لحركــة حماس وحزب هللا الشــيعي اللبناني، 

على ما ذكر المصدر نفسه.
كما دينوا بتمويل اإلرهاب وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن 

الباد.
وقــال القاضــي محمــد فهمــي قبــل النطــق بالحكــم إّن “المتهميــن 
ارتكبوا جرائم أضرت اســتقال وأمن الباد”، وتابع أن “المتهمين 

خانوا الوطن وارتكبوا جريمة ال تغتفر”.
وأوضح المصدر أن المتهمين يمكنهم الطعن في الحكم.

وصّنفــت مصــر جماعــة اإلخــوان المســلمين “تنظيمــا إرهابيا” في 
ديسمبر 2013.

أعلن الرئيس اإليراني حســن روحاني بحســب ما نقل التلفزيون 
الرســمي اإليرانــي أمــس األربعــاء، أن بــاده ســتواصل تقليــص 

التزاماتها النووية عند الضرورة.
إلــى ذلــك، حــث روحانــي أميــركا على الكــف عن ممارســة أقصى 

الضغوط وإنهاء سياسات العداء.
يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس األميركي أنه مستعد للقاء نظيره 

اإليراني، لكن دون شروط مسبقة.
يذكر أن روحاني كان أعلن األسبوع الماضي أنه أمر بالتخلي عن 

أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. 
وأضــاف “خطوتنــا الثالثــة )فــي مجــال تقليــص التزامــات إيــران 
الــواردة فــي االتفــاق النــووي المبــرم عــام 2015( تشــمل تطويــر 

أجهزة الطرد المركزي”.
على صعيد متصل، بالعاقات األميركية اإليرانية المتوترة، أعلن 
مســؤول إيراني أمس أن إقالة مستشــار األمن القومي األميركي 
جــون بولتــون مــن منصبه لــن يدفع طهــران إلى إعــادة النظر في 

الحوار مع الواليات المتحدة. 
وذكــرت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة نقــا عــن مبعــوث طهــران لــدى 
األمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجي “رحيــل بولتون مــن إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب لــن يدفع إيــران إلعادة النظر فــي الحوار 

مع الواليات المتحدة”.
وأضــاف أنــه ال مجــال للحــوار مــع واشــنطن مــا دامــت العقوبــات 

المفروضة على إيران سارية.
مــن جانــب آخــر، ذكــرت الحكومــة األســترالية أمــس أن 3 مــن 
مواطنيها احتجزوا في إيران مضيفة أنها تقدم مساعدة ألسرهم 

دون ذكر مزيد من التفاصيل.

قيادات إخوانية خلف القضبان أثناء جلسة النطق بالحكم )أ ف ب(

روحاني ناشد إدارة ترامب باالبتعاد عن دعاة الحرب

“حــمــاس” لمصلحة  التجسس  بتهمة  ــم  ــه ــت إلدان حث أميركا على تخفيف الضغط وإنهاء سياســات العداء
مصر.. المؤبد للمرشد وقيادات إخوانية روحاني يلوح بتقليص جديد للقيود النووية
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صحيــح أن معركتنــا اآلن مــع التحالــف الثالثي العنصريين والشــعوبيين الجدد مشــردي الدولة 
الصفويــة التــي احتلت أرض فارس العربية وعززت مجوســية هــذه األرض العربية التي فتحها 
العرب، والذين يسمون أنفسهم اآلن فرس إيران، والطورانيين القوقاز الوثنيين، الذين يسمون 
أنفســهم اآلن أحفــاد الدولــة العثمانيــة التــي احتلــت األمــة العربيــة المســلمة وأذاقتهــا التخلــف 
واالستبداد وارتكاب المجازر ضد العرب المسلمين، باإلضافة إلى داعمي هؤالء من السياسيين 
القطريين الذين سعوا لتسهيل احتالل مشردي الدولة الصفوية وأحفاد القوقاز الوثنيين لألمة 
العربيــة المســلمة، وأقســموا أال تكــون الســعودية واإلمــارات موجودتين على الخارطــة العربية 

السياسية. 
لكن ذلك ال يعني أبدا أن أطراف التحالف الثالثي هم فقط أعداء األمة العربية المسلمة، بل إن 
هناك بعض المنظمات الغربية والهيئات التابعة لألمم المتحدة، وتحت إدارة بعض األشــخاص، 
مســؤولة مســؤولية مباشــرة عمــا يحدث باليمــن من انتهــاكات وجرائم واســتغالل األطفال عن 
طريق غض الطرف عما يرتكبه الحوثيون وحلفاؤهم من السياســيين اليمنيين، ما يجعل هذه 
األجهزة وهذه المنظمات متواطئة وشريكة بشكل مباشر مع هؤالء في ارتكاب هذه الجرائم.

إن بعــض أجهــزة ومنظمــات وهيئات األمــم المتحدة والمنظمات الحقوقية واإلنســانية الغربية، 
بنيــت علــى أســاس احتــرام حقــوق اإلنســان وصــون حياتــه ومالحقــة المجرميــن وتقديمهــم 
للعدالــة الدوليــة، ونشــر ثقافة التســامح والســالم والبعد عــن الرضوخ وإمالءات الــدول الكبرى 
وضغوطاتهــا السياســية والماليــة، وهذا ما لم يتحقق منذ االحتــالل اإليراني المتمثل باالنقالب 
الحوثــي ضــد الشــرعية اليمنيــة، حيــث وقعت بعض هــذه المنظمــات تحت ســيطرة الحوثيين، 
ولم تكشــف هذه المنظمات وبعض أجهزة األمم المتحدة باليمن وتســلط الضوء على ما ارتكبه 
الحوثيــون وحلفاؤهــم مــن جرائــم حــرب وجرائم ضد اإلنســانية مــن اعتقــاالت وتعذيب وقتل 
لألســرى واســتخدام األطفــال بالحــرب والمدنييــن مــن الشــعب اليمنــي كدروع بشــرية وســرقة 
المســاعدات اإلنســانية المخصصــة للشــعب اليمنــي، بــل نجدهــا تغاضــت تمامــا عــن كشــف كل 
ذلــك لألجهــزة العليا باألمم المتحدة وتجاهلت أيضا تســليط الضوء علــى هذه الجرائم إعالميا 

وحقوقيا، ما يجعلها شريكة ومتواطئة مع الحوثيين بهذه الجرائم. 

ومع األسف إن بعض وسائل اإلعالم التابعة للتحالف الشعوبي اإليراني التركي  «
القطري، خصوصا الجزيرة والعربي الجديد، تجاهلت تماما ما يقوم به الحوثي 

وحلفاؤه من جرائم ضد شعبنا العربي األعزل باليمن، وفضلت أجندتها السياسية 
الداعمة للحوثي على كشف معاناة الشعب اليمني، وهذا يجعلها أيضا بموقع 

الشريك بهذه الجرائم التي استهدفت أطفال ونساء وشيوخ ال ذنب لهم في هذا 
االنقالب الحوثي.

الشعوبيون الجدد... المنظمات الغربية المشبوهة

قصة إسراء غريب...
 قراءة في التوقيت

إســراء غريــب شــابة فلســطينية عمرهــا 21 عامــًا، بــدأت قصتهــا قبــل أشــهر قليلــة عندمــا 
تقــدم شــاب لخطبتهــا وانتهت قصتها قبل أيام جثة في مشــرحة على ذمــة النيابة العامة 
الفلســطينية وســط اتهامــات وجهها ناشــطون علــى مواقــع التواصل ألخيهــا بقتلها. قصة 
إســراء تحولــت إلــى قضيــة رأي عام، بعد أن اجتاح هاشــتاغ “كلنا_إســراء_غريب” مواقع 
التواصــل االجتماعــي، واعتبــرت مؤسســات نســوية وناشــطون وحقوقيــون أن مــا حدث 

إلسراء هو جريمة قتل ارتكبها أهلها بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من األقرباء.
الناشطون استندوا في اتهاماتهم إلى عدة معطيات، أهمها وصول إسراء إلى المستشفى 
مصابة بكسر في عمودها الفقري وعلى جسدها عدة كدمات، ما اعتبر دليال على تعرضها 
لعنف شــديد من قبل أهلها، واســتندوا أيضا إلى عدة تســجيالت صوتية تظهر خالفًا بين 
إســراء وقريباتها على ممارســات اجتماعية، ونشــر صور وفيديوهات مع خطيبها بالرغم 
من عدم عقد قرانها رســميًا، وفي أحد التســجيالت تدافع إســراء عن نفسها، وتقول إن ما 

تفعله هو على علم من أبيها وأمها وإنها لم ترتكب أي خطأ.
رغــم الغمــوض الــذي يلف قضيتهــا رحمها هللا بــكل تناقضاتها وحبكاتها التــي يظهر عليها 
التكلــف الواضــح فــي صياغــة بعــض أجزائهــا، إال أننــا نــرى مســاوئ العمالء الالشــعوريين 
والعقــل الجمعــي في أبهــى صوره، وهذه الظاهرة لمن يجهلها هي ظاهرة نفســية تفترض 
فيهــا الجماهيــر أن تصرفــات الجماعــة فــي حالة معينة تعكس ســلوكًا صحيحــًا، ويتجلى 

تأثيــر العقــل الجمعي في الحاالت التي تســبب غموضًا اجتماعيًا، وتفقد الجماهير قدرتها 
علــى تحديــد الســلوك المناســب، وبدافع افتراض أن اآلخرين يعرفــون أكثر منهم عن تلك 

الحالة.
وأكثــر، بــل ُجــل مــن خــاض في قضيتهــا لم يقف عنــد الحد المرســوم للمســألة وخاض مع 
الخائضين وكل له ســببه، وأكثر األســباب ال تخرج عن ظاهرة العقل الجمعي الذي ذكرناه 
آنفــًا، وإن كان لنــا الحــق فــي إبــداء الــرأي فــي هذه القصــة، فال نزيــد على القــول إن هناك 
عشرات القضايا الشبيهة، وقد حدثت وال تزال منذ القدم، لكن التركيز على قضية إسراء 
في هذا التوقيت يضع عالمات استفهام كثيرة وكبيرة، فالتهويل من هذه القضية مع بدء 
الترويــج لمســألة “صفقــة القــرن” يدل على أن هناك الكثير من األيــادي التي تريد أن تظهر 

الشعب غير قادر على حكم نفسه، لذا على اآلخرين أن يبتوا في شأنه!

نصيحة خالصة لوجه الله، دعوا إسراء تنام في قبرها وال تنبشوه، وإن كان البد من  «
الخوض في قضيتها، فليقتصر ذلك على التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة 
وترك األمر للقضاء الفلسطيني بأن يصدر قرارا ينصفها وينزل أقصى العقوبة بمن 

قتلها إن ثبت أن إسراء تعرضت لعملية قتل، ومن جهة أخرى نكتفي نحن بالدعاء 
لها بالمغفرة، والصبر ألهلها بدل تناقل آراء واتهامات قد تكون باطلة، وذلك حتى ال 

ا َنُخوُض َوَنْلَعُب(، )التوبة: 65(. يشملنا قوله تعالى )َوَلِئن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّ

opinions
@albiladpress.com
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الجنوبية... تحقيق رؤى 
وتطلعات المواطنين

تشــرفنا يــوم أمــس بحضــور المجلــس األســبوعي لمحافــظ المحافظــة الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة، وهــو المجلس الــذي اتخذ شــكال فريدا 
فــي التفاعــل والتكامــل بين المســؤول والمواطنين والذي يحدد أطر السياســات 

المستقبلية للمحافظة ومتطلبات ومهام التنمية والتطوير في كل المجاالت.
إن لســمو محافــظ الجنوبيــة فلســفة واضحــة بالنســبة للعمل الوطنــي تقوم على 
التركيــز علــى تحقيق رؤى وتطلعــات المواطنين ومتابعة احتياجاتهم، وتوســيع 
آفاق النماء في المحافظة، وإطالعهم شخصيا على األهداف والسياسات العامة 
والمشــروعات واإلجراءات، وإيجاد الحلول المناســبة لمختلف المشــاكل وقضايا 
العمل، وبالتالي دفع مســيرة تقدم الجنوبية نحو األمام، فســموه وضع منذ توليه 
المســؤولية القواعــد األساســية الالزمــة بأفــكار مدروســة للنهــوض بالمحافظــة 

الجنوبية ودفع عجلة التطوير والنماء.
كل مــن يحضــر المجلــس مــن أبنــاء المحافظــة الجنوبية يشــاهد الحركــة الدائبة 
التــي تهمهــا  المشــاريع  قــرب علــى مختلــف  الواضــح واالطــالع عــن  والنشــاط 
ويســتفيد منهــا وآليــة تنفيــذ الخطــط التي وضعتهــا المحافظة، فســمو المحافظ 
يشــارك الجميــع الــرأي فــي كل األمور التي تســاعد على التنميــة والتطور وكل ما 

يصــب فــي المصلحــة العامــة، ويضع الحلول المناســبة للمشــكالت التــي يواجهها 
األهالي أيا كانت وبمستوياتها المختلفة.

إن المجلس األسبوعي لسمو محافظ الجنوبية امتداد للمجلس األسبوعي لجده 
ورائــد النهضــة المباركــة ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، نهــج اللقــاءات المســتمرة 
مع المواطنين على نحو واضح ومباشــر دون وســيط، واالســتماع شــخصيا إلى 
همومهــم واحتياجاتهــم والتفاعــل واالنصهــار معهــم، مجلس يحتل اليــوم مركزا 
فريــدا تطــرح فيــه المشــاورات الواســعة بيــن ســموه وبيــن عامــة المواطنين في 
مختلــف المجــاالت لتســهيل أو تنفيــذ المشــروعات المتعــددة التــي تخــدم أهالي 

المحافظة.

المحافظة الجنوبية ستشهد قيام مشاريع تنموية عديدة في كل مناحي  «
الحياة، تتناسب مع عراقة تاريخها ودورها الكبير الذي لعبته في الماضي 

ودورها الحاضر ودورها في المستقبل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الجولة اآلتية بين واشنطن 
وطهران وبين “إسرائيل” 
و“حزب اهلل” في لبنان )3(

أثناء االجتماعات المهمة في بيروت بين قيادات “حزب هللا” وقيادات إيرانية رفيعة المستوى شملت 
قيادات “الحرس الثوري” هذا األســبوع، تم االّتفاق – بحســب المصادر المّطِلعة على ما حدث – على 
تســليم إيران لـ”حزب هللا” أســلحة إضافية في غضون أســبوعين، كما تقّرر، بحســب المصادر نفســها، 
إيفاد طهران إلى لبنان مجموعة من “المستشــارين اإليرانيين للعمل على ســيناريوهات عســكرية في 
جنــوب لبنــان” مــع “حــزب هللا”. إنمــا، أضافــت المصــادر، تقرر عــدم اتخاذ خطــوات فعلّيــة في غضون 
أســبوع، علــى األقــل ألســباب غير واضحة، إنما الواضح أن “شــيئًا ما ُيطبخ على الجبهــة اللبنانية بين 

الحرس الثوري وحزب هللا” قالت المصادر المّطِلعة.
فــي هــذه األثنــاء، ترتفــع وتيــرة التصعيــد فــي طهران بســبب اإلحبــاط وخيبــة األمل مــن األوروبيين 
والمبــادرة الفرنســية، فإيــران لــن توافق علــى عرض الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون إليران الذي 
ــن خطــة ائتمــان أوروبــي بـــ 15 مليــار دوالر مقابــل تراجــع طهــران عــن زيــادة نســبة تخصيــب  تضمَّ
اليورانيوم وااللتزام باالتفاقية النووية – والسبب هو رفض “الحرس الثوري” العرض وإصرار مرشد 

الجمهورية علي خامنئي على رفع كامل للعقوبات التي تفرضها أميركا على إيران.
تقــول المصــادر إن قــرار طهران في هــذه المرحلة هو إعطاء ماكرون واالتحــاد األوروبي مهلة إجراء 
جولــة محادثــات إضافيــة واحــدة، تليها اإلجــراءات “الراديكالية”، إذا فشــلت. واألرجح أنها ستفشــل 
ألن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب ال يوافق على أي من طروحــات ماكرون، أّكدت مصادر مّطِلعة، 
وأضافــت أن القــرار فــي واشــنطن أثناء االجتماع الخــاص لبحث التطورات، هو المزيــد من العقوبات 
المالية على إيران وأذرعتها وَمن يؤّمن لها التغطية السياســية أو األمنية، وأن التركيز ســيكون أيضًا 

علــى ناقــالت النفــط للحــؤول دون تمّكــن إيــران من بيــع نفطها، وأضافــت المصادر أن جملــة عقوبات 
جديدة سيتم الكشف عنها األسبوع المقبل فيما تتخذ طهران إجراءات بدء العمل على تطوير أجهزة 

طرد مركزي تخّصب اليورانيوم بطريقة أسرع – وهذا يعني االقتراب من انهيار االتفاق النووي.
الســباق يقــع بيــن عناد واشــنطن وعناد طهران وبيــن مخاوف أوروبيــة وابتزازها إيرانيــًا، وقد تنجح 
طهران في دفع االتحاد األوروبي إلى إجراءات تتيح إليران بيع نفطها بالنسبة التي تريدها طهران، 
لكــن أركان إدارة ترامــب، بالــذات مستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون، ســيعطل تنفيــذ مثــل هــذه 
التفاهمــات، إذا وقعــت، فالقــرار فــي واشــنطن مــازال قائمــًا على ممارســة “أقصــى الضغــوط”، بالذات 

نفطيًا، على إيران.
وفي لبنان، إن غطرسة كل من األمين العام لـ “حزب هللا” ورئيس الحكومة اإلسرائيلية قد تدفع لبنان 
وإســرائيل إلــى حــرب تخــرج عن حــدود التفاهمــات المســبقة، فســيناريوهات المعارك والحــروب عبر 
الجبهة اللبنانية يتم إعدادها من ِقَبل إسرائيل ومن ِقَبل إيران. “حزب هللا” سيتلقى ويتلقى طائرات 
مسّيرة جديدة هذا األسبوع عبر “الباب الخلفي”، قالت المصادر، وهي “صينية الصنع”، وبحسب هذه 
المصــادر إن الصواريــخ الدقيقــة أتــت إلــى “حزب هللا” مــن إيران على “متن باخــرة”، إنما هذا “ال ينفي 

استعدادات تصنيع الصواريخ بجهود إيرانية في لبنان”.

إسرائيل و”حزب الله” يتأهبان ويجّهزان عملّيات عسكرية بعضها مضبوط على إيقاع  «
التفاهمات، وبعضها يسير على منطق التمّهل، والبعض اآلخر يقع على حافة أخطار 

الغطرسة وسوء الحسابات!!. “إيالف”.

راغدة درغام

fatin.hamza@gmail.com
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كــم عــدد األزواج الذيــن ُيعتبــرون في عــداد المطلقين، رغــم أنهم مقيدون في الســجالت 
الرسمية، وبنظر حكم الشرع ال يزالون متزوجين؟ كم عدد األزواج الذين يؤدون أدوارهم 
كممثلين أمام عوائلهم والمجتمع، على أنهم يعيشــون عيشــة األزواج الطبيعية، ويزيلون 
أقنعــة التمثيــل مــا إن يختلــوا ببعضهــم البعض فــي منازلهم؟ فتبــدأ الحرب إما بالتالســن 

المستمر أو بالصمت المطبق، وكالهما عذاب وجحيم ال ُيطاق.
األعداد ليســت قليلة لألســف، وإن لم تكن هناك إحصائيات صريحة تثبت ذلك، فالطالق 
العاطفــي الــذي يجعــل مــن الزوجيــن غريبيــن إن لــم يكونــا عدويــن ُيدمــر األســر وينخــر 
فــي اســتقرارها ربمــا أكثــر بكثيــر من الطــالق المعلن الشــرعي الذي يمــارس األزواج بعده 
حياتهم الطبيعية، كأن يجد شــريكا آخر، أو على أقل تقدير ينعم بهدوء نفســي بعيد عن 

المشاحنات والخالفات اليومية التي تهدم النفسية وتدمرها. 
أسباب كثيرة قد ُتسهم في اتساع الفجوة بين الزوجين ليغدوا بعدها عدوين، منها سوء 
عدالــة توزيــع المســؤوليات، وعدم القيــام بالواجبات وفــي المقابل المطالبــة بالحقوق، ما 
قــد يؤثر ســلبًا حتى على أســلوب المعاملة والتخاطب، فتــذوب حينها كل عاطفة ومودة 
وتنتهــي بعدهــا الرحمــة! وقــد تكون األنانيــة، واالتكالية أو حتــى عدم التأقلــم مع الحياة 

الجديدة من األسباب.
أن ُتبنــى الحواجــز النفســية بين الزوجين، يعني أن يتوقف تبادل المشــاعر واألحاســيس 
الودية، وتبدأ العالقة الرســمية بينهما، والتي بال مبالغة قد تكون أشــبه بعالقة الموظفين 
بالمكاتــب وربمــا تكون أكثر رســمية وجفافــا في المعاملة، إلحســاس الزوجين أو أحدهما 
بــأن ال جــدوى مــن الحــوار والمصارحــة، وكل ما يرغمهما في االســتمرار في هــذه العالقة 
األبنــاء، ونظــرة المجتمــع لهمــا بعــد االنفصــال رغــم أن الغالبيــة اليــوم لــم تعــد تأبــه لذلك، 
والطامــة إن كان أحــد الزوجيــن يســعى جاهدًا لــردم الفجوة ومنع تصــدع العالقة بينهما، 
وعــدم مبــاالة الطــرف اآلخــر، أو حتى تماديه فــي التصرفات التي تزيد مــن الهوة بينهما! 
والــذي قــد يتجاهلــه معظــم األزواج أن العاطفة شــأنها شــأن أية نبتة، تعيــش وتزهر كلما 
رويتها، وتذبل شــيئًا فشــيئًا إن أهملتها، وإن لم يتم تدارك األمر ســريعًا ستموت ولن ينفع 

الندم بعدها.

ياسمينة: التعبير عن العواطف كأية ثقافة أخرى، إن لم تترب عليها يمكنك  «
أن تتعلمها.

األزواج األعداء

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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وصــل رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القدم النائــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
ال خليفــة إلــى مدينة زيوريخ السويســرية في زيارة عمل رســمية يلتقي خاللها الســيد جيانــي إنفانتينو رئيس االتحاد 

الدولي ويترأس اجتماع لجنة التطوير إحدى اللجان الدائمة في )الفيفا(. 

وســيبحث الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل خليفــة مع رئيس 
)الفيفــا( أوجــه التعــاون المشــترك بيــن االتحادين اآلســيوي 
والدولــي، باإلضافــة إلــى أهم المســتجدات على ســاحة كرة 
القــدم الدوليــة، وذلــك خــال اجتمــاع العمــل الــذي ســيعقد 
اليوم )الخميس( بحضور عدد من المسئولين في الجانبين.

كمــا يترأس الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة يوم غد 
)الجمعــة( اجتمــاع لجنة التطوير الدولية الذي ســيتم خاله 
مناقشــة ســير العمل فــي برنامــج )الفيفا( المتقــدم للتطوير، 
كمــا ســيتم اســتعراض منجــزات برامــج التطويــر المتنوعــة 
خطــط  تنفيــذ  آليــات  ومناقشــة  الماضيــة  الشــهور  خــال 

وبرامــج التطويــر المعدة من االتحــاد الدولي، باإلضافة إلى 
القاريــة  التطويريــة لاتحــادات  المشــاريع  دعــم ومســاندة 
فــي شــتى المجــاالت.  وتضــم لجنــة التطويــر الدوليــة التي 
يترأســها الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في عضويتها 
كا من نائب الرئيس ليديا نيسيكيرا )بوروندي(، واألعضاء: 
إيريــك البرادور)بورتوريكــو(، ميــا هام )الواليــات المتحدة(، 
ميخايلــوف  بورســاف  الشــعبية(،  )الصيــن  زهانــغ  جيــان 
)بلغاريــا(، ســيتا ســانغاري )بوركينــا فاســو(، ارتــورو صــاح 
)تشــيلي(، جريــغ كارك )انجلتــرا(، جمــال مالينزي)تنزانيــا(، 
المبرت مالتوك )فانوتاو(، صوفي بياال )الكاميرون(، اريسوا 

تيوفيلــو  ســميث)نيوزلندا(،  أنــدي  رازافيتريمو)مدغشــقر(، 
كوبيــاس )بيــرو(، دوايت يــورك )ترينيــداد وتوباغــو(، ليلى 

تيجمو- ريدي )تركيا(.

يلتقي رئيــس الفيفا ويترأس اجتماع لجنــة التطوير الدولية

سلمان بن إبراهيم يصل زيوريخ أعرب المجلس األولمبي اآلسيوي عن 
ارتياحه الســتعدادات اللجنة المحلية 
اآلســيوية  األلعــاب  لــدورة  المنظمــة 
التاسعة عشرة الستضافة األلعاب في 

هانغزهو بالصين العام 2022.
وعقــدت لجنة التنســيق فــي المجلس 
راجــا  برئاســة  اآلســيوي  األولمبــي 
اللجنــة  مــع  اجتماعــا  ســينغ  رانديــر 
أفرادهــا  وتفقــد  لأللعــاب،  المنظمــة 
المنشآت والماعب التي ستقام عليها 

المنافسات.
اآلســيوية  األلعــاب  قريــة  إن  وتابــع: 
ستتســع إلى نحو 20 ألف شــخص من 

رياضيين وإعاميين وإداريين.
وتقام األلعاب اآلســيوية في هانغزهو 
مــن 10 إلــى 25 ســبتمبر 2022، ومــن 
المتوقع أن يشارك فيها نحو 10 آالف 

رياضي ورياضية.

تفقد المنشآت
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أطلق مركز الخليج لإلدارة الرياضية دورة دبلوم اللياقة البدنية “النظام األوروبي”، للمدربين والرياضيين واختصاصيي 
التغذيــة الرياضيــة. ويحاضــر فــي الــدورة التــي تعنى بجميــع الفئات العمريــة إضافة إلى فــرق الرجــال، المحاضر والمعد 

البدني محمد وليد جباس.

البدنيــة  اللياقــة  دبلــوم  دورة  وتتألــف 
مــن 3 أقســام، هــي: التحمــل الهوائــي، 

السرعة والقوة.
وســتتضمن الــدورة علــى محــاور عدة، 
الهوائيــة  الطاقــة  إنتــاج  نظــام  هــي: 
الفيزيولوجيــة،  األســس  وتعريــف 
التحمــل  أنــواع  مختلــف  تعريــف 
برمجــة  والقــوة،  والســرعة  الهوائــي 
التحمــل الهوائــي والســرعة والقوة في 
البرنامــج التدريبــي الســنوي والشــهري 
التماريــن  إلــى  إضافــة  واالســبوعي، 
التطويريــة فــي فتــرة االعــداد وأثنــاء 

المنافسات.

محاضــرات  علــى  الــدورة  وستشــتمل 
وعــدة  عمليــة  تطبيقيــة  ومهــارات 
محــاور إلعداد المشــاركين فــي الدورة 
ليصبحــوا مدربيــن مؤهليــن ويتمتعــوا 
بكفاية عالية في مجال اللياقة البدنية، 
إذ ســتركز علــى حــول عناصــر التحمل 
لللياقــة  والقــوة  والســرعة  الهوائــي 
المدربيــن،  يحتاجهــا  التــي  البدنيــة 
وكيفيــة تطويــر مهــارات المدربيــن من 
أجــل تطويــر تدريبــات اللياقــة البدنية 

لاعبين.
وتأتــي الــدورة ضمــن سلســلة الدورات 
التــي  الرياضيــة  والــورش  التدريبيــة 

عقدهــا  علــى  الخليــج  مركــز  يحــرص 
للمدربيــن  التدريبيــة  العمليــة  لتطويــر 
نحــو  إطــار ســعيها  فــي  وللرياضييــن، 
البشــرية  المــوارد  وتنميــة  تأهيــل 
والكــوادر اإلدارية والتدريبية، ال ســيما 
مــا يتعلــق باللياقــة البدنية التــي تعتبر 
العبــي  إعــداد  فــي  أساســية  ركيــزة 

األندية والمنتخبات.
الذيــن  المشــاركين  جميــع  وســيحصل 
ســيجتازون الــدورة بأقســامها الثــاث 
االتحــاد  مــن  معتمــدة  شــهادة  علــى 
العالمــي للرياضــة بالواليــات المتحــدة 

األميركية.

“الخليج لإلدارة الرياضية” يطلق دبلوم اللياقة البدنية

جانب من دورة دبلوم اللياقة البدنية

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

كيميوتــاي  ماريــوس  العــداء  حقــق 
الماراثــون  ســباق  فــي  األول  المركــز 
بتايوان الذي أقيم يوم األحد الماضي 
لينتزع صــدارة الترتيب بعد أن أنهى 
 2:09:42:69 بزمــن  الســباق  مســافة 
الكينــي  العــداء  تــارًكا خلفــه  ســاعة، 
“جســتس كيمواتــي” الــذي جــاء فــي 
المركــز الثاني وقطع مســافة الســباق 
فيمــا  ســاعة،   2:09:45:97 بزمــن 
حقق العداء األثيوبي “آســناك نيكاو” 
أنهــى مســافة  الثالــث بعدمــا  المركــز 

السباق بزمن 2:09:50:04 ساعة. 
 ورغــم صعوبــة الســباق إال أن العداء 
فــي  نجــح  كيميوتــاي  ماريــوس 
التغلــب على منافســيه فــي اللحظات 

األخيــرة مــن الماراثــون بفــارق ثاث 
الكينــي  منافســه  عــن  تقريًبــا  ثــوان 
ليخطــف المركز األول ويعتلي منصة 
التتويج في واحد من أقوى سباقات 
يحظــى  والــذي  الدوليــة  الماراثــون 
بإشــراف مــن االتحاد الدولــي أللعاب 

القوى.
الدولــي  تايــوان  ماراثــون  وأقيــم   
2019 لهذا العام في عاصمة مقاطعة 
شانشــي بشــمال الصيــن وشــارك فيه 
عشــرات اآلالف من عشاق الماراثون 
احتفاالت بالذكرى السبعين لتأسيس 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية، وشــارك 
في الحدث أكثر من 30000 متسابق 

يمثلون 28 دولة حول العالم.

ماريوس يفوز بماراثون تايوان الدولي

زيوريخ - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكــد األميــن العــام لالتحــاد العربــي للكرة الطائــرة جهــاد خلفان تأجيل منافســات 
البطولة العربية لمنتخبات الســيدات التي من المقرر لها أن تقام بنهاية هذا العام 

2019 بجمهورية مصر العربية.

وأضــاف خلفــان لـــ “البــاد ســبورت” أن 
االتحــاد المصــري للكــرة الطائــرة لــم يرد 
عدمــه  مــن  البطولــة  اســتضافة  بشــأن 
وفــي ظل ضيق الوقت عن موعد إقامة 
البطولــة فإنــه ســيتم تأجيلهــا إلى موعد 
التأجيــل  أن  إلــى  مشــيًرا  الحًقــا،  آخــر 

ربمــا جــاء فــي صالــح البطولة 
دورة  إقامــة  بســبب 

الخليجيــة  األلعــاب 
لرياضــة المــرأة التــي 
دولــة  ســتحتضنها 
الشــقيقة  الكويــت 
 30 لغايــة   20 مــن 
أكتوبــر المقبل، األمر 

عليــه  يترّتــب  الــذي 

عــزوف بعض المنتخبــات الخليجية عن 
المشاركة.

تقــام  لــن  البطولــة  أن  خلفــان  وأوضــح 
كذلــك فــي العــام المقبــل 2020 والــذي 
أأللعــاب  دورة  تنظيــم  خالــه  ســيتم 
العربيــة لرياضة المــرأة والتي تحتضنها 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
كل  المتحــدة  العربيــة 
ســنتين ويشــرف على 
تنظيم مسابقة الكرة 
االتحــاد  الطائــرة 
وعلــى  العربــي. 
متصــل،  صعيــد 
فقــد أوضــح خلفــان 
أنــه تــم تثبيــت موعد 

بطولة األندية العربية التي ســتحتضنها 
مصــر خــال شــهر فبرايــر المقبــل 2020 
علــى أن يتــم فتــح باب المشــاركة خال 
الفترة القادمة، وسيمثل مملكة البحرين 
فــي االســتحقاق العربــي النــادي األهلــي 
بصفتــه بطــل كأس ســمو ولــي العهد في 

الموسم المنصرم 2018/2019.

جهاد خلفان

ــت بـــطـــولـــة األنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة بــمــصــر ــي ــب ــث ت
تأجيل بطولة منتخبات سيدات الطائرة

ابتعثــت اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة لطيفــة 
الرياضيــة  التربيــة  خريجــة  بوحجــي  أســامة 
والعــاج الطبيعــي مــن جامعــة البحريــن إلــى 
اللجنــة البارالمبيــة اآلســيوية ومقرهــا مدينــة 
دبــي بدولــة االمــارات العربية المتحــدة، وذلك 
بغــرض انخراطهــا فــي برنامــج تدريبــي عملي 
فــي مقــر اللجنــة اآلســيوية لفتــرة ســنة كاملة، 
وقــد انتظمــت لطيفــة بوحجــي فــي البرنامــج 

التدريبي العملي بداية االسبوع الحالي.
ويأتــي هذا البتعاث من قبل اللجنة البارالمبية 
البحرينيــة بهــدف تدريــب الكــوادر البحرينيــة 
الموضوعــات  كل  مــع  التعامــل  أســس  علــى 
المتعلقــة برياضــة ذوي العزيمــة ســواء األمــور 
اإلداريــة والتنظيميــة والفنيــة باإلضافــة إلــى 
اكتســاب الخبــرة فيما يخص إقامــة البطوالت 

المخصصة لهذه الفئة.
البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  وجــاء اختيــار 
البتعاث لطيفة بوحجي إلى اللجنة البارالمبية 
اآلســيوية فــي دبــي عقــب الزيــارة التــي قــام 

البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  مســؤولي  بهــا 
بــن  محمــد  الشــيخ  اللجنــة  رئيــس  يتقدمهــم 
دعيــج آل خليفــة واالميــن العــام للجنــة علــي 
الماجــد فــي يوليــو الماضــي والتي علــى أثرها 
تم بحث موضوعات التعاون بين الطرفين بما 
يخدم إكســاب البحرين القــدرة على االنخراط 
أكبــر علــى  العزيمــة بشــكل  فــي رياضــة ذوي 

المســتوى القــاري عبــر اســتضافة االجتماعات 
والبطــوالت فــي المســتقبل القريــب، باالضافة 
إلــى أن دبــي من المنتظر أن تســتضيف بطولة 
وهــي  القــادم  نوفمبــر  فــي  البارالمبيــة  العالــم 
لطيفــة  للمبتعثــة  كبيــرة  فرصــة  ستشــكل  مــا 
البطــوالت  كبــرى  أحــد  فــي  للعمــل  بوحجــي 

المخصصة للرياضيين من ذوي العزيمة.

لطيفة بوحجي تدشن برنامجها التدريبي باللجنة البارالمبية اآلسيوية

ـــة ـــوادر البحريني ـــب الك ـــدف تدري ـــة به ـــنة كامل ـــرة س لفت
بوحجي في برنامج تدريبي بـ“البارالمبية اآلسيوية”
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 ماريوس متوجا بالمركز األول

الشيخ سلمان بن إبراهيم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشاد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف بالجهود المتميزة 
التي تبذلها لجنة الموروث الشعبي برئاسة خليفة القعود في سبيل إحياء األلعاب 

الشعبية والتي تعتبر جزء أصيل من تراث مملكة البحرين وتاريخها العريق.

لــدى اســتقباله رئيــس لجنــة  جــاء ذلــك 
المــوروث الشــعبي خليفــة القعــود بمقــر 

اللجنة األولمبية بضاحية السيف.
علــى  وأطلــع  بالقعــود  النصــف  ورحــب   
مختلــف البرامج واألنشــطة التي تســعى 
لجنــة المــوروث الشــعبي لتنظيمها خال 
الفترة القادمــة، منوها بالدور البارز الذي 
تلعبه اللجنة منذ تأسيسها في المحافظة 
على رياضات الموروث الشعبي بمختلف 
الشــباب  الســتقطاب  والســعي  أنواعهــا 
والناشــئة لتعلم تلك األلعاب وممارســتها 
باعتبارهــا جزءا مــن عادات وتقاليد أهل 
البحريــن ومصدر فخــر واعتزاز لمختلف 
األجيــال لكونهــا جــزء مــن هويــة الوطن 

وثقافته.
 كمــا بحــث النصــف مــع القعــود النواحي 
لعبتــي  بنقــل  المرتبطــة  التنظيميــة 

“الدامــة” و”الكيــرم” مــن اتحــاد األلعــاب 
الذهنية واإللكترونية إلى لجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي لتكــون األخيــرة هــي 
المسئولة عن هاتين اللعبتين حسب قرار 
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة المنعقــد 

في 16 يونيو الماضي.
كمــا تم خــال اللقاء التنســيق والتشــاور 
لمســابقة  االمثــل  التنظيــم  ســبيل  فــي 
الوصيــة والتــي تنطلــق النســخة األولــى 
منهــا في شــهر نوفمبر القــادم بتوجيهات 
كريمــة مــن ممثــل جالــة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكــد النصــف حــرص اللجنــة األولمبيــة 
المــوروث  رياضــات  لجنــة  دعــم  علــى 
الشــعبي بمــا يســهم في النهــوض بدورها 

وعملها بشــكل أكبر خــال الفترة القادمة 
مبديــا اعتزازه باســهاماتها ودورها البارز 
التراثيــة  الرياضــات  تلــك  إحيــاء  فــي 
والمحافظــة عليهــا الحتضــان أكبــر عــدد 
مــن الشــباب فــي بطــوالت وبرامــج ذات 
طابــع رســمي بدعــم وتوجيــه مــن ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وبــدوره، ثمــن الســيد خليفــة بــن عبدهللا 
اللجنــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  القعــود 
ســمو  برئاســة  البحرينيــة  األولمبيــة 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة في ســبيل دعم لجنة رياضات 

بمتابعــة  مشــيدا  الشــعبي،  المــوروث 
محمــد  العــام  األميــن  ســعادة  واهتمــام 
حســن النصــف األمــر الــذي كان لــه أبلــغ 
األثــر فــي تعزيــز مســيرة اللجنــة ونجاح 
برامجهــا وأنشــطتها علــى امتــداد الفترة 

الماضية.
وأكــد القعــود أن لجنة رياضات الموروث 
الشــعبي تفخــر وتعتــز بالرعايــة الملكيــة 
الســامية مــن لــدن عاهــل البــاد صاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
مســؤولية  مــن  يضاعــف  الشــيء  وهــذا 

العمل على جميع أعضاء اللجنة.

ــال الــقــعــود ــب ــق ــت ــا وأنــشــطــتــهــا خـــال اس ــه ــج ــرام ــى ب ــل ــلــع ع اط

النصف يشيد بلجنة رياضات الموروث الشعبي

حسن علي

محمد الدرازي

سبورت



وصــل البطــل العالمــي المحترف ســامي الحداد إلــى مدينة الس فيغــاس التي من 
المقــرر أن تحتضــن أقــوى المنافســات والبطــوالت العالميــة لمحترفــي رياضة بناء 
األجســام مســتر أولمبيا في الفترة من 13 حتى 16 من شــهر ســبتمبر الجاري وهي 

المرة الخامسة التي يتأهل لها ويشارك في منافساتها.

  وأكــد الحداد أن الدعــم الكبير الالمحدود 
مــن قائــد الشــباب والرياضــة ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب، 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
بــن حمــد آل خليفــة،  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  ودعــم 

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــخ خالــد بن 
حمــد آل خليفــة، حيــث كان ســمو الشــيخ 
ا  ناصــر بــن حمــد آل خليفة يطمئن شــخصيًّ

على إعدادي وتشجيعي الدائم.
 وكشــف العالمــي الحــداد أن عــدد الالعبين 

الذين سيشاركون في الفئة التي سيتنافس 
ا محترًفا من  فيها إلى قرابة 20 العًبا عالميًّ
مختلف بلدان العالم، وسيكون لدى الحداد 
حصتــي تدريب بــالس فيغاس قبل خوض 
المنافســة، وحــول برنامج اإلعــداد الخاص 
الــذي ســبق هــذه البطولــة أكــد الحــداد أنــه 
كان برنامًجــا مكثًفــا واســتمر لفترة طويلة، 
حيــث إنــه حصــل علــى الدعــم الكامــل مــن 
كان  حيــث  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
ألمينهــا العــام محمــد النصــف الــدور الكبير 
في تجهيزاتي، وأشاد بدور مسئولي وزارة 
الداخليــة والمتابعــة المباشــرة مــن رئيــس 

االتحــاد الرياضــي لألمن العــام العقيد خالد 
الخياط، وأشــاد الحداد كذلك بالدور الكبير 
الــذي يلعبه االتحــاد البحريني لرفع األثقال 
وعلــى رأســه ســلطان الغانــم رئيــس اتحــاد 
غرب آســيا لبناء األجسام واللياقة البدنية، 
النائب األول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع 
العربــي  االتحــاد  رئيــس  مســاعد  األثقــال، 
رئيــس االتحاد البحريني لرفــع األثقال في 
تفريغــي لهــذه البطولــة ومتابعــة المعســكر 

التدريبي باستمرار.
وأكــد العالمــي الحــداد أنــه ســيبذل قصارى 
جهــده في ســبيل تشــريف مملكــة البحرين 

في هذا المحفل الرياضي العالمي وتحقيق 
اإلنجــاز المشــرف لهمــا، حيث أنه سيســعى 
كــي يكــون ضمن قائمــة الســتة األوائل في 

هذه البطولة العالمية الكبرى.

الحّداد يستعد لبطولة مستر أولمبيا العالمية

علي بن خليفة ينقل تحيات ناصر بن حمد للمنتخب الوطني
ــا ــودي ــب ــم ــن ك ــ ــر الـــعـــائـــد م ــ ــم ــ خـــــال اســـتـــقـــبـــالـــه وفـــــد األح

نقل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، تحيات وتهاني ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة، إلى وفد 
ا  منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم  العائد من كمبوديا بعد تحقيقه فــوًزا ثميًنا ومهمًّ
علــى حســاب كمبوديــا في الجولة الثانية مــن التصفيات المزدوجــة المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 جــاء ذلــك، لــدى اســتقبال رئيــس االتحــاد 
الوطنــي األول فــي قاعــة  لوفــد منتخبنــا 

الدولــي،  البحريــن  بمطــار  التشــريفات 
بحضــور عضــو لجنــة المنتخبــات الوطنية 

باالتحاد محمد جالل.
 وخــالل االســتقبال، نقــل الشــيخ علــي بــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة تحيات ســمو 
إلــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
الجهازين الفني واإلداري والعبي المنتخب 
الوطنــي علــى النتيجة المهمــة التي حققها 
باالنتصــار خــارج األرض، مشــيًدا  األحمــر 
بدعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن  حمد 
آل خليفــة، المســتمرة للمنتخــب الوطنــي، 

مؤكــًدا أن ســموه الداعــم األول للمنتخــب 
الوطني في مشواره المهم.

والتقــى الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمد 
آل خليفــة بأفــراد المنتخب الوطني األول، 
مشــيًدا بــاألداء الــذي ظهر عليــه المنتخب 
أهميــة  مؤكــًدا  كمبوديــا،  مبــاراة  خــالل 
التركيز على المشوار القادم في التصفيات 
المزدوجــة، والظهــور بمســتويات متطورة 

تعكس رقي كرة القدم البحرينية.

من االستقبال
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تعــود بطولــة بريف مجــدًدا للعاصمــة اإلماراتية أبوظبي وهذه المرة في نســختها 
الســابعة والعشــرين، والتــي مــن المقــرر أن تقــام يــوم الجمعــة الموافــق 4 أكتوبــر 
المقبــل، والتــي ستشــهد إعادة النــزال بين البطل عبــدول عبدالرحيموف والالعب 

األردني جراح السيالوي في فئة الوزن المتوسط. 

بريــف قرارهــا  اتخــذت منظمــة    وقــد 
بإعــادة المواجهة بين الالعبين في هذه 
النســخة مــن البطولــة، نظــًرا لمــا شــهده 
النــزال الــذي جمــع بينهمــا فــي النســخة 
23 والــذي أقيــم فــي العاصمــة األردنية 
عّمــان، من قوة وتحدي كبيرين فاق كل 
التوقعــات، والــذي انتهــى بفــوز الالعــب 

عبدالرحيموف بلقب هذا الوزن. 
  وكان الالعــب عبــدول عبدالرحيمــوف 
علــى  ســاحقين  فوزيــن  حقــق  قــد 
حســاب الالعب ســيدني ويلــر والالعب 
الماضــي،  العــام  كافالهيــرو  رودريجــو 
قبــل أن يشــد الرحــال إلى مســقط رأس 
الالعــب جــّراح، النتــزاع اللقــب منه بعد 
5 جــوالت عصيبــة انتهت بقرار منقســم 
مــن لجنــة الحكام، حيــث يتطلع الالعب 
عبدالرحيموف إلى محو أي شــكوك في 

مباراة العودة. 
  مــن جانبه، قــام الالعب األردني جراح 

الســيالوي بحملــة مكثفــة وتحضيــرات 
النــزال،  كبيــرة اســتعدادا لخــوض هــذا 
والــذي ســيكون بمثابــة الفرصــة إلثبات 
أفضــل  ليكــون  لقبــه  الســتعادة  نفســه 
وتعتبــر  المتوســط.  وزن  فــي  العــب 
أبوظبــي محطــة إيجابيــة فــي مســيرة 
الالعب الســالوي، والتي حقق فيها لقبه 
األول فــي هــذا الــوزن فــي النســخة الـــ 
16، بعــد فــوزه علــى الالعب كارلســتون 
هاريس. هذا وستقوم منظمة بريف في 
اإلعــالن عــن بقيــة نــزاالت النســخة 27 

خالل األيام القليلة المقبلة.

بريف 27 في أبوظبي

الطائــرة  للكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  تأهــل 
العربيــة  البطولــة  نهائــي  إلــى  للناشــئين 
الخامســة عشــرة والتــي تحتضنهــا المملكــة 
األردنيــة الهاشــمية حتى 14 ســبتمبر الجاري 
بعدمــا فــاز على نظيــره العمانــي بنتيجة 3/0 
بينهمــا مســاء  أقيمــت  التــي  المواجهــة  فــي 
أمــس األربعــاء على صالة األميرة ســمية في 

الدور قبل النهائي )المربع الذهبي(.
ولــم يجــد منتخبنــا بقيــادة المــدرب الوطنــي 
عبــدهللا عيســى أي صعوبة في تجــاوز عقبة 
عمــان بعدمــا أنهى األشــواط الثالثــة بنتيجة 
25/12، 25/16، 25/15 بــإدارة طاقــم الحكام 
الدولــي المكــون مــن اللبنانــي األول جوزيــف 

خرما، واإلماراتي الثاني عبدهللا مسعود.
ويلتقــي منتخبنــا فــي المبــاراة النهائيــة التي 
مــن  الفائــز  أمــام  الجمعــة  غــد  يــوم  ســتقام 
مواجهــة العــراق ومصــر، والتــي أقيمــت فــي 
وقــت متأخر من مســاء أمس، بينما ســيكون 

الوطنــي  لمنتخبنــا  راحــة  )الخميــس(  اليــوم 
علــى أن تســتكمل مباريــات تحديــد المراكــز 
حين يلتقي األردن واإلمارات )المراكز 9-11( 
الســاعة 3 ظهرا، ويلتقي الكويت والسعودية 
)المراكز 8-5( الساع 5 عصرا، ويلتقي الجزائر 

ولبنان )المراكز 8-5( الساعة 7 مساء.
وبذلــك االنتصــار، فقد واصــل منتخبنا حملة 
الدفــاع عن لقبه بكل جــدارة واقتدار وضمن 
والتتويــج  الثانــي  المركــز  علــى  الحصــول 
يتركــز  الطمــوح  أن  إال  الفضيــة،  بالميداليــة 

حول المركز األول والفوز باللقب العربي.
لقــب  حامــل  هــو  منتخبنــا  أن  إلــى  ويشــار 
العــام  فــي  اقيمــت  التــي   14 رقــم  النســخة 
2017 بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وتضــم 
قائمة المنتخب كال من: محمد جعفر، حسين 
علــي، علــي محمــد، محمــد عبدالعظيم، ســيد 
هاشــم عيســى، محمد هــادي، عبدهللا محمد، 
أحمــد صــادق، بــدر محمــد، خليــل ابراهيــم، 
حســين محمــد، علي محمــد جــواد، ويترأس 
بعثــة المنتخــب عضــو مجلــس اإلدار محمــد 

الذوادي.

ناشئو الطائرة إلى نهائي البطولة العربية

فرحة الفوز

العبو المنتخب يؤكدون أهمية نقاط كمبوديا
ــات الـــمـــزدوجـــة ــي ــف ــص ــت ــه “األحــــمــــر” فـــي ال ــق ــق ــن الـــــذي ح ــي ــم ــث بــعــد الـــفـــوز ال

األول  الوطنــي  منتخبنــا  نجــوم  أكــد 
لكــرة القــدم أهميــة الفــوز الــذي حققــه 
“األحمر” على حساب منتخب كمبوديا 
 2 بهــدف دون مقابــل، ضمــن الجولــة 
التصفيــات  فــي  الثالثــة  للمجموعــة 
إلــى كأس العالــم  المزدوجــة المؤهلــة 

2022 وكأس آسيا 2023.
وقــال كميــل األســود فــي تصريحــات 
فــي  االتحــاد  حســاب  علــى  إعالميــة 
صعبــة  مبــاراة  “كانــت  )انســتجرام(: 
وأمام فريق محترم. أضعنا العديد من 
الفرص الســانحة للتهديــف، لكن المهم 

سجلنا هدفا وحققنا النقاط الثالث”.
ملعــب  فــي  األســود:”لعبنا  وأضــاف 
مليء بالجماهير، والحمدلله اســتطعنا 

الخروج بفوز مهم من ملعب صعب”.

إلى ذلك، قال حارس منتخبنا الوطني 
كانــت  المبــاراة  إن  الدوســري  حمــد 

صعبة وفي أجواء جماهيرية غفيرة.
وأوضح أن المهم تحقق بحصد النقاط 
الثــالث، مشــيرا إلــى أن األهم في هذه 

الفترة هو النتيجة ال األداء.
بــدوره، قــال العــب منتخبنــا الوطنــي 
صعبــة،  المبــاراة  إن  الشــيخ  جاســم 
إلــى  تعــود  أن صعوبتهــا  إلــى  مشــيرا 

العديد من األسباب.

وذكــر العــب خــط الوســط أن األجواء 
التــي خــاض فيهــا المنتخــب المبــاراة 
بحضــور جماهيــري كبيــر، عــالوة على 
رحلــة الطيــران المتعبــة مــن البحريــن 
إلــى كمبوديــا، باإلضافــة إلــى صعوبــة 

هــي  الصناعــي  النجيــل  علــى  اللعــب 
فــي صعوبــة  ســاهمت  أمــور  جميعهــا 

المباراة.
كمبوديــا  منتخــب  أن  إلــى  ولفــت 
كان غامضــا نوعــا مــا، مشــيرا إلــى أن 

المنتخــب تغلب على جميع الصعوبات 
التــي واجهتــه وحقــق النقــاط الثــالث 
أيضــا  الفتــا  األداء،  دون  المهــم  وهــو 
إلــى إضاعــة عــدد مــن الفــرص بســبب 

الرعونة أمام المرمى الكمبودي.

من لقاء منتخبنا وكمبوديا جاسم الشيخكميل األسودحمد الدوسري

سامي الحداد

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أكد سعيه 
لتحقيق إنجاز 

ف للبحرين مشّرِ

سبورت

أحمد مهدي

حسن علي
كسبوا عمان 

بنصف النهائي.. 
ويلتقون الفائز 

من العراق ومصر



بدء محاكمة 4 حذفوا أسماء الممنوعين من الدخول للبالد
دينار  8800 ـــ  ب رشـــاوى  على  حصال  ــي  ــرط وش “الـــجـــوازات”  مــوظــف 

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي واقعــة تزويــر ارتكبهــا 4 متهميــن، بينهم أحد 
الموظفين المختصين بإجراءات رفع المنع من الدخول للبالد، وكذلك شــرطي، واللذين عمدا إلى 
إزالة أســماء 11 أجنبيا من قوائم المبعدين عن البالد مقابل رشــاوى مالية تحصال عليها ألنفســهما 
واقتســماها فيمــا بينهمــا، والتــي تراوحــت بيــن 500 و800 دينــار، وبمبلــغ إجمالي وصــل إلى 8800 
دينــار، وأرجــأت القضيــة لجلســة 23 ســبتمبر الجــاري؛ وذلــك لالطــالع والــرد مــن قبــل الدفــاع مــع 
التصريح لهم بصورة من األوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين األربعة لحين الجلسة المقبلة.

وتتحصــل الوقائــع فيمــا ورد إلدارة التحقيقات 
ســرية،  مصــادر  مــن  بالغــات  مــن  الجنائيــة 
مفادهــا أن المتهــم األول الموظــف فــي اإلدارة 
العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامــة، يعمــل 
علــى رفــع القوائــم المدرجــة فــي نظــام اإلدارة 
بالمنــع مــن العــودة للبــالد ألشــخاص أجانب تم 
إبعادهــم بموجــب أوامر من قبــل النيابة العامة 
والمحاكمــة؛ وذلــك مقابــل حصولــه علــى مبالــغ 

مالية يتلقاها من المتهم الثاني.
وتــم التأكــد مــن تلــك المعلومــات بعدمــا طلــب 
المتهــم عــدة رشــاوى ماليــة مــن المتهــم الثاني؛ 
لرفع المنع عن دخول أشخاص أجانب مدرجين 

في القوائم الرســمية لمملكة البحرين، مســتغال 
بذلــك وظيفتــه، وذلــك من خــالل الدخــول إلى 
بواســطة  بــاإلدارة  الخاصــة  الرقمــي  النظــام 
الخاصيــن  الســري  والرمــز  الخــاص  الحســاب 
بموظف آخر، والذي تبين أنه طلبهما من زميله 
بالمكتــب الــذي لــم تبدأ بعــد نوبة عملــه، مدعيا 

إليه أن حسابه ورمز كلمة المرور ال يعمالن.
الكاميــرات األمنيــة  وباالطــالع علــى تســجيل 
الموظــف  أن  فعــال  اتضــح  بالمكتــب  الخاصــة 
صاحــب كلمــة المرور لــم يكن علــى رأس عمله، 
وأن المتهــم األول كان فــي المكتب باعتبار أنها 
نوبــة عملــه فــي ذلــك الوقــت، وبالفعــل أدخل 3 

قوائــم خاصــة برفــع المنع عن أشــخاص أجانب 
عــدد  بلــغ  وقــد  للبــالد،  العــودة  مــن  ممنوعيــن 

األشخاص رفع عنهم المنع 11 شخصا.
وبالتحقيــق مــع األول اعترف وأقر بأنه اســتلم 
مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني، والذي تعرف 
عليــه أثنــاء تــردده علــى أحــد الفنــادق الكائنــة 
بمنطقــة المنامــة، إذ كان يحصــل منه على مبلغ 
500 دينــار مقابــل رفع المنع عــن كل قائمة، كما 
حصــل علــى مبلــغ 800 دينار مــن المتهم الثالث 
مقابــل رفــع المنــع عن فتــاة أجنبيــة لتتمكن من 

الدخول للمملكة.
وقرر المتهم الثاني بالقضية أنه اتفق مع األول 
علــى رفــع المنــع على عدد من األشــخاص بمبلغ 
500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث أنه 
بالفعل ســّلم لألول والرابع “شــرطي” مبلغا ماليا 
لرفــع المنــع عن فتاة صدر بحقهــا حكم باإلبعاد، 
فيما اعترف الشــرطي أنه أرســل المتهم الثالث 
إلى األول لرفع المنع عن تلك الفتاة مقابل مبلغ 

1000 دينار.
فأحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمة،على اعتبار 

أنهم ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1 - حال كونه موظفا عاما طلب لنفســه بشــكل 
مباشر رشوة بمقدار 8800 دينار بحريني.

إلكترونيــة  فــي محــررات  تزويــرا  ارتكــب   -  2
خاصــة بــاإلدارة العامــة للجنســية والجــوازات 

واإلقامة.
3 - دخــل دون مســوغ قانونــي إلــى نظام تقنية 

المعلومات الخاص بشؤون الجوازات.
-4 حــاز كلمة مرور خاصــة بأحد الموظفين في 

اإلدارة.
شــؤون  تخــص  بيانــات  وأدخــل  حــذف   -  5

الجنسية والجوازات.
الرابــع:  وحتــى  الثانــي  مــن  المتهمــون  ثانيــا: 
اشــتركوا في ارتكاب الجرائم المنســوبة للمتهم 

األول والمذكورة في البند أوال.

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى، للمرة الثانية، بندب محام لمتهم أجنبي في واقعة تزوير جوازين وتأشــيرتين لدولة 
أوروبيــة، ارتكبهــا أجنبيــان، حضــرا للبــالد قبــل توجههمــا للدولــة األوروبيــة للتمويــه بــأن جوازاتهمــا صحيحــة وال يتم الشــك 
بأمرهما؛ وذلك عن طريق وزارة العدل، وقررت تأجيل القضية لجلســة 23 ســبتمبر المقبل، مع األمر باســتمرار حبســهما لحين 

الجلسة القادمة.

ويتبين من أوراق القضية أن المتهمين 
قــد تــم القبــض علــى كل منهمــا بشــكل 
منفــرد، إذ أبلغــت الموظفــة فــي المطار 
أن المتهــم األول كان قــد حضــر إليهــا 
حامــال تذكــرة ســفر علــى رحلــة ألحــد 
خطــوط الطيــران األوروبيــة، وقدم لها 
جواز سفره إلنهاء إجراءات السفر إلى 
ذات الدولــة صاحبــة خطــوط الطيران، 
الجــواز،  صحــة  فــي  اشــتبهت  لكنهــا 
المعتــاد،  عــن  مختلفــا  ملمســه  كان  إذ 
وعندمــا راجعــت التأشــيرة المثبتة فيه 
الموضــوع عليهــا  الختــم  أن  لهــا  تبيــن 
أن  إال  منهــا  كان  فمــا  األصلــي،  ليــس 
أبلغت مسؤولها بالواقعة التخاذ الالزم.

أمــا المتهــم الثاني، فقــد حضر للموظف 
الثانــي راغبــا بتســجيل حضوره للســفر 
علــى ذات الرحلة المشــار إليها وقدم له 
جواز سفره، لكن الشاهد وعند معاينته 
التأشــيرة اتضــح لــه أن مدتهــا 7 أشــهر 
فقــط، وهــو مــا أثــار الريبــة لديــه، ممــا 

استدعاه هو اآلخر إلبالغ المسؤول.
قــرر  المتهميــن،  علــى  القبــض  وبعــد 
األول أنــه رغــب في الســفر إلــى الدولة 
األوروبيــة، وقــد تقابــل فــي بــالده مــع 
شــخص من دولة أخرى، والذي ســاعده 
الســفر والتأشــيرة،  علــى تزويــر جــواز 
ذلــك  منــه  إيــاه طلــب  اســتالمه  وبعــد 
أوال،  البحريــن  إلــى  التوجــه  الشــخص 

تلــك  إلــى  الســفر  منهــا  يمكنــه  حيــث 
الدولة دون أن يشك أحد في أمره؛ ألن 
اإلجــراءات أســهل حســب تعبيره، وهو 
المتهــم  أقــوال  مــا ورد بمضمــون  ذات 

الثاني.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
شــهر  فــي غضــون  أنهمــا  اعتبــار  علــى 
ديســمبر من العــام 2018، أوال: اشــتركا 
بطريــق المســاعدة مــع موظــف حســن 
النية في جريمة إدخال بيانات وســيلة 
تقنية المعلومــات تخص اإلدارة العامة 
مــن  نحــو  علــى  والجــوازات  للجنســية 
شــأنه إظهار بيانــات غير صحيحة على 
أنها صحيحة بنية اســتعمالها، بأن سلما 

الموظف جوازات مزورة، وقام بإدخال 
مملكــة  دخولهمــا  يفيــد  بمــا  بياناتهمــا 

البحرين.
فــي  مجهــول  آخــر  مــع  اشــتركا  ثانيــا: 
تزويــر محررين خاصيــن، وهما جوازي 
إلــى  صدورهمــا  المنســوب  الســفر 
وذلــك  الشــخصية  بأســمائهما  بالدهمــا 

باصطناعهما.
المزوريــن  المحرريــن  اســتعمال  ثالثــا: 

فيما زورا من أجله.
رابعا: دخال البالد بطريقة غير قانونية.

المحكمة تأمر بندب محام لمتهم بتزوير جواز للمرة الثانية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة الخارجيــة بشــدة إعالن رئيس الوزراء اإلســرائيلي عن 
نيتــه فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى منطقتي غور األردن وشــمال 
البحــر الميــت فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وذلــك فــي حــال إعــادة 
انتخابــه في 17 ســبتمبر الجــاري، مؤكدة أن هذا اإلعــالن يمثل تعدًيا 
ســافًرا ومرفوًضــا على حقوق الشــعب الفلســطيني، ويعكــس إصراًرا 

على عدم التوصل لسالم عادل وشامل.

الخارجيــة  وزارة  وطالبــت 
بأســره  الدولــي  المجتمــع 
بضروره تحمل مســؤولياته في 
التصــدي لهذا اإلعــالن، مجددة 
موقــف مملكــة البحريــن الثابت 
الفلســطينية  للقضيــة  الداعــم 
الشــعب  لحــق  بقــوة  والمســاند 
الفلســطيني الشــقيق في إقامة 
حــدود  علــى  المســتقلة  دولتــه 
الرابــع مــن يونيــو للعــام 1967 
الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا 
على أســاس مبدأ حل الدولتين 

ووفــق مبــادرة الســالم العربيــة 
وقرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة.

رحبت وزارة الخارجية بدعوة المملكة العربية الســعودية الشــقيقة إلى عقد 
اجتمــاع طــارئ لمنظمــة التعــاون اإلســالمي علــى مســتوى وزراء الخارجيــة؛ 
لبحث إعالن رئيس الوزراء اإلســرائيلي عن نيته فرض الســيادة اإلســرائيلية 
علــى منطقتــي غور األردن وشــمال البحر الميت في الضفــة الغربية المحتلة، 

وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

هــذه  أن  البحريــن  مملكــة  وأكــدت 
الدعــوة تجســد الــدور اإلســتراتيجي 
الرائــد الــذي تقوم به المملكــة العربية 
الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الســعودية 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود، علــى الصعيديــن اإلقليمي 
والكبيــر  الفاعــل  ودورهــا  والدولــي 

العربيــة  القضايــا  عــن  الدفــاع  فــي 
واإلســالمية، وفــي مقدمتهــا القضيــة 
الفلســطينية، وحرصهــا علــى الســالم 
المنطقــة،  فــي  والشــامل  العــادل 
فــي  الجماعــي  العمــل  وترســيخ 
تواجــه  التــي  التحديــات  مواجهــة 

المجتمع الدولي برمته.

البحرين تدين بشدة إعالن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

... وترحب بدعوة السعودية عقد 
اجتماع طارئ لـ “التعاون اإلسالمي”

16local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
ســفير  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
المملكــة المتحــدة المعتمــد لــدى مملكــة 
وذلــك  درامونــد  رودريــك  البحريــن 

بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبالده.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير، 
مشــيدا بما يربط البلدين الصديقين من 
عالقــات وطيدة متميزة تمتد ألكثر من 

200 عاما في شتى المجاالت.
وخــالل اللقــاء قدم ميــرزا عرضــا مرئيا 
للســفير البريطانــي اســتعرض فيــه أبرز 
المشــاريع التــي يتم تنفيذهــا في قطاع 
المتجــددة  والطاقــة  والمــاء  الكهربــاء 

هــذه  فــي  تحققــت  التــي  واإلنجــازات 
القطاعــات، وكذلك ســبل تعزيز التعاون 
طريــق  عــن  البلديــن  بيــن  االقتصــادي 
للشــركات  االســتثمارية  الفــرص  طــرح 
المشــاريع  فــي  للمشــاركة  البريطانيــة 

القائمة والمستقبلية.
البريطانــي  الســفير  أعــرب  مــن جانبــه، 
عــن شــكره وتقديــره للوزير على حســن 
االستقبال والترحيب والحفاوة، مؤكدا 
اســتعداد بــالده دائمــا لتعزيــز التعــاون 
والمــاء  الكهربــاء  قطــاع  فــي  القائــم 
والطاقــة المتجــددة بمــا يخــدم مصالح 

وتطلعات البلدين الصديقين.

ميرزا يستعرض الفرص االستثمارية مع السفير البريطاني

يمثل تعدًيا سافًرا 
ومرفوًضا على 
حقوق الشعب 

الفلسطيني

توفير اإلمكانات الالزمة لضمان عودة مدرسية ناجحة
الدراسي العام  بــدء  بمناسبة  الــمــدارس  من  عــدًدا  يتفقد  النعيمي 

عــاد طــالب وطالبــات مملكة البحريــن إلى مقاعد دراســتهم بالمــدارس الحكومية 
أمــس مــع بــدء العــام الدراســي الجديــد 2019/2020، وذلــك بعــد أن وفــرت وزارة 

التربية والتعليم اإلمكانات الالزمة للعودة المدرسية الناجحة.

وبهــذه المناســبة، قام وزير التربيــة والتعليم 
ماجــد النعيمي بزيارات تفقدية إلى عدد من 
المــدارس، اطمــأن خاللهــا علــى ســير الــدوام 
المدرســي بالصــورة المطلوبة، وهنــأ الهيئات 
اإلداريــة والتعليميــة والطلبــة بمناســبة بــدء 
العــام الدراســي الجديــد، بمــن فيهــم الطلبــة 
االبتدائــي،  األول  الصــف  فــي  المســتجدون 
فعاليــات  المــدارس  لهــم  أقامــت  الذيــن 
وإدماجهــم  لتهيئتهــم  متنوعــة  ترحيبيــة 
الــوزارة  أن  مؤكــًدا  المدرســية،  البيئــة  فــي 
اســتكملت اســتعداداتها الســتقبال نحو 145 
ألــف طالــب وطالبــة، بمــن فيهــم 12 ألًفــا مــن 
الطلبــة المســتجدين، وذلك مــن خالل توفير 
المتطلبات الالزمة لتســيير العملية التعليمية 
بصورة مناسبة، سواًء من حيث المنشآت أو 

الخدمات أو من حيث القوى البشرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتوظيف 
البحريــن،  أبنــاء  مــن  ومعلمــة  معلــم   900
واســتكمال إجراءاتهــم، وإعدادهم الســتالم 
وظائفهــم فــي ظــروف مناســبة، وتوزيعهــم 
قامــت  كمــا  للحاجــة،  وفًقــا  المــدارس  علــى 
الــوزارة باتخــاذ الــالزم علــى صعيــد جدولــة 

المــواد الدراســية؛ لتغطيــة االحتيــاج الناجم 
موظفــي  مــن   3700 مــن  أكثــر  خــروج  عــن 
بهــدف  االختيــاري؛  التقاعــد  ضمــن  الــوزارة 
تأميــن توفيــر المعلم لكل صف دراســي وفًقا 

للموارد البشرية المتاحة.
فــي  نجحــت  الــوزارة  أن  النعيمــي  وأضــاف 
التعامل مع الوضع االســتثنائي الذي تواجهه 
هــذا العام، والمتمثل فــي اإلخالء الجزئي أو 
الكلــي لعــدد مــن المــدارس التــي ال يتناســب 
والمرافــق  الخدمــات  مــع  اإلنشــائي  وضعهــا 
تقدمهــا  التــي  التعليميــة  للعمليــة  المســاندة 
الحكومــة، حيث قامت بتنفيذ خطة اإلخالء 
بنجــاح وفي وقت قياســي، متضمنــًة العديد 
مــن اإلجراءات البديلــة، ومن ضمنها تحويل 
الطلبــة من تلك المــدارس إلى مدارس أخرى 
قريبــة قــدر اإلمــكان، وتوفيــر عــدد إضافــي 
مــن المبانــي والفصول الدراســية الســتيعاب 

الطلبة.
الــوزارة  جهــود  ضمــن  أنــه  أوضــح  كمــا 
لالرتقــاء بالبنية التعليمية األساســية، فإن 
افتتــاح  يشــهد  الجديــد  الدراســي  العــام 
عــدد مــن المــدارس والمبانــي األكاديميــة 

مــن  المزيــد  توفيــر  إطــار  فــي  الجديــدة، 
المقاعد الدراسية في مختلف المناطق.

أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد أكد 
الوزير أن مجلس التعليم العالي ماٍض في 
جهــوده لتطوير هــذا القطــاع الحيوي، من 
خالل تطوير مســتوى البرامج األكاديمية، 
القطــاع،  هــذا  فــي  االســتثمار  وتشــجيع 
إلــى  العالميــة  الجامعــات  واســتقطاب 
المملكة، مشــيًرا إلى أن هذا العام سيشــهد 
افتتــاح كليــة عبــدهللا بــن خالد للدراســات 
إعــداد  إلــى  تهــدف  والتــي  اإلســالمية، 

خريجيــن متمكنيــن فــي مجــاالت القضاء 
إضافــة  الشــرعية،  واإلجــراءات  الشــرعي 
إلى العلوم الشرعية والصيرفة اإلسالمية.

قامــوا  بالــوزارة  المســؤولين  أن  يذكــر 
بزيــارات تفقديــة ميدانيــة إلــى المــدارس 
مــن  للتأكــد  المحافظــات؛  مختلــف  فــي 
ســير العمــل فيهــا بالصــورة المطلوبــة، كما 
مراحلهــا  بمختلــف  المــدارس  اســتعدت 
إعــداد  مــن خــالل  اليــوم  لهــذا  الدراســية 
وتنظيــم العديــد من الفعاليــات الترحيبية 

بالطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“التربية” تحّمل اإلدارات المدرسية مسؤولية أي تقصير
متداول فيديو  على  ردًّا  بــأول  أوال  نقائص  أي  متابعة  إلى  دعت 

صــّرح مديــر إدارة العالقــات العامة واإلعــالم بوزارة التربية والتعليم فواز الشــروقي، 
تعقيبــا علــى مــا يتــم تداوله في وســائل التواصــل االجتماعي، حول الفيديــو الذي قام 
بتصويــره أحــد أوليــاء األمــور فــي صف دراســي بإحــدى المــدارس االبتدائيــة، وُيظهر 
كرســيا مكســورا بأن اإلدارة التعليمية المختصة ســُتجري تحقيقا في هذا التقصير مع 

اإلدارة المدرسية ذات العالقة، تمهيدا التخاذ اإلجراءات المناسبة.

الــوزارة  أن  إلــى  الشــروقي  وأشــار 
األخيــرة  الســنوات  خــالل  حرصــت 
على عــودة أعضاء الهيئــات اإلدارية 
المــدارس  إلــى  والفنيــة  والتعليميــة 

قبــل أســبوع علــى األقل مــن التحاق 
الطلبــة بهــا؛ لمنحهــا الوقــت الكافــي 
لتفقد المدارس والصفوف الدراســية 
عــدم  مــن  والتأكــد  المرافــق،  وكافــة 

وجود أي نقائص والعمل على ســدها 
إلــى  الطلبــة  عــودة  قبــل  بــأول  أوال 

المدارس.
وأضــاف أن الــوزارة وجهــت مجــددا 
وحّملتهــا  المدرســية،  اإلدارات 
نقائــص،  أي  لمتابعــة  المســؤولية 
لــن تتوانــى فــي  الــوزارة  مؤكــدا أن 
محاســبة أي تقصيــر من أي نوع كان 

يمس الخدمة التعليمية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فواز الشروقي

عباس إبراهيم

تأجيل القضية 
لجلسة 23 

سبتمبر المقبل



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

تبــدأ صــاالت الســينما بالبحريــن بعــرض فيلــم الخيــال العلمي المشــّوق AD ASTRA ابتداًء من 19 ســبتمبر الجاري. وتدور أحــداث الفيلم في المســتقبل ويتأّلق فيه 
النجــم العالمــي بــراد بيــت الــذي يلعب دور رائد فضاء محترف يســافر حتى الحدود الخارجية لنظامنا الشمســي للبحث عن أبيه المفقود، والكشــف عن ســر غامض 
يهّدد الحياة على كوكب األرض. ويستعرض Ad Astra، الذي يعني ‘إلى النجوم’ بالالتينية، هذه الرحلة لكشف األسرار التي تشّكل تحّديًا لطبيعة الوجود البشري 

وموقعنا في هذا الكون الفسيح.

وفي تعليق له على الفيلم والمخرج والمنتج والكاتب 
جايمــس غــراي، يقول براد بيت الــذي يلعب دور رائد 
الفضاء روي: “أعتقد أنه فيلم تعود جذوره إلى أفالم 
فترة السبعينيات، حيث يبدو قد تشّكل المشهد العام 
لــدى جايمــس. فهــو عبــارة عــن مشــهد تأّملــي تفّتــح 
بعدهــا وانبثق عنــه هذا العمل البارز. كما يتمّيز الفيلم 
بكونه يشــمل العديد من اللحظات المثيرة التي تضم 
الكثيــر مــن الحركــة واإلثــارة المتجّســدة في مشــاهد 

رائعة جدًا على الشاشة الكبيرة.”
اختــار صانعــو الفيلــم النجــم طومــي لــي جونــز الفائز 
بجائزة ‘األوســكار’ لتقّمــص دور كيلفورد، األب الموّقر 
والغامــض لرائــد الفضــاء روي. وقــد عّلــق جونــز على 
الفيلــم قائالً: “أنــا أحب الخيال العلمي، واعتبرت هذه 
القّصــة وهذا الســيناريو ممتعين حقــًا.” ويصف جونز 
الشــخصية التــي يلعــب دورهــا بكونهــا: “رائــد فضــاء 
ومستكشــف عظيــم، يصبــح بعدهــا رجالً خطيــرًا. إنه 

في الواقع رجل ضائع.”
مــن جهتــه، يتذّكــر جايمس غــراي اإللهــام األول الذي 
دفعــه لتنفيــذ هــذا الفيلــم وذلــك عندمــا كان يقــرأ عن 
عالِم الفيزياء إنريكو فيرمي الحائز على جائزة ‘نوبل’ 
والمعــروف بلقب ‘مهندس العصر النووي’. وقد اعتقد 
بالمئــة   90 بنســبة  إمكانيــة كبيــرة  فيرمــي أن هنــاك 
أن يلحــق الدمــار بالجــزء الجنوبــي الغربــي للواليــات 
المتحــدة األمريكيــة عنــد تنفيــذ عمليــة شــطر الــذّرة 

للمّرة األولى.
حــول هــذا األمر يقول غــراي: “لم يكونــوا متأّكدين 
تمامــًا مــن عدم اســتمرار السلســلة التفاعلية. ولقد 
وجدت هذا األمر مقلقًا كثيرًا وفّكرت بشيء مهم 
أال وهــو كيــف يمكن أن تكون األمــور عليه إن لم 
يكــن لديــك أي شــيء لتخســره وأنــت تائــه فــي 
الفضاء البعيد؟ عندها لن توجد أي حدود لنوع 
التجــارب التي قد ترغب القيام بها أو تنفيذها 

فعليًا.”
 Heart of وأضــاف: “بعدهــا بدأت التفكيــر بفيلم

Apoca� للروائــي جوزيــف كونــراد وفيلم Darknessss
lypsse Now. وقــد بــرزت الفكــرة مــن هنــاك. لقــد كان 
لفيلــم Heart of Darknessss األثــر الكبيــر، مــع محاولة 
عيــش الصــورة والمــزاج العــام اللذيــن ســادا مهّمتــي 

الفضاء ‘أبولو’ و’ميركوري’.”

من المهم اإلشــارة إليه أنه ال يمكن تنفيذ فيلم واقع-
خيال-علمــي حقيقــي بدون الحصول علــى معلومات 
وبيانــات حقيقيــة مــن خبــراء متخّصصيــن فــي عــّدة 

مجــاالت. بنــاًء عليه، اســتعان صانعــو الفيلم 
 )NASA( ‘ناســا’  األمريكيــة  الفضــاء  بوكالــة 
باإلضافــة إلى عدد من وكاالت الفضاء البارزة 
األخــرى لتحقيــق هدفهــم. كمــا اســتفادوا مــن 
الخبــرات الواســعة التــي يتمّتع بهــا رائد الفضاء 
المتقاعد غاريت ريســمان، الذي قاد مهّمتين عبر 
مكوك فضائي إلى محطة الفضاء الدولية. عالوة 
علــى هــذا، اعتمــد فريــق الفيلــم أيضــًا مــن مصــدر 
بــارز آخــر هــو روبــرت يوويــل، المهنــدس الفضائــي 
المخضــرم الذي يتمّتع بخبرة امتّدت لنحو 30 ســنة 
مــن العمــل على البرامــج الفضائية، وذلــك بعدما كان 

قد باشر عمله كمهندس مع ‘ناسا’ في العام 1989.
عــن هــذا الموضــوع، قــال يوويــل: “أراد جايمــس أن 
وذلــك  الواقعيــة  العناصــر  مــن  بكثيــر  الفيلــم  يزخــر 
بأكبــر قــدر ممكــن. وبعد قراءتي للنــص، قّدمت بعض 
االقتراحــات األساســية. وما كان يتــم البحث عنه من 
الناحيــة الواقعيــة ارتبــط بالفيزيــاء بشــكل أساســي. 
ومــن بعــض األمــور التــي كان يجري االستفســار عنها 
على ســبيل المثال ال الحصــر إمكانية إطالق النار من 
ســالح علــى ســطح القمر. الجــواب هو نعم، فالســالح 
التقليــدي يعمــل فــي الفضــاء، وذلــك كــون الرصاصــة 

تتمّتع بالعنصر المؤكسد الخاص بها.”

ســيبدأ عرضه فــي صــاالت الســينما بالبحرين 19 ســبتمبر

AD ASTRA براد بيت وطومي لي جونز يلتقيان معا في

بعــد االشــادات الكبيــرة التي حققه فيلم الجوكر في مهرجان فينســيا الســينمائي، 
الكثيــر مــن النقــاد يتوقعون فــوز خواكين فينيكــس بجائزة األوســكار. وقد وصف 
النقــاد فينكيــس فــي فيلــم “ Joker “ بأنــه أصبــح “مخيــف” و”مســيطر” وهو يصور 
الممثــل الكوميــدي الــذي تحــول إلــى خــارج عــن القانــون فــي أول فيلــم مســتقل 

الستكشاف قصة الشرير األصلية. 

حقق الفيلم - الذي أخرجه تود فيليبس 
عالمــات  مــن  المائــة  فــي   87 نســبة 
 ،Rotten Tomatoess علــى  اإلعجــاب 
وذلــك قبــل طرحه رســميا فــي 4 أكتوبر 
المقبل. ويصف الناقد ريتشــارد لوســون 
مــن فانيتــي فيــر الفيلم بأنــه “مبهج” مع 
“أســلوب خــاص وشــحنة دافعــة... فيلم 
بالذهــول  ويصيبــك  األفــق  فــي  يلــوح 
الشــديد”.  ويقــول ديفيد روني، مراســل 

هوليــوود، “ أن فينيكــس “يجلــب الرثاء 
مثيــر  بشــكل  محرومــة  شــخصية  إلــى 
للشفقة”. ويؤكد روني “ أن هذه النسخة 
مــن الجوكر هي أفضل فيلم للشــخصية 
شــهد  الــذي   ”Dark Knight فيلــم  منــذ 
شــهرة هيــث ليدجر والتي فــاز عنها بعد 
وفاته بجائزة األوسكار عن أفضل ممثل 
مســاعد فــي عــام 2008.. فهل ســيفعلها 

خواكين فينيكس.. سنننظر ونرى”.

خواكين فينيكس وجائزة األوسكار
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ســاد التوتر بين أبناء الممثل الفرنســي الشــهير آالن ديلون بسبب الميراث، وهذا ما 
 Touche كشف عنه المذيع الفرنسي برنار مونسيال اثناء حلوله ضيفًا على برنامج

.C8 الذي يقده اإلعالمي سيريل هانونا على شاشة Pas A Mon poste

وذكــر برنــار المقرب مــن العائلة نشــوء 
بعض التوتر بين هؤالء، الفتًا رغم هذا 
إلى أن هذا ال يعني حدوث مقاطعة أو 

مشكلة كبيرة.
وكان دولــون قــال فــي مقابلــة أجرتهــا 
معــه مجلــة Gala إنــه أخــذ االجراءات 

بيــن  خــالف  ينشــأ  ال  كــي  الضروريــة 
وفاتــه  بعــد  الميــراث  بســبب  أوالده 
تمامــًا كما حدث مع أبناء الفنان جوني 
بــأن  أوصــى  أنــه  وأضــاف  هوليــداي. 
تكــون ابنتــه المســؤولة التنفيذيــة عــن 

الوصية.

احتفلت الممثلة األميركية الشــهيرة “جينيفر أنيســتون” ببلوغها نصف قرن من 
مفاجئــة لعالقتها بزوجها الســابق العمــر فــي فبرايــر الماضــي، وســط عــودة 

النجم األمريكي “براد بيت”.

 InStyle وفــي لقــاء لهــا مــع مجلــة
بعــدد أكتوبــر المقبــب، اعترفــت ” 

جينيفــر أنيســتون” 50 عامــا، بأنهــا 
بعــد  مختلــف  شــيء  بــأي  تشــعر  ال 

ولكــن  الخمســين،  ســن  بلوغهــا 
فكــرة الحصول على شــعر رمادي 

تخيفها بعض الشيء.

وفي حين انتظر  «
المعجبون ظهور أي 
عالمات لتقدمها في 

العمر، أظهرت ” جينيفر” 
بأنها التزال تتمتع بجمالها 

وفي حديثها قالت: “ال أعرف 
ما هو األمر ألنني ال أشعر 

بأي اختالف، ولكنني لن 
أكذب، فأنا ال أريد الشعر 

الرمادي”.

كشــفت ريز ويذرســبون عن فقدها لدور ســينمائي مع نجم كبير، األمر الذي جعلها تبكي 
كثيرا حيث أكدت “الرفض هو ببساطة إعادة توجيه لمسارك”.

مــع  بصراحــة  تحدثــت  ويذرســبون  ريــز 
فــي  طويــل  منشــور  خــالل  مــن  معجبيهــا 
حســابها علــى Insstagram وكيف أثر رفض 
حياتهــا  علــى  دور،  ألداء  لهــا  االســتوديو 
ومشوارها وذلك في وقت مبكر من حياتها 

المهنية.

جائــزة  علــى  الحائــزة  الممثلــة  تذكــرت 
فــي لحظــة عندمــا ســعت وراء  األوســكار 
دور فــي “فيلم ال يصدق مع نجم ســينمائي 
كبيــر “، وأكدت انهــا الحظت أنه تم رفضها، 
بعــد ذلــك عندمــا ظلــت ويذرســبون تبكــي 

ب”دموع صعبة” لمدة 3 أيام كاملة.

وصية آالن ديلون

أنيستون تخاف من الشعر الرمادي

قصة ريز ويذرسبون

ولــدت كايلــي مينوغ في ملبورن أســتراليا في 28 مايو عــام 1968، وعملت ممثلة تلفزيونية قبل أن 
تنتقــل إلــى الغنــاء، محققة النجاح بأغاٍن مثــل “he Loco-motion”، حيث أصبحت ظاهرة عالمية 

كما احتفلت بمرور 25 عامًا من األداء الموسيقي الحافل باإلصدارات المميزة.

وحــول انطالقتهــا األولى، انضمت مينــوغ إلى فريق 
اإلنتــاج” Stock، Aitken & Waterman”، وأصــدرت 
قاعدتهــا  واتســعت   ،Kylie“ 1988“ األول  ألبومهــا 

الجماهيرية بعد عدة ألبومات وأغنيات ناجحة.
 ،”Stock & Co“ شــركة  تركــت  النهايــة  فــي  لكنهــا 
وبدأت الغناء بشكل مستقل أكثر باشتراكها مع “نيك 
كيف”، إذ نجح ألبومها “Impossssible Princessss” عام 
1997، ثــم توالــت نجاحاتها وإصداراتهــا، حتى جاء 
عــام 2002 وطرحــت األلبــوم الناجــح “Fever”، الذي 
 ،”Can›t Get You Out of My Head“ تضمن أغنية
وحققــت هــذه األغنيــة نجاحــًا كبيــرًا وصــل صــداه 
للواليات المتحدة األميركية، واحتلت المرتبة الثالثة 
فــي لوائح “بيلبــورد” ألغاني البوب، كما حصلت على 

المرتبة األولى في لوائح أغاني الرقص.
وفــي محطــة حزينــة فــي مســيرتها، أصيبــت بمرض 
ســرطان الثــدي، فتوقفــت نجاحاتها لنيلها اســتراحة 

العمليــة  إجــراء  ثــم  العــالج  لتلقــي  طويلــة 
الجراحية.

وبعــد هــذه االســتراحة المرضية، أطلقــت كايلي 
مينــوغ بعــد شــفائها عــام 2007 ألبــوم “X”، الــذي 

 ،”All I See Iss Youو Heartss“ تضمن األغنيتين
ثم أصدرت ألبومًا مباشرًا من نيويورك.

وبعيدًا عن األغاني التي قدمتها، ظهرت  «
في عدد من األفالم وعلى صعيد 

حياتها الخاصة، كانت مينوغ على 
عالقة بالممثل الفرنسي أوليفر 

مارتينيز منذ عام 2002، وانفصلت 
عنه، ثم بدأت صداقة مع عارض األزياء 
اإلسباني أندريس فيلينكوزو وانفصلت 

عنه أيضا، وفجرت مفاجأة بإعالن خطبتها 
للممثل جوشوا ساسي قبل أن ينفصال 

عام 2017.

أصيبت بمرض السرطان وحققت المرتبة األولى مرات

ما التعرفونه عن كايلي مينوغ

charlie’s angels

بعــد 19 ســنة ســيتعرض نســخة جديــدة مــن 
أو  انجيلــز  تشــارلز  الكوميــدي  الحركــة  فيلــم 
مالئكــة تشــارلز.. بطولة كريســتين ســتيوارت 
التــي  بانكــس  واليزابيــث  ســكوت  ونايومــي 
هــي مؤلفــة ومخرجة الفيلم فــي نفس الوقت، 

وسيعرض في 15 نوفمبر.

Doctor sleep

 ،”The Shining“ أحــداث  مــن  ســنوات  بعــد 
يلتقي دان الذي أصبح شابا اآلن بفتاة صغيرة 
تتمتــع بقــوى خارقــة مثلــه، ويحــاول حمايتهــا 
من طائفة تعرف باســم The True Knot، التي 
تفتــرس األطفــال الذيــن يملكــون قــوى للبقــاء 

خالدين، سيبدأ عرضه في 8 نوفمبر.

Ford&Ferrari

يحكــي الفيلــم عــن مصمــم ســيارات أمريكــي 
اســمه كارول شــيلبي “ مــات دامــون” وســائق 

الثنائــي  بيــل”  “كريســتيان  مايلــز  كيــن  اســمه 
يتحديا قوانين الفيزياء وقدراتهم الشــخصية 
لفــورد  ثوريــة  ســباق  ســيارة  يصنعــوا  حتــى 
ليتحدوا بها فيراري في ســباق لو مانز الشــهير 

في 1966، وسيعرض في 15 نوفمبر.
من بطولة كريستيان بيل ومات دامون.

 Frozen

آنــا وإلســا وكريســتوف وأوالف يغــادرون مــن 
أرينديل إلى غابة قديمة تقع في أرض ساحرة. 
انطلقــوا إليجاد أصل قوة إلســا مــن أجل إنقاذ 

مملكتهم، وسيعرض في 22 نوفمبر.

 A Beautiful Day in the Neighborhood

الفيلــم عن قصــة حقيقية عن عالقــة الصداقة 
األمريكــي  البرامــج  مقــدم  بيــن  ربطــت  التــي 
تــوم  اســمه  وصحفــي  روجــرز  فريــد  الشــهير 
بطولــة  نوفمبــر،   22 فــي  وســيعرض  جوينــد، 
الحائــز على أوســكار مرتين النجــم الكبير توم 

هانكس.

 Star Wars: The Rise of Skywalker

 ،Skywalker فــي الفصــل األخيــر مــن ملحمــة
تواجــه المقاومــة الناجيــة حــرب أكثر شراســة 
 20 فــي  وســيعرض   ،Skywalker قبــل  مــن 

ديسمبر

النجمــان توم هانكــس وكريســتيان بيل يعــودان بقوة

األفالم المقبلة في السينما
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تبرهن عن موهبة في أعمالك وتبادل اآلخرين. 

تتاح لك فرصة لالستثمار في مجال جديد. 

ال تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم.

أنت من األشخاص المهملين للغاية في صحتهم.

تحرز تقدما وتتنفس الصعداء لزوال هم.

يوم مشجع جدا تركز فيه على أعمالك. 

كن أكثر التزاما بتناول الطعام المغّذي.

تتجاوز األزمة الصحية التي تعانيها اليوم.

المهم عدم اليأس واالستسالم، بل المثابرة.
 

يشكل اليوم مفترق طرق على صعيد المبادرات.

تقوم بعمل يؤثر في مستقبلك أو في محيطك.

تشعر باالنتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 سبتمبر

 1970
 أول طائرة كونكورد 

تصل إلى مطار 
هيثرو في لندن 

قادمة من 
تولوز في 

فرنسا، حيث كان 
يجري تجميعها في أول 

رحلة لهذه الطائرة.

نشرت سمية الخشاب، 
صورة جديدة لها عبر 

صفحتها على موقع 
التواصل االجتماعي. 

سمية بدأت أنيقة 
كعادتها، ولكنها فاجأت 

متابعيها، حيث تظهر 
في الصورة وهي تعزف 

على آلة البيانو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فكــرة جديــدة ومختلفة بصــورة كوميدية ألحــداث مجنونة

نجاح فيلم “خلك شنب” في البحرين

“أبل” تكشف عن جديدها في 2019

يعرض بنجاح في البحرين عبر شركة 
وفــوكــس  ســيــنــكــو  للسينما  الــبــحــريــن 
الــكــومــيــدي  االمـــارتـــي  الــفــيــلــم  سينكو 
الــرائــع “خــلــك شــنــب” وهــو مــن اخــراج 
ــي الـــمـــبـــدع هــانــي  ــ ــاراتـ ــ الـــمـــخـــرج االمـ
الشيباني الذي عاد مجددا للعمل خلف 
“حلم”  فيلم  مع  تجربته  بعد  الكاميرا 
2005 وكتابة  والذي ساعدته في عام 
ــري في  ــجــاب ــد ال الــقــصــة مـــن قــبــل خــال
فيلم شيث وخفيف لجميع العائلة عن 

و”غــنــوم”،  و”خميس”  “ضبيع”  الثالثي 
الذين يستيقظون من نومهم بعد ليلة 
نفسه  منهم  واحــد  كل  ليجد  “غريبة”، 

في وضع مختلف!
ــوم”  ــداث يــجــد نــفــســه “غــن ــ وفـــي االحــ
البحر،  مــيــاه  فـــوق  ــهــواء  ال فــي  معلقًا 
ــارتـــه فـــوق  ــيـ ــع سـ و“ضـــبـــيـــع” يـــقـــف مــ
برفقة جمل، ويجد  بناية عالية  سطح 
حصان  ظهر  على  ينام  نفسه  “غــنــوم” 
فـــي أحـــد اإلســـطـــبـــالت، حــتــى يلتقي 
اعــادة  ويــبــدأون  مــجــددا،  معا  الثالثي 
في  وضعهم  من  ليعرفوا  معا  الــذاكــرة 
في  المجنونة  او  الغريبة  االماكن  هذه 

تقديمها  تم  جميلة  كوميدية  مواقف 
من  كبيرة  وعفوية  مضحكة  بــصــورة 
وعــمــار  هللا  عــبــد  ســعــد  الممثلين  قــبــل 
نفس  وفي  الكندي،  ومحمد  رحمة  آل 
مباشر  بشكل  الــعــمــل  يــتــطــرق  الــوقــت 
وثقافاته  اإلماراتية  والتقاليد  للعادات 

المتنوعة.
ــاج شــركــة  ــتـ ــن انـ ــي مـ ــ ــارت الــفــيــلــم االمــ
اإلماراتيين  مــن  لكل   “ فيلمز  “غبشة 
الــســيــنــمــائــيــيــن الـــبـــارزيـــن وهــــم، علي 
ــمــري  ــمــيــن ال الـــمـــرزوقـــي وعـــامـــر ســال
ــذيــن اعــلــنــوا في  وهــانــي الــشــيــبــانــي ال
تجارب  سيقدمون  أنهم  صحفي  بيان 

المحلي  للجمهور  متميزة  سينمائية 
والبناء  بالنص  االهتمام  مع  والعربي، 
الــجــيــد لــلــســيــنــاريــو، كــمــا يــطــمــح إلــى 
تــطــويــر األفــكــار واإلبـــــداع فــي مجال 

الصناعة السينمائية الواعدة.
ــدة  ــديـ ــرة جـ ــكــ ــنـــب فــ ــلـــك شـ فـــيـــلـــم خـ
السينمائية  الــســاحــة  فـــي  ومــخــتــلــفــة 
ــيــن اإلثـــــارة  ب ــة، إذ يـــمـــزج  ــ ــي ــ ــارات اإلمــ
مناطق  وتم تصويره في  والكوميديا، 
الــخــيــمــة،  ورأس  ــــي  دب بــيــن  مــتــفــرقــة 
الفنانين  وشارك في بطولته نخبة من 

الواعدين داخل االمارات.

عن  النقاب  األميركية  آبل  شركة  كشفت 
وشملت  منتجاتها،  مــن  جــديــدة  سلسلة 
هواتف  الــجــديــدة  آبــل  منتجات  سلسلة 
 iPhoneو iPhone 11 Proو iPhone 11
 Apple Watch 11، إضافة إلى Pro Max

5، وجهاز آيباد من الجيل 7.
Ap� العام هذا  طرحت  آبل  أن   والالفت 
ple Arcade وهو عبارة عن نظام يقوم 
Sub� اليه دخوله  بتسجيل   المستخدم 
scription، بكلفة 4.99 دوالرًا في الشهر، 
الكترونية  بــألــعــاب  يلعب  أن  لــه  فيتيح 

خاصة وحصرية للشركة.
كذلك، فقد طرحت شركة آبل األميركية 
برمجة جديد  نظام  وهو   iPadOS نظام 
ــاد الـــجـــديـــد وعــنــد  ــ ــب ــ ــجــهــاز اآلي خــــاص ب

ــجــديــدة،  ــحــديــث عـــن ســاعــة آبـــل 5 ال ال
ــّم الــكــشــف عــن أن هـــذه الــســاعــة،  فــقــد تـ
المصنوعة أيضًا بالكامل من األلومينيوم 
 3 التدوير، تعمل في إطار  القابل إلعادة 
تتعلق برصد األصوات،  دراســات صحية 
والحركة.  القلب  وصحة  النساء  صحة 
أن نجد  يــمــكــن  ــتــي  ال الــســاعــة،  إن  كــمــا 
التيتانيوم  مــن  مــصــنــوعــة  مــنــهــا  نــمــازج 
والسيراميك، تتميز بشاشة الريتينا وعمر 
وتحتوي  ساعة،   18 إلى  يصل  بطاريتها 
استخدام  يغني عن  بوصلة  تطبيق  على 

الهاتف. 
ويتميز جهاز آيفون 11، بكاميرا مزدوجة 
Dual Camera متطورة للغاية، والالفت 
أن كــامــيــرا الــجــهــاز الــجــديــد تــدخــل في 

ويمكنها  تلقائي،  بشكل  الليلي  الــوضــع 
الــواحــدة.  الثانية  فــي  لقطة   60 تصوير 
الــجــهــاز األمــامــيــة  كــذلــك، تتميز كــامــيــرا 
البطيئ  التصوير  تــدعــم  إذ   ،slofies بـــ 
باالستقرار  مزايا خاصة  وهناك  والــزوال 

ــزاز. كــذلــك يتميز  ومــنــع االهــت
أيضًا   11 آيــفــون  جهاز 

A13 Bion�  برقاقة
شريحة  مــع   ،ic
الـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة 

 GPU الرسومية 
ــد األســـــــرع  ــعــ ــ ي
بـــيـــن األجـــهـــزة 

الــذكــيــة، مــع عمر 
ــة يــــــدوم  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ بـ

مدة ساعة أكثر من جهاز XR. آيفون 11 
مضاد للمياه حتى عمق مترين مع شاشة 
ريتينا  نــوع  مــن  بوصة   6.11 قياس  مــن 
مــع صــوت   OLED ولــيــســت   LCD وهـــي 
من  يصدر  وكأنه  تشعر  دولبي  محيطي 

كامل الهاتف. 
 iPhone أما جهاز آيفون11 برو
Pro 11، فيأتي بقياسين من 
األولـــى   ،OLED شــاشــة 
بــوصــات   6.5 بــقــيــاس 
 iPhone بــاســم  وهـــي 
Pro Max 11 واألخرى 
األصـــــغـــــر حـــجـــمـــًا فــي 
بــوصــات،   5.8 الــشــاشــة، 

.iPhone 11 Pro وهي

الــمــغــنــيــة األمــريــكــيــة كيلي  تــدشــن 
الــتــي كــانــت أول من  كــالركــســون، 
آيــدول(  )أمريكان  مسابقة  في  فــاز 
ــا الــــــحــــــواري الـــخـــاص  ــهـ ــجـ ــامـ ــرنـ بـ
األسبوع المقبل والذي سيمزج بين 
المشاهير  مع  واللقاءات  الموسيقى 
في  وتــأمــل  العاديين،  واألشــخــاص 
األخبار  من  إيجابية  أكثر  يكون  أن 
الواليات  من  تخرج  التي  اليومية 

المتحدة.
كيلي  )ذا  بـــرنـــامـــج  بـــث  وســـيـــبـــدأ 
)إن. عــلــى شبكة  شـــو(  كــالركــســون 

ــيــن بــاعــتــبــاره  ــن ــي( يــــوم االث ــي.سـ بـ

بــرنــامــجــا مــســائــيــا وســيــضــاف إلــى 
الــتــي تشمل  كـــالركـــســـون  مــســيــرة 
في  والــمــشــاركــة  والــغــنــاء  التمثيل 
قصص  وكتابة  فويس(  )ذا  برنامج 
”أريــد  كالركسون  وقالت  األطــفــال. 
فــقــط أن يــكــون الــجــمــيــع هــنــا وأن 
يمضوا وقتا طيبا وأن تكون ساعة 

تلفزيونية غير كئيبة مثل األخبار“.
قبل  نادلة  تعمل  وكانت كالركسون 
في  الــشــهــرة  عــالــم  فــي  تنطلق  أن 
بالموسم  فــازت  أن  بعد   2002 عــام 
األول من برنامج المواهب الغنائية 

”أمريكان آيدول“.

كيلي كالركسون في التلفزيون

 1953
 السوفيتي خروتشوف يصبح أول سكرتير عام للحزب الشيوعي، وبذلك أصبح يجمع بين المنصب الجديد ورئاسة االتحاد.

 1962
 الرئيس األميركي جون كينيدي يعلن أن الواليات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد.

 2003
األمم المتحدة ترفع العقوبات عن ليبيا بعد موافقة األخيرة على دفع تعويضات تقدر بنحو 2.7 مليار.

 2013
ناسا تؤكد أن المسبار الفضائي فوياجر 1 غادر يوم 25 أغسطس 2013 حدود المجموعة الشمسية.

 2010
إجراء استفتاء في تركيا على تعديالت دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان.

18

ســجل المطرب اللبناني راغب عالمة أغنيــة من ألبومه الجديد، 
بعنــوان “ارتــاح” باللهجة المصرية، وهي مــن كلمات محمد 
البوغــة، وألحان محمود خيامــي، وتوزيع طــارق عبدالجابر، 

وهندسة صوتية هاني محروس.
من ناحية أخرى، يعمل حاليا راغب عالمة على اختيار أغنيات 

األلبــوم، بعديد من اللهجات المختلفــة، ليكون ألبوما متميزا 
ومتنوعا غير أعماله الســابقة، ومن المتوقع أن يصدر األلبوم في 

األسواق بعد انتهاء تسجيل كل األغنيات.

اعرب الفنان أحمد جوهر عن أســفه إلقصاء مسلســل “دينار 
نصيــب مختار” من الســباق الرمضاني، مؤكــدا أن األهواء 
والواســطة كانــا الســبب فــي ذلك، أنجــز الفنــان القدير 
أحمد جوهر تصوير مسلســل “دينــار نصيب مختار” قبل 
شــهر رمضان الماضي، على أمــل أن يعرض العمل ضمن 

الخريطة البرامجيــة لتلفزيون الكويت، لكنــه صدم بتأجيل 
عــرض عمله إلى وقــت الحق. وأعــرب جوهر عن أســفه لعدم 

وضوح الرؤية بخصوص توقيت العرض حتى الوقت الحالي.

دخلت الممثلة الســعودية مروة محمد اللوكيشن الرئيس ألحدث 
أعمالهــا الفنية والمتمثــل في المسلســل الدرامي االجتماعي 
“إجازة” الذي يصور حاليا ويشــهد مشــاركة كم كبير من نجوم 
الدرامــا الســعودية والخليجيــة تمهيــدا لعرضــه فــي الفترة 
الموسمية، حيث من المقرر أن يرى العمل النور قبل الموسم 

الرمضانــي المقبل. مــن جانبها، أعربت مروة عن بالغ ســعادتها 
بالمشــاركة في عمل درامي سعودي بهذا الحجم، حيث يشهد وجود 

العديد من األسماء البارزة على مستوى الدراما السعودية والخليجية.

إجازة مروةجوهر زعالن“ارتاح” لعالمة

طارق البحار
12 سبتمبر 2019 الخميس
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ما سبب زيادة أوزان النساء بعد الزواج؟

تواصل مليحة العرب 2019 المغربية بشرى علمي نشاطاتها حاليا  «
وذلك استعدادا إلطالق عدة مشاريع من بينها فنية سواًء في التمثيل 

أو الغناء، وذلك بعد سلسلة من االجتماعات والمشاورات مع جهات 
لها وزنها في الساحة الفنية المغربية خصوصا والعربية عموما. 

وكانت وصلت علمي الى بلدها المغرب في زيارة ستدوم السابيع 
ستجري خاللها عددا من اللقاءات االعالمية الى جانب مهمة تتعلق 

باالضواء لكنها مازالت حتى االن تتكتم على تفاصيلها الطالقها وفق 
سياسة المفاجأت التي تتبعها.

كشــفت دراســة حديثــة الســبب الكامــن وراء 
اكتساب الكثير من النساء والفتيات وزنا زائدا 
عقــب الــزواج، فأكثــر من ربــع النســاء يقلن إن 
أوزانهــن تزداد عقب الزواج، نظرا ألنهن يأكلن 
أطعمــة غيــر صحيــة أكثــر مــن المعتــاد، مثــل 

البيتزا الجاهزة ورقائق البطاطا وغيرها.
دراســة  وجــدت  ميــل”  “ديلــي  وبحســب 
اســتقصائية شــملت 1000 مشــارك بريطانــي، 
أن  امــرأة،  و500  رجــل   500 إلــى  ينقســمون 
%27 من النســاء اللواتي شــملهن االســتطالع 
مــن  أســابيع  غضــون  فــي  بــدأن،  إنهــن  قلــن 
تنــاول  فــي  شــركائهن،  مــع  للعيــش  االنتقــال 
غــذاء أقــل صحيــة يتضمن الوجبــات الخفيفة 

والوجبات السريعة.
وألقــت المشــاركات فــي الدراســة باللــوم علــى 
الرجــال في تغيير نظامهن الغذائي، قائلين إن 
لهم “تأثيرا ســلبيا” على عاداتهن الغذائية، مما 
جعلهن يكتسبن وزنا زائدا في نهاية المطاف.

لــم  الرجــال  إن  فقلــن  الباقــون،  ال73%  أمــا 
يســببوا أي فــرق يذكــر فــي نظامهــن الغذائــي، 
أو أن هنــاك تغييــرا طفيفــا طــرأ بعــد االنتقــال 

للعيش مع شركائهن.
وعلــى النقيــض، قــال %40 من الرجــال الذين 

شــملتهم الدراســة، إن للنســاء “تأثيــرا إيجابيا” 
علــى نظامهــم الغذائــي، وقالــوا إنهــن جعلنهــم 
يتناولــون طعامــا أقــل مــن الوجبــات الســريعة 
عندمــا انتقلــوا للعيش معا، فــي حين أن 60% 
قالوا إن االنتقال للعيش مع شريكة الحياة “لم 

يحدث أي فرق” في أنظمتهم الغذائية.
وقــال المعالــج بالتنويــم المغناطيســي، ديبــي 
تريت إن “زيادة الوزن أو خســارته لدى البشــر، 
ترتبــط فــي كثيــر مــن األحيــان ارتباطــا وثيقــا 
بعاداتنــا وســلوكنا.. فعندمــا نشــعر باالســتقرار 

واالســترخاء، فــإن ذلك قد يمتــد إلى مجاالت 
أخــرى فــي حياتنــا.. لذلــك، فإنــه عنــد الشــعور 
باألمــان في العالقــة العاطفية، يمكننا الشــعور 
باالســترخاء فــي أداء بعــض الســلوكيات مثل 

عاداتنا الغذائية”.

الخميس
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إسمـاعيــل السقــايأســامــــة المـاجــــد

الشهرة احاطتها من كل جانب وعرفت في خلق الجديد المبتكر 
الذي يكشــف عن مرارة الحياة وحيرة االنســان بين آماله وآالمه. 
فنانــة تجمع بين الذكاء الحاد وبيــن الطيبة واالخالق والتواضع 

حتى احتلت مكانة مرموقة في االوساط الفنية محليا وعربيا. 
مريم زيمان ليســت فنانة عاديــة وانما اعتبرها شــخصيا رائدة 
الواقعيــة في الســينما الخليجيــة وجهودها في عالــم الفنون 
والكتابة ستبقى على مر الزمن وستذكرها الناس جيال بعد جيل. 
ان الوعي االنساني نقطة بداية للمعرفة، والمعرفة ركن اساسي 
من اركان الحضارة، والحضارة تنمو وتزدهر دائما رغم كل شــيء، 
وال يمكن ان نغفل ذاكــرة الفنانين والكتاب الذين خدموا قضايا 

االنسان. 
مريم زيمان.. خريجة المعهد العالي للفنون المســرحية في عام 
1981، وعضو جمعية أوال النســائية، ومن األعضاء المؤسسين 
لمســرح الصــواري، كمــا أنهــا مــن مؤسســي فرقــة أجــراس 
الموسيقية مع أشقائها، ورئيسة قسم الدراما واألفالم الوثائقية 

سابقا بتلفزيون البحرين.

رئيس لجنة تحكيم 
ترأست الفنانة مريم 
زيمان لجنة تحكيم 

مهرجان سمو الشيخ 
خالد بن حمد للمسرح 

الشبابي في العام 2018 
وضمت في عضويتها كل 
من الفنان خالد الرويعي 
والفنان يوسف بوهلول.

فرقة أجرس 
من مؤسسي فرقة 

أجراس مع أشقائها، 
الفنان سلمان زيمان 

والمايسترو خليفة زيمان 
وشوقي، وشقيقاتها 

سلوى وشريفة وبدرية، 
ومجموعة أخرى من 
خارج أسرتها. الفرقة 

متخصصة في العزف 
على اآلالت والتوزيع 

الموسيقي والتلحين.

ممثلة تسير على خطة محكمة 
مريم زيمان من اقوى الممثالت على مستوى الخليج الالتي 

يستطعن الوصول الى االغوار الداخلية للمشاهد والتأثير فيه 
الى النهاية، فهي تسير على خطة محكمة التنفيذ قائمة على 

التماسك المنظم والتتابع المنطقي، ودورها في فيلم “حكاية بحرينية..
لطيفة “ اتسم بصدق االحساس بالحياة وجعل المتفرج يشعر بهزات غامضة، 

وهذا يعني ان لمريم قدرة عجيبة في الوصول الى مشاعر واحاسيس المتفرج واخذه الى منابع الرياح والمطر.

الفنانة مريم زيمان.. 
هيبة االبداع المبجل وفرحة الحياة

أداء تمثيلي راق وصعب 

جوائز وتكريم  

عروة وعفراء - سهرة تلفزيونية «
حمامة نودي نودي - سهرة تلفزيونية «
علياء وابا زيد - سهرة تلفزيونية «
أم ناصر - سهرة تلفزيونية «
غانم ومريم - سهرة تلفزيونية «
ربيع لكل ألف - سهرة تلفزيونية «
حياتنا «
ثالثة حاالت «
ربيع لكل الفصول «
وعادت االبتسامة «
الفرسان الثالث «
بث غير مباشر «
فتاة آخرى «
فرجان لول «
أوالد بوجاسم «
بيت المغتني «
حزاوي الدار «
ملفي األياويد «
بحر الحكايات «
بو قلبين «
سعدون «
أيواب «
نيران «
مالذ الطير «
دار الزين «
بيت المغتني «

قابل لكل العصور «
بنت النوخذة «
كان يا ماكان «
مرحبا باألحبة  «

الحاجز «
حكايات بحرينية «
حنين «
البشارة «
الشجرة النائمة  «

بث غير مباشر. «
كاتب ومسرحية «
إيقاعات «

أعمالها التلفزيونية

مسرحيات 

السينما 

البرامج

مريم زيمان استطاعت ان ترتقي 
بفن االداء التمثيلي وتكنيك الحركة 

وقدمت خالل مسيرتها الطويلة 
شخصيات ال يمكن ان يقوم بها 

الممثل اال بعد تمرين شاق وطويل 
مثل شخصية “ ام سلمان” في 

مسلسل حزاوي الدار... شخصية 
فرضت دستورها الفني وشكل جديد 

في االداء من النادر ان يقوم به ممثل 
اخر، حذر شديد في االداء في ضبط 

“ الرتم “ وابراز الهياج واالنفعال. 
وكذلك شخصية “ ام ناصر”، هذا 

الدور الذي وصلت به الفنانة مريم 
زيمان الى الجوهر الفني شكال 

ومضمونا وهذا ما يؤكد عليه علماء 
الفن.

قام الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي، بتكريمها في ليلة األفالم 
البحرينية “ صنع بشغف 2” العام 2017 على اعتبارها شخصية العام، والتي تميزت بظهور متألق دون انقطاع عن 

الساحة السينمائية منذ بدء الحركة فيها ولغاية يومنا هذا. كما تم تكريمها من قبل مهرجان أيام الشارقة المسرحية 
العام 2016، وغيرها من الجوائز. حصلت حلقة “ ام سليمان” إحدى حلقات مسلسل حزاوي الدار على عدة جوائز في 

مهرجانات عربية وأدت دور أم سلمان الفنانة مريم زيمان. المسلسل من تأليف راشد الجودر وإخراج أحمد المقلة 
وسنة االنتاج 1996.
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بقدرات “خارقة”.. بائع ماكر يسرق مئات الزبائن
بذكائــه وقدراتــه العجيبــة، تمكن شــاب 
ياباني من سرقة حسابات بنكية لمئات 
األشــخاص خــال عملــه بائعــا فــي أحد 
بواســطة  وذلــك  التجاريــة،  المحــات 
مــن  مكنتــه  التــي  الحديديــة،  ذاكرتــه 

حفظ بيانات البطاقات االئتمانية.
واســتطاع يوســوكي تانيغوشــي البالــغ 
بيانــات  حفــظ  عامــا،   34 العمــر  مــن 
بطاقات ائتمان خاصة بـ 1300 شخص، 
ورقــم  الشــخص  اســم  ذلــك  فــي  بمــا 
البطاقــة المكــون مــن 16 رقمــا، وتاريخ 
خــال  وذلــك  األمــان،  ورقــم  االنتهــاء 
الثوانــي المعدودة التي تتم فيها عملية 

الشراء في المتجر الذي يعمل به.
إلــى  البيانــات  يحفــظ  الشــاب  وكان 
حيــن كتابتهــا علــى دفتــر خاص بــه، ثم 
اإلكترونــي  التســوق  فــي  يســتخدمها 
ليشــتري المنتجــات، ثم يبيعهــا للمتاجر 
علــى  وينفقهــا  النقــود  علــى  ليحصــل 
إيجار منزله وشراء الطعام وغيرها من 

حاجياته.

إيقــاف  فــي  الســلطات  ونجحــت 
الشــاب، مــن خــال عمليــة شــراء قــام 
حقيبتيــن  اشــترى  إذ  إلكترونيــا،  بهــا 
باهظتيــن ووضــع عنــوان منزلــه عنوانــا 
لاستام، حسب ما ذكر موقع “أوديتي 

سنترال”.

وبتفتيش الشرطة لمنزله، عثرت  «
السلطات على دفتره “األسود”، وبه 
بيانات 1300 بطاقة ائتمان، فيما ال 
تزال التحقيقات جارية للتعرف على 
المبلغ الكلي الذي حصل عليه من 

عمليات السرقة التي قام بها.

المذهلــة  اللقطــات  مــن  مجموعــة  أظهــرت 
وقائــع معركــة دامية حتى المــوت بين أفعى 
أناكوندا )طولها 8.84 مترا( وتمساح ضخم.

وهاجمت األناكوندا الخضراء تمساح “كيمن” 
فــي بانتانــال بالبرازيل، بعــد العثور عليه في 
مســتنقعات األراضي الرطبة المدارية، ونفق 

الزاحف بعد الهجوم المميت.
وتوضــح اللقطــات كيــف التفــت األناكونــدا 
حول نوع من أنواع التماسيح، وهي تحاول 

خنق الزاحف من فصيلة “كيمن”.

ورصد المصور كيفن دولي، اللحظة  «
الملحمية بين الحيوانين، حيث 

قال إنه “لم يلتقط أي حدث من هذا 
القبيل في السابق”. وقال كيفن، من 
البوكيرك/نيو مكسيكو: “كنت جالسا 
في قارب أتناول الغداء عندما شهدت 
الحادثة، حدث كل ذلك خالل 8 دقائق 
وأعتقد في النهاية أن األناكودا نفدت 

من األكسجين واضطرت للتخلي عن 
“كيمن”. وعند هذه النقطة، تمكنت 
األفعى من الهرب، ونفق التمساح”.

أناكوندا ضخمة 
تقتل تمساحا في 

معركة دامية
أنفق بريطاني نحو 30 ألف جنيه إسترليني من المدخرات المخصصة لميراث ابنه ليعترض 

أمام القضاء على غرامة بقية 100 جنيه فرضت عليه لتخطيه السرعة المسموح بها.

واعتبــر ريتشــارد كيدويــل مهنــدس متقاعــد 
)71 عاما( أنه ظلم وقت ضبطه يقود سيارته 
بســرعة 35 ميــا فــي الســاعة )56 كيلومتــرا 
في الســاعة( فــي منطقة كانت فيها الســرعة 
القصوى 30 ميا )48 كيلومترا في الســاعة(، 
إنجلتــرا(  )غــرب  ووســتر  إلــى  رحلــة  خــال 
العــام 2016. واعتــرض الرجــل بــدوره علــى 

هــذه الغرامــة أمام القضــاء، غيــر أن معركته 
القضائيــة اســتمّرت 3 ســنوات، وهــو خســر 

االستئناف المقّدم في أغسطس.
وأنفــق الرجــل الســبعيني، الــذي ينــّدد بنظام 
قضائــي “فيــه ثغــرات هائلــة” الجــزء األكبــر 
مــن الميــراث المخصــص البنــه علــى أتعــاب 

المحامين وتكاليف اإلجراءات القضائية.

أنــزل عناصــر مــن فــرق اإلنقــاذ مــن قمة شــهيرة فــي جبــال األلــب الفرنســية بقايا 
بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عاما.

أتــى  عندمــا  عشــريني  شــاب  اختفــى  فقــد 
لتســلق هــذه القمــة بمفــرده ولــم يعــد، ومنــذ 
ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه 
وبقيــت علــى تواصــل دائــم مــع فــرق اإلنقاذ 
لمعرفــة أي جديد. وفي األســبوع األخير من 
أغســطس، أبلغــت العائلــة المنقذيــن برؤيتها 
دو  لــون  صفيحــة  علــى  برتقاليــة”  “بقعــة 
ليلفــرواد الجليديــة في جبــل إكران. وحصل 

هذا االكتشاف نتيجة ذوبان الجليد.
وأرســل اثنان من متســلقي الجبــال التابعين 
بطائــرة  الجليــدي  الجبــل  إلــى  للشــرطة 
هليكوبتــر “حيــث عثــرا علــى قطــع مابــس 

ورفات بشري”.
 وهنــاك احتمــال كبيــر أن تكــون هــذه البقايا 
عائــدة إلــى جــان فرانســوا بينيديتــي الــذي 

اختفى في 25 يوليو 1976.

رفض دفع 100 جنيه غرامة.. فخسر 30 ألفا

ذوبان الجليد.. يحل لغز حادثة منذ 1976

الممثلة األميركية سيينا ميلر توقع لمعجبيها خال 
مشاركتها في مهرجان دوفيل األميركي الـ 45. )أ ف ب(

حــّول ناشــطون فــي قضيــة المناخ لــون نهر ليمات فــي زيوريخ السويســرية 
إلــى اللــون األخضر الفاقــع؛ احتجاجا على ما قالوا إنه “انهيار وشــيك للنظام 
البيئــي العالمي”. واعترفت حركة “إكستنكشــن ريبيلييــن” على صفحتها في 
“فيســبوك” بمســؤوليتها عــن صبــغ نهر ليمات بمــواد “غير مضــرة” لتغيير لون 
هــذا النهــر الــذي يجري في كبرى المدن السويســرية، وفق مــا ذكرت “فرانس 
بــرس”، أمــس األربعــاء. كذلك قفز عدد من الناشــطين فــي المياه وعاموا في 

اتجاه مجرى النهر كأنهم جثث.
وأوضــح النشــطاء أنهــم يريدون “لفــت االنتباه إلــى االنهيار الوشــيك للنظام 

البيئي والنظام السام الذي نعيش فيه”.
وأضافوا أن المادة المســتخدمة لصبغ النهر هي اليورانين، مشــددين على أن 

“سميتها تعادل سمية ملح الطعام”.
وقالــت شــرطة زيوريــخ إنهــا بــدأت بتلقــي مكالمات حــول هذه المســألة في 

ساعات الظهر، وأنها تجري تحاليل على المادة الملونة.

احتجاج غريب يلفت األنظار 
إلى “انهيار النظام البيئي”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أغنية مصرية تحقق نصف مليار مشاهدة
تمكنــت أغنيــة “3 دقــات” للفنان 
المصري أبو من تحقيق أكثر من 
نصف مليار ُمشــاهدة على قناته 
بموقــع “يوتيــوب” وذلــك خــال 

عامين فقط.
وقــد ترجمت هــذه األغنية التي 
طرحــت فــي أكتوبــر 2017 إلــى 
علــى  وشــوهدت  لغــات،  عــدة 
نطاق واســع، وظهرت “3 دقات” 

ألول مرة في الدورة األولى من مهرجان الجونة السينمائي.
وبحســب صحيفــة “الوطــن” المصرية، باتــت “3 دقات” أول أغنيــة مصرية تحصد هذه 
النسبة وفي تلك الفترة الوجيزة. ونقلت الوطن عن مؤلفها، السيناريست تامر حبيب، 
قوله: “هذه هي المرة األولى التي أكتب فيها أغاني، وكنت في جلســة دردشــة مع أبو، 
وقــال لــي إنــه لديــه لحن، لكــن ال توجد كلمات له”. وأضــاف “في اليوم التالــي، كنا على 
موعد في منزل الفنانة منة شــلبي، وســمعت اللحن وأعجبت به جدا، وبدأنا في كتابة 

الكلمات، وانتهينا في 3 ساعات فقط”.

تحطمــت طائــرة شــحن أثنــاء اقترابهــا مــن 
واليــة  فــي  الواقعــة  توليــدو  مدينــة  مطــار 
مينــاء  بســلطة  مســؤول  وقــال  أوهايــو.  
المدينة إن الحادث وقع شرق مطار “توليدو 

إكسبرس” عند ورشة إلصاح السيارات. 
غيــر  مركبــات  بعــدة  الطائــرة  واصطدمــت 
مأهولــة أمــام الورشــة. وتســبب الحادث في 

حريق شب داخل الطائرة.
وأضــاف المســؤول أن شــخصين كانــا علــى 
وال  مصيرهمــا،  يتضــح  ولــم  الطائــرة.  متــن 
تــزال عمليــات البحــث عنهمــا جاريــة. وقبــل 
نحــو شــهر، لقي عشــرة أشــخاص كانــوا على 
متــن طائــرة صغيرة حتفهم بوالية تكســاس 
إثر اقتحامها حظيرة طائرات عقب إقاعها.

وقال دارسي نوزيل، نائبة مدير  «
المطار الواقع في منطقة تجارية 

تبعد 24 كيلومترا شمالي داالس، إن 
الطائرة بيتش كرافت بي إي350- 
كينغ إير ذات المحركين تحطمت 

واشتعلت النيران فيها.

بوســت”  “نيويــورك  صحيفــة  كشــفت 
األميركيــة عــن دعوى قضائيــة قدمها أحد 
الكعــك  محــات سلســلة شــهيرة لصناعــة 
الفاخــر فــي منهاتن، ضد موظــف لتوصيل 
الطلبات يدعى “ديفيد إل”، قيل إنه ســرق 

كعكا يساوي ثمنه 90 ألف دوالر أميركي.
ســرق  نيــوز”،  “فوكــس  شــبكة  وبحســب 
تســاوي  إذ  فاخــرة،  كعكــة   1020 الرجــل 
الواحــدة منها 90 دوالر أميركيا في الفترة 

ما بين نوفمبر 2018 وفبراير 2019.
نظــرا  الكعــك،  ســعر  غــاء  ســر  ويرجــع 
لمكونــات صنعــه الفاخــرة، وأيضــا بســبب 

صنعه بطريقة يدوية بشكل كامل.

وبعد رصده بواسطة كاميرات  «
المراقبة، أقر ديفيد بأنه مذنب بتهمة 
السرقة، حيث كان يبيع الكعك بسعر 

رخيص لكل يحصل على سيولة مالية، 
وسوف يحكم عليه في محكمة كوينز 

الجنائية في 24 سبتمبر.

تحطم طائرة 
شحن قرب مطار 

بأوهايو

رجــل يسـرق 
كعكـا بـ 90 ألـف 

دوالر
أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس األربعاء، أنها ستصدر في 24 سبتمبر قرارها 
بشــأن نبــش رفــات فرانكــو، في قضيــة هي محــور مواجهة بيــن الحكومة االشــتراكية 

وعائلة الديكتاتور السابق، بعد 44 عاما على وفاته.

وكانت المحكمة العليا قد قررت في يونيو 
تعليــق نبــش رفــات فرانكو الــذي يرقد في 
ضريــح ضخــم بالقــرب مــن مدريــد، ريثمــا 
تنظر في الطعن المقّدم من قبل عائلة هذا 

األخير.

وأتى قرارها هذا قبل بضعة أيام من  «
الموعد الذي حّددته حكومة بيدرو 

سانشير لنقل رفات الديكتاتور إلى 
مقبرة أصغر نطاقا في شمال مدريد، 

حيث ترقد زوجته.

نبش رفات فرانكو يثير جدال.. والقرار قريبا

ا خال أسبوع الموضة في نيويورك. )أ ف ب( عارضة تقدم زيًّ وفي مجّمع “فايه دي لوس كاسدوس” الشاسع، يرقد رفات فرانكو الفائز في الحرب األهلية اإلسبانية 
الرهيبة )1939-1936( بعد انقالب على الجمهورية الثانية والذي حكم البالد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.
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