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رفض أصحاب مكاتب ســفر وسياحة 
قــرار  الفعاليــات  بعــض  جانــب  الــى 
طيــران  )شــركة  الوطنيــة  الناقلــة 
الخليــج( تخفيــض نســبة الفوائد على 
ذلــك  إن  وقالــوا  الشــركة،  مبيعــات 
سيؤدي إلى تضرر مكاتب السفر وفي 
نهايــة المطــاف إلــى نفــور المســافرين 
والزبائــن عــن اتخــاذ طيــران الخليــج 
ناقلــة مفضلة.وقالــت الشــركة لـــ “البالد”: 
بشــأن  المتداولــة  األخبــار  علــى  “تعليًقــا 
طيــران  تؤكــد  الســفر،  وكاالت  حوافــز 
الخليــج أنها تقدم برنامج حوافز تنافســيا 
مع امتيازات عالية لمبيعات تذاكر الدرجة 
الفاخرة لشــركائها الرئيســين في البحرين. 
تضمــن طيران الخليج أن برنامج الحوافز 
المذكور يتماشى مع معايير صناعة السفر 

والسياحة العالمية”.

أســدل حكــم تمييــزي الســتار علــى جدل مســتمر بين ســكان 
الجزر الصناعية المعروفة مثل الريف وأمواج ومطوري هذه 
المشــروعات، ويتلخــص الخــالف المتكرر عن نــزاع الفريقين 
بشــأن إدارة األجــزاء المشــتركة بالجزيــرة، أتكــون مــن حــق 
اتحاد المالك الذي يمثل السكان أم من حق مطور المشروع؟.
وجاء الحكم الحديث لمحكمة القانون حاســما بوضع النقاط 
المشــتركة  األجــزاء  إدارة  حــق  وبإعطــاء  الحــروف،  علــى 
بالجزيــرة التحــاد المــالك شــريطة تســليم المحكمــة مخطــط 

الجزيرة المعتمد لدى الجهة الرسمية.

مطالب بالتراجع عن قرار 
“طيران الخليج” تخفيض 

سلمان بحوار مع “^”: بعض الوزراء ُيجمِّلون الواقع أو يعطون وعودا فارغةفوائد المبيعات

“الصحة” ورثت تعقيدات وخسرت كوادرها

النــواب  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  قــال 
عبدالنبــي ســلمان لـ “البــالد” إن وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل 
خليفــة “مســؤول يتميز باإلصغــاء ويعمل مع 

اآلخرين لحل المشاكل والقضايا”.
ورأى في حوار مع الصحيفة أن الشيخ راشد 
لــون  بــن عبــدهللا ِمــن الــوزراء الذيــن “ال ُيجمِّ
الواقــع أو يهربــون بعيــدا عــن إيجــاد الحلــول 
للقضايــا التي تهم النــاس”، واصفا الوزير بأنه 

“صديق” ويكن له مشاعر أخوية كبيرة.
إدانــة  مــن  ســلمان  موقــف  اســتدارة  وعــن 
إلــى  الرقابــة  ديــوان  بتقريــر  الصحــة  وزارة 
الــوزارة  أن  رد  الوزيــرة،  اســتجواب  رفــض 
ورثت تعقيدات رئيســة، وخسرت العديد من 
كوادرهــا اإلداريــة والمهنيــة لصالــح القطــاع 
ذلــك،  لتــدارك كل  تعمــل  والوزيــرة  الخــاص، 

وعلينا مساعدتها. 
وعن تقييمه لرئاسة فوزية زينل للبرلمان بعد 

انقضــاء دور االنعقــاد األول، ذكر أن رئاســتها 
خطوة تحسب للبحرين ولنساء البحرين.

نعيــر  بــأال  مطالبــون  جميعــا  إننــا  وأضــاف: 
اهتماما لبعض “التهويش” الحاصل بين فترة 
وأخــرى، وطالمــا عرفنــا أننــا معا، ومعنــا بقية 

زمالئنــا النــواب في واجهــة العمــل البرلماني، 
وال يمكــن أن نرضــي الجميــع مهمــا حاولنــا، 
بوطنيــة  ونعمــل  نرضــي ضمائرنــا  أن  المهــم 
بعيدا عن أي انتهازية أو تســلق، والتاريخ هو 

الفيصل والحكم.

عبدالنبي سلمان في حوار مع “البالد”

الكويت ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةالمنامة - وزارة التجارة

أعلنــت وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة 
أن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات 
الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة قد بــدأ التحقيق ضد 
واردات دول مجلــس التعــاون لدول الخليج 

العربية من اإلسمنت بكل أنواعه.
غيــر  المكتــل  اإلســمنت  التحقيــق  ويشــمل 

المطحــون المســمى كلنكــر، وإن كانت ملونة 
ذات منشــأ الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
والتــي تندرج تحــت البند الجمركــي )2523( 
وذلــك بنــاء علــى الشــكوى التــي تقدمــت بها 
الصناعــة الخليجيــة لمكتــب األمانــة الفنيــة 
لمكافحــة الممارســات الضــارة فــي التجــارة 

الدولية.

قــال مصــدر أمني إن شــرطة عدن عثرت 
شــعارات  تحمــل  وذخائــر  أســلحة  علــى 
دولة قطر في أحد أوكار تنظيم اإلخوان 

في مديرية المعال.
فريــق  أن  األمنــي  المصــدر  وأوضــح 
المكافحة داهم منزل عضو اإلخوان رامز 
الكمرانــي وعثــرت داخلــه علــى بندقيــة 

قنــص وكميــة مــن ســالح الكالشــنكوف 
وعبــوات  متفجــرة  وصواعــق  وذخائــر 
وأحزمــة ناســفة تســتخدم فــي عمليــات 

االغتياالت اإلرهابية.
الذخائــر  صناديــق  أن  المصــدر  وذكــر 
واألســلحة تحمــل أوراق وشــعارات دولة 

قطر.

ضبطــت األجهــزة األمنيــة المختصــة بــوزارة 
الداخليــة الكويتية، أمس، خلية إرهابية تتبع 
تنظيم اإلخوان المســلمين، ســبق وأن صدرت 
القضــاء  قبــل  مــن  قضائيــة  أحــكام  بحقهــم 

المصري وصلت إلى 15 عاما.
وبحســب ما ذكره موقع “الداخلية” الكويتية، 
مــن  والتــواري  بالهــرب  الخليــة  تلــك  قامــت 

الســلطات األمنية المصرية، متخذين الكويت 
مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في 
وزارة الداخليــة مؤشــرات قادت إلى الكشــف 
التحريــات  عــن وجــود الخليــة. ومــن خــالل 
مــن  بالكويــت،  المختصــة  الجهــات  تمكنــت 
تحديــد مواقــع أفــراد الخلية وباشــرت عملية 

أمنية استباقية.

الكويت تضبط خلية “إخوانية”أسلحة قطرية بحوزة قيادي إخواني بعدنالتحقيق في مكافحة اإلغراق بواردات اإلسمنت

رئيس لجنة األمن والدفاع في المجلس العسكري االنتقالي

الخرطوم ـ وكاالت

أعلن المجلس العسكري االنتقالي في 
الســودان، إحبــاط محاولة انقالب من 

قبل عدد من الضباط.
والدفــاع  األمــن  لجنــة  رئيــس  وقــال 
االنتقالــي،  العســكري  المجلــس  فــي 
الفريــق جمــال الدين عمر، فــي مؤتمر 
والمشــاركين  “المدبريــن  إن  صحفــي 
فــي المحاولــة االنقالبية الفاشــلة، بلغ 

عددهــم 12 ضابطــا، منهم 7 بالخدمة، 
و5 أحيلــوا علــى المعــاش، و4 ضبــاط 
صــف”، مشــيرا إلــى أنــه “تــم التحفــظ 

عليهم”.
وأكد المجلس العســكري في السودان 
أنــه “جــاري القبــض علــى المشــاركين 
اآلخريــن، بمــن فيهــم قائــد المحاولــة 

االنقالبية”.

إحباط محاولة انقالب في السودان

الموت والمرهون إلى إسبانياعبداهلل ملك... قصة نجاحالصين تفرض عقوبات على شركات أميركيةالذهب يرتفع بفعل توترات تجاريةبحث تطوير حديقة المحرق الكبرى
بحث وكيل شؤون البلديات في  «

وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 

في مكتبه بالمنامة مع رئيس 
المجلس البلدي لبلدية المحرق 

غازي المرباطي تطوير حديقة 
المحرق الكبرى وساحل البسيتين.

ارتفعت أسعار النفط أمس وتتجه  «
صوب تحقيق مكسب أسبوعي، 

لتتماسك فوق مستوى 1400 دوالر، 
بينما يقبل فيه المستثمرون على 

شراء المعدن باعتباره مالًذا آمًنا جراء 
تجدد التوترات التجارية بين الصين 

والواليات المتحدة.

فرضت الصين أمس الجمعة  «
عقوبات على شركات أميركية 

أبرمت صفقات تسلح مع تايوان. 
وحذر وزير خارجية الصين وانغ 

يي الواليات المتحدة أمس قائاًل 
إنها يجب أال “تلعب بالنار” في 

مسألة تايوان.

عبدالله ملك.. من أبرز وأهم األسماء  «
الفنية في البحرين والمنطقة، درس 

الفن في الكويت وصقل موهبته 
على أيدي أكبر النجوم واألساتذة 

العرب. حقق نجاحات يشهد لها في 
تلفزيون البحرين عبر برامج رسخت 

في ذاكرة الجمهور.

يغادر فجر )اليوم( السبت الطاقم  «
البحريني الدولي المكون من حسين 

الموت وسمير مرهون إلى مدينة فيغو 
اإلسبانية للمشاركة في إدارة مباريات 

نهائيات كأس العالم للشباب لكرة اليد، 
والتي تنطلق في الثالثاء المقبل وتستمر 
حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
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ســجل معلمــون تأييدهم القتــراح مؤتمر 
مجلس الشورى المنعقد أخيرا بتخصيص 
يــوم ســنوي لالحتفاء بالمعلــم البحريني. 
وكانــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلس 
الشورى جهاد الفاضل قد اقترحت خالل 
رئاســتها ورشــة التعليم بمؤتمــر المجلس 

إطالق يوم وطني لالحتفاء بالمعلمين.
ورصــدت “البالد” بالورشــة تأييدا واســعا 

لالقتراح من جانب المشاركين.
وقالــت الفاضــل: أقتــرح تخصيــص يــوم 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  فيــه  تتفــق 
للمعلــم  يــوم  لتحديــد  المعنييــن  مــع 
البحرينــي وذلــك أســوة باأليــام الوطنيــة 
المتخصصــة مثــل يوم المــرأة البحرينية، 
واليــوم  البحرينيــة،  الصحافــة  ويــوم 

الدبلوماسي، وغيرهم.
وأكــد المرشــد االجتماعي علــي العصفور 
بالمعلــم  لالحتفــاء  يــوم  إلطــالق  دعمــه 

البحريني.

دعوة إلطالق يوم سنوي للمعلم
محمد زين الدين

)05( )04(

راشد الغائب
“البالد” تنفرد 

بنشر مبدأ حديث 
لمحكمة التمييز 
يحسم خالفات بـ 

“الريف” و“أمواج” 
وغيرهما

أعلنــت بريطانيا، أمس، إرســال ســفينة عســكرية ثانية للخليج 
فــي عمليــة انتشــار مقررة مســبقًا وســط توتر مع إيران بســبب 
ناقلــة إيرانيــة محتجــزة في مضيق جبل طارق، ومرور الســفن 

عبر مضيق هرمز.
وقــال وزيــر خارجيــة بريطانيــا جيريمي هانت فــي تصريحات 
تلفزيونيــة “سنرســل الســفينة الحربيــة دنكــن إلــى الخليــج في 
إطــار وجودنا العســكري الطويل هنــاك”، موضحًا أن بريطانيا ال 

تسعى لتصعيد الوضع بشأن إيران.
وســتقوم الســفينة دنكــن التابعــة للبحريــة الملكيــة البريطانيــة 
أمنــي  وجــود  علــى  الحفــاظ  لضمــان  المنطقــة  فــي  باالنتشــار 
متواصل فيما توقف السفينة “مونتروز” مهمتها ألعمال صيانة 
مقررة مســبقا وتغيير أفراد الطاقم”، بحســب ما أعلن متحدث 

حكومي.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية البحرينية واســتنكرت بشــدة 
للمملكــة  تابعــة  تجاريــة  نفــط  ناقلــة  إيرانيــة  ســفن  اعتــراض 
المتحــدة فــي مضيــق هرمــز. وأعربــت وزارة الخارجيــة عــن 
تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة، مشددة على 

ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه األعمال العدوانية المزعزعة 
لألمــن فــي منطقــة الخليــج العربــي وأن تنتهــج التهدئــة وعدم 

التصعيــد وتتعامــل مــع دول العالم بشــفافية ومصداقية وبلغة 
بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد.

البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة  تبــذل 
إعفــاء  اتفاقيــة  لتأميــن  جهــوًدا 
البحرينييــن مــن متطلبــات التأشــيرة 

مع دول منطقة الـ “شنغن”. 
وبحســب الموقــع الرســمي عــن آخــر 
المســتجدات فــي شــأن تأشــيرات الـــ 
 ،)schengenvisainfo.com( “شنغن” 
تحــاول البحريــن تأميــن التأشــيرات 
للمطــار  الوصــول  عنــد  لمواطنيهــا 
متطلبــات  مــن  تماًمــا  إعفائهــم  أو 

التأشيرة.
وذكــر الموقــع أنــه وفًقــا لتصريحــات 
الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس 
بمجلــس  الوطنــي  واألمــن  والدفــاع 
عقــدت  البوعينيــن،  محمــد  النــواب 
مؤخــًرا  النــواب  مــن  مجموعــة 
اجتماعــات مــع مســؤولين فــي وزارة 
الخارجية البحرينية؛ لمناقشة تأمين 
دول  مــع  التأشــيرة  تحريــر  اتفاقيــة 

منطقة الـ “شنغن”. 
البوعينيــن  قــال  الموقــع،  وحســب 
الخارجيــة  وزارة  مــن  إن مســؤولين 
ووزارة الداخليــة يجريــان مناقشــات 
الســتبدال جوازات الســفر البحرينية 
“بيومتــري”  بجــوازات ســفر  الحاليــة 
تلبيــة  أجــل  مــن  إلكترونــي(؛  )جــواز 
متطلبــات التأشــيرة مــع دول منطقــة 

الـ “شنغن”.
ويمنح حق الدخول من دون تأشيرة 
يحملــون  الذيــن  للمســافرين  فقــط 
جوازات سفر بيومترية )إلكترونية(. 
وأكد الموقع أن رئيسة مجلس النواب 
البحريني فوزية زينل قد دعت وزير 
الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد آل 
خليفــة إلــى حــث االتحــاد األوروبــي 
علــى  الحصــول  متطلبــات  لتســهيل 
تأشــيرة مــع دول منطقــة الـــ “شــنغن” 

للبحرينيين.

استبدال الجواز أوال إللغاء “شنغن” لندن ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج
“الخارجية”: اعتراض الناقلــة البريطانية عمل عدائي من إيران

عواصم ـ وكاالت

المدمرة البريطانية دنكان ستبحر إلى الخليج العربي

)٠٢(و)١٢(

ترجمة فاضل المؤمن

)٠٥(

زينب العكري

)09(

)08()١٢()١٢(

)٠٣(
)١٢(
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ــى اإلبــــداع ــل ــاب الــبــحــريــنــي ع ــب ــش ــر: تــحــفــيــز ال ــم ــح ال

دعم تطوير البرامج الشبابية والرياضية

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه بديــوان الــوزارة وزيــر 
شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، حيث جرى خالل اللقاء بحث 
ســبل تنســيق المشاريع المشــتركة بين وزارة اإلسكان ووزارة شؤون 

الشباب والرياضة.

وخالل اللقاء أثنى وزير اإلســكان 
على الحراك الذي تشــهده الساحة 
الشــبابية والرياضية نتيجة لرؤية 
الملــك  جاللــة  ممثــل  ومبــادرات 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة، 
بــن حمــد آل خليفــة، ومــن أبرزهــا 
فــي  ملعــب   100 إنشــاء  مبــادرة 

فرجان مملكة البحرين.
كمــا أشــاد وزيــر اإلســكان بجهــود 
البرامــج  تطويــر  فــي  المؤيــد 
الشــبابية والرياضيــة في المملكة، 
كبيــرة  أهميــة  تكتســب  والتــي 

البحرينــي   الشــباب  تحفيــز  فــي 
علــى اإلبــداع، وتأهيلــه للمشــاركة 
الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  فــي 
وتمثيــل  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الدوليــة  المحافــل  فــي  المملكــة 
دعــم  مؤكــدا  مشــرفًا،  تمثيــالً 
الجهــود  لكافــة  اإلســكان  وزارة 
والمبــادرات الشــبابية والرياضيــة 
أكــد  جهتــه  مــن  المملكــة.   فــي 
أن  والرياضــة  الشــباب  وزيــر 
جهــود وزارة اإلســكان فــي تنفيــذ 
البرامج والخطط اإلســكانية على 
أســهم  الماضيــة  الســنوات  مــدى 
فــي تحقيــق تقدمــا ملحوظــا فــي 

الملــف اإلســكاني، والســيما تنفيذ 
مشــاريع مــدن البحريــن الجديــدة 
التــي ستشــكل فرصــة للعديــد من 
القطاعات في المملكة للتوسع في 

االســتراتيجية  مشــاريعها  تنفيــذ 
والخدميــة التــي تســهم فــي رفــد 
اقتصــاد المملكــة، وتقديــم أفضــل 

الخدمات للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير اإلسكان مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة

local
@albiladpress.com

بشدة  واستنكرت  الخارجية  وزارة  أدانت 
ناقلة نفط تجارية  إيرانية  اعتراض سفن 
هرمز،  مضيق  في  المتحدة  للمملكة  تابعة 
ــا  إيــرانــيًّ إصــــراًرا  عــدائــي يجّسد  فــي عمل 
على تهديد األمن والسلم واإلضرار بحركة 
ــبــحــريــة وتــعــريــضــهــا لــلــخــطــر. الــمــالحــة ال

تــضــامــن مملكة  عـــن  الــــــــوزارة  ــــت  ــرب وأعــ
البحرين التام مع المملكة المتحدة، مشددة 
على ضرورة أن تتوقف إيران عن األعمال 
الــعــدوانــيــة الــمــزعــزعــة لــأمــن فــي منطقة 
وعدم  التهدئة  تنتهج  وأن  العربي  الخليج 
التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية 
ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد 
والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات 
الــدولــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــســالمــة الــبــحــريــة، 

حفاًظا على األمن والسلم الدوليين.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين اعتراض إيران 
للناقلة البريطانية

المنامة - وزارة الداخلية

دورات  الجنوبيــة  المحافظــة  نظمــت 
تثقيفية متنوعة لطلبة المعسكر الصيفي 
الذي نظمته األكاديمية الملكية للشــرطة 
واختتــم أمس،وقدمتهمــا أخصائــي أول 
جواهــر  بالمحافظــة  المجتمــع  شــؤون 

محمد العيسى  .
، محاضــرة عمليــة  الــدورات  وتضمنــت 
حول التنمر وطرق مواجهته بالخطوات 
الســليمية التــي تناســب قيمنــا الدينيــة 
واالجتماعيــة األصيلة، إضافة إلى دورة 

تنمية الثقة في النفس.
وأكدت جواهر العيسى أن هذه الدورات 
تكســب الطلبة من فئة الناشئة والشباب 
ثقــة في النفس وتوســع مداركــه وتنمي 
وجدانه وتجعله معتمدا على نفســه في 

مواجه مختلف التحديات.
وأبــدى المشــاركون، تجاوبــا مــن خــالل 
النمــاذج  طــرح  كيفيــة  فــي  المشــاركة 
اإليجابيــة فــي تلــك المحــاور التي تثري 

الجانب االجتماعي والشخصي.

“الجنوبية” تنظم دورات تثقيفية في “المعسكر”
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استمرار مالحقة التجاوزات ضد الحياة البحرية
السمكية الثروة  قطاع  لتطوير  العالمية  التقنيات  أحدث  توظيف  خلف: 

اســتقبل وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف فــي مكتبــه بالوزارة وكيــل الزراعة والثــروة البحرية الشــيخ محمد 
بــن أحمــد آل خليفــة، الــذي قــّدم لــه مديــر إدارة الثــروة الســمكية عدلــي 

عبدالرحمن علي األنصاري، بمناسبة تعيينه في هذا المنصب.

وعبــر خلــف عــن تمنياتــه لألنصــاري 
بالتوفيق في مهام عمله الجديدة.

 وأكد أن قطاع الثروة السمكية يعد 
واحــًدا مــن القطاعــات التــي توليهــا 
ــا  خاصًّ اهتماًمــا  الموقــرة  الحكومــة 
الحيــوي  القطــاع  هــذا  يشــكل  لمــا 
مــن أهميــة اســتراتيجية في ســبيل 
النســبي  الغذائــي  األمــن  تحقيــق 

لمملكة البحرين.
ودعا خلف إلى مضاعفة الجهود من 
أجل فتح شــراكة واسعة مع القطاع 
الخــاص تقــود إلــى االرتقــاء بالثروة 

البحريــن،  مملكــة  فــي  الســمكية 
االســتزراع  ملــف  أن  إلــى  الفًتــا 
الســمكي يشــكل محطة مهمًة تعّول 
مــع  فاعلــة  شــراكة  علــى  الحكومــة 
القطــاع الخــاص في ســبيل انتعاش 
استزراع اصبعيات األسماك المحلية 
المرغوبة، بتوظيف أحدث التقنيات 

العالمية في هذا المجال. 
وشّدد على ضرورة استمرار الجهود 
المبذولــة فــي ســبيل الحفــاظ علــى 
الثروة السمكية، بمالحقة المخالفات 
والتجــاوزات التــي كان لهــا أثــر بالــغ 

والمخــزون  البحريــة  الحيــاة  علــى 
السمكي لمملكة البحرين.

مــن جهتــه، عّبــر األنصــاري عــن بالــغ 
امتنانــه للثقــة الكريمة مــن قبل ولي 
العهــد النائــب األول لرئيــس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مؤكــًدا 
أنــه ســيدعم تفعيــل االســتراتيجية 
الحكوميــة الرامية إلى الحفاظ على 

الثروة السمكية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

Û  مجموعــة مــن الشــؤون الخدماتية المهمــة للمواطنين حفل
بهــا اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي األســبوع الماضــي، وهي 
بمثابــة “ملفــات” مرتبطــة باحتياجــات المواطنيــن، حــرص 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة على متابعة ســير العمل فيهــا، وألهميتها 

تأتي على النحو التالي:
Û  األسواق العامة أو الشعبية والمرافق والخدمات المتصلة *

بالمواطنيــن: وعلــى هــذا الصعيد، يتصدر ســوق جدحفص 
الشــعبي اهتمام سموه، حيث ينتظر باعة السوق ومرتاديه 
مشــروع التطويــر، وقــد وجــه ســموه إلــى متابعــة مشــروع 
ملبًيــا  وجعلــه  إحيائــه  بهــدف  الســوق؛  وصيانــة  تطويــر 
الحتياجات المواطنين، وكلنا نعلم أن سوق جدحفص أحد 
أهم األســواق الشــعبية التراثية النشطة التي تعتبر من أهم 
مالمــح الحركــة التجاريــة في البــالد، كما أن اهتمام ســموه 
كان له صدى طيب بين تجار وباعة الســوق الذين انتظروا 

مشروع التطوير منذ سنين طويلة.
Û  مشــاريع الطــرق وشــبكات الصــرف الصحــي: وتصدرتهــا *

التوجيهــات الخاصــة برفــع قــدرة شــبكة الطرق الســتيعاب 
الزيــادة المضطــرة فــي أعــداد الســيارات ومعالجــة ظاهــرة 
االختناقــات المروريــة، وكذلك اإلســراع في تنفيذ مشــروع 
تطويــر شــارع رّيــا بمحافظــة المحــرق ، فيمــا والتحقــق من 
كفــاءة شــبكة الصرف الصحــي ومعالجة أية تســريبات في 
المنطقــة الجديدة بالحد وتوفير متطلبات منطقة البحرين 
اللوجستية لدعم الصناعة واالستثمار في المناطق القريبة 

من الحد.
Û  االطمئنــان علــى جاهزية متطلبــات الكهرباء والماء خالل *

موســم الصيــف: مع التحســن الملحوظ والجهــد الذي تبذله 
هيئــة الكهربــاء والمــاء فــي تقليــل عــدد ومــدد االنقطاعات 
خــالل الصيــف، بحث المجلس خطــة الهيئة واســتعداداتها 
رئيــس  ســمو  بدعــم  تحظــى  خطــة  وهــي  الموســم،  لهــذا 
الوزراء لرفع كفاءة خدمات الكهرباء والماء، باإلضافة إلى 
اســتحداث المحطات الجديــدة وبرنامج الصيانة وخطوط 
النقل، والقدرة على مواجهة خطط الطوارئ وتغطية شبكة 

التوزيع بكفاءة عالية.
Û  اهتمــام قائمــة  أعلــى  علــى  تأتــي  المهمــة،  الملفــات  تلــك 

الدولــة، وهذا ما يشــدد عليه ســمو رئيس الــوزراء دائًما من 
أجــل تلبيــة احتياجــات المواطنيــن مــن مختلــف الخدمات 
والمرافــق، ونتمنــى للمســئولين كل فــي موقعــه النجاح في 
تنفيــذ المشــاريع وفق األولويــات المطروحة ضمــن برنامج 

العمل.
Û  تهنئــة: نتقــدم بأجمــل التهانــي والتبريــكات إلــى صاحــب *

الســمو الملكــي االميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وإلــى 
نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة بمناســبة تخرج ســمو الشيخة منوة من جامعة لندن 
البريطانيــة بنتائــج مميزة ومشــرفة وبتفوق عــال، متمنين 
لســموها ولــكل أبنــاء البحريــن التوفيــق في خدمــة بالدهم 

الغالية.

ملفات “مهمة” 
تابعها سمو 
رئيس الوزراء عادل المرزوق

عبداهلل بن أحمد: الممارسات اإليرانية تهّدد أمن المالحة الدولية
رئيســـة وزراء رومانيـــا: سياســـة البحريـــن تتســـم باالعتـــدال والحكمـــة والفعالية

اســتقبلت رئيســة وزراء جمهورية رومانيا فيوريكا دانتشيال، في العاصمة بوخارست، أمس، وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، في زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها لجمهورية رومانيا.

جمهوريــة  وزراء  رئيســة  وأعربــت 
بعالقــات  اعتزازهــا  عــن  رومانيــا 
البلديــن،  بيــن  تربــط  التــي  الصداقــة 
واهتمــام بالدها بتعزيز تلك العالقات 
المجــاالت  فــي  الســيما  المتناميــة، 
االقتصادية واالســتثمارية والثقافية، 

بما يحقق المصالح المشتركة.
ونوهت رئيســة الوزراء إلى االعتدال 
والحكمــة والفعاليــة التــي تتســم بهــا 
سياسة مملكة البحرين، بقيادة جاللة 
عاهــل البــالد، مشــيدة بالجهــود التــي 
االســتقرار  لتحقيــق  المملكــة  تبذلهــا 
واالزدهار، مشيرة إلى أن بالدها تنظر 
إلى مملكة البحرين كشــريك مهم في 
منطقــة الشــرق األوســط، وهناك آفاق 
واســعة للتعاون المشــترك سواء على 
الصعيــد الثنائــي أم الجماعــي، مثمنــة 
جولــة  عنهــا  أثمــرت  التــي  النتائــج 
باعتبارهــا  السياســية،  المشــاورات 
الشــراكة  مســار  فــي  نوعيــة  إضافــة 

الثنائية.
آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأكــد 
إلــى  البحريــن  مملكــة  تطلــع  خليفــة، 
تعزيــز عالقاتها مــع جمهورية رومانيا 
وتنميــة أوجــه التعــاون المشــترك في 
المجــاالت كافة بما يعــود بالخير على 
شــعبي البلدين الصديقيــن. معرًبا عن 
تقديره وشــكره لرئيســة الوزراء على 
حرصها لعقد هذا اللقاء غير المجدول 

سلًفا على أجندة الزيارة الرسمية.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأشــار 
للشــؤون الدوليــة إلــى تطابــق الــرؤى 
في البلدين بشــأن العديد من القضايا 
الســالم  لســيادة  والدوليــة  اإلقليميــة 
ودعم التنمية، مشيًدا في هذا الصدد، 
بالمســاهمات الملموســة التــي بذلتهــا 
رئاســتها  أثنــاء  رومانيــا  جمهوريــة 
النصــف  خــالل  األوروبــي  لالتحــاد 

األول من العام الجاري.
أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأشــار 

بفضــل  البحريــن  أن  إلــى  خليفــة  آل 
والناجحــة  الشــاملة  اإلصالحــات 
لصاحــب الجاللة عاهل البالد، تمكنت 
من ترسيخ شراكة المرأة في المجتمع 
الرفيعــة،  العامــة  المناصــب  وتولــي 
وحالًيا تترأس ســيدة فاضلة الســلطة 
الحيــوي  بالــدور  منوًهــا  التشــريعية، 
المجلــس  بــه  يضطلــع  الــذي  والمهــم 
األعلــى للمــرأة برئاســة قرينــة عاهــل 
البــالد صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، في 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  تقــدم  دعــم 

مختلف المجاالت.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأعــرب 
للشــؤون الدوليــة عــن اهتمــام مملكــة 
البحرين بمشــاركة رومانيــا في تنفيذ 
البحريــن  رؤيــة  ومشــاريع  برامــج 
االقتصاديــة 2030، فــي ظــل حوافــز 
مشــجعة،  أعمــال  وبيئــة  واعــدة، 

وإمكانيات وتسهيالت لوجستية.
كمــا جرى خالل اللقاء، بحث مجاالت 
وجهــات  وتبــادل  الثنائــي،  التعــاون 
والتطــورات  األوضــاع  حــول  النظــر 
اإلقليميــة  الســاحتين  علــى  الجاريــة 

والدولية.
وكان وكيل وزارة الخارجية للشــؤون 
الدوليــة قــد اجتمــع مــع نائــب رئيــس 
لجنة السياســة الخارجية في مجلس 
فــي  ميهايــل،  رادوميهــاي  الشــيوخ 
بالعاصمــة  الرومانــي،  البرلمــان  قصــر 

بوخارست.
واســتعرض الشــيخ عبدهللا بــن أحمد 
والمشــهود  الرائــد  الــدور  خليفــة،  آل 
للســلطة التشريعية في مسيرة العمل 
الوطنــي، ومــا تقدمــه مــن مســاهمات 
الممارســة  تأصيــل  فــي  فعالــة 
المشــاركة  وتعزيــز  الديمقراطيــة، 
اإلصالحــي  النهــج  بفضــل  الشــعبية 
الشــامل لصاحــب الجاللــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
 وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
التشــريعية  الســلطة  إن  الدوليــة: 
فــي  وبنــاء  محــوري  بــدور  تضطلــع 
صناعــة القــرار فــي ظــل مبــدأ الفصل 
أيًضــا  هنــاك  أن  كمــا  الســلطات،  بيــن 
كاملــة  وقناعــات  راســخة  تقاليــد 
والدائــم  اإليجابــي  التعــاون  بأهميــة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

المتبــادل  االحتــرام  قاعــدة  علــى 
والمسؤولية الوطنية من أجل تدعيم 

أركان الدولة المدنية العصرية.
وأشــار الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
االنتخابــات  إجــراء  أن  إلــى  خليفــة، 
مشــاركة  بنســبة  األخيــرة،  النيابيــة 
مــن  أجــواء  وفــي  مرتفعــة،  شــعبية 
الحريــة والشــفافية والنزاهــة، يؤكــد 
أن مملكــة البحرين رّســخت نموذجها 
الديمقراطــي المتطــور والمتجدد، كما 
أمنهــا  حمايــة  فــي  المملكــة  نجحــت 
الوطنــي ومكافحة اإلرهاب من خالل 
منظومــة متكاملة تضــع المواطن في 

صدارة األولويات.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وتنــاول 
المحــوري  الــدور  الدوليــة،  للشــؤون 
 2030 االقتصاديــة  البحريــن  لرؤيــة 
فــي تنويع االقتصــاد الوطني، وجذب 
المملكــة  أن  مؤكــًدا  االســتثمارات، 
بيــن  التــوازن  تحقيــق  اســتطاعت 
متطلبــات األمــن والمضــي قدًمــا فــي 
التنميــة  وإنجــاز  الحريــات  صيانــة 

المستدامة.
الممارســات  خطــورة  مــن  وحــّذر 
اإليرانيــة التــي تهــّدد األمــن والســلم 
الدولييــن، داعًيــا إلــى تضافــر جهــود 
يمــارس  مــن  ضــد  الدولــي  المجتمــع 
والمنشــآت  الســفن  علــى  اإلرهــاب 
الدوليــة،  المالحــة  ويهــدد  المدنيــة، 

وأمن الطاقة.
وأشــاد نائــب رئيــس لجنــة السياســة 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
البحريــن  مملكــة  بحــرص  الرومانــي 
اإلصالحــات  مســيرة  مواصلــة  علــى 
الحيــوي  الــدور  مثمًنــا  والتنميــة، 
المســار  لتعزيــز  التشــريعية  للســلطة 
عــن  معرًبــا  بالمملكــة،  الديمقراطــي 
نمــوذج  علــى  للتعــرف  بــالده  تطلــع 
البحريــن الناجح في مجال التســامح 

والتعايش ومكافحة التطرف.

رئيسة وزراء رومانيا مستقبلة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية

المنامة - وزارة الخارجية



لــون الواقــع أو يعطــون وعــودا فارغــة ســلمان بحــوار مــع “^”: بعــض الــوزراء ُيجمِّ
ملفات كبرى

التقيت وزير الداخلية مؤخرا، فما أبرز  «
الموضوعات التي بحثتها مع الوزير وما جرى 

االتفاق بشأنه؟

لقائي وزير الداخلية مع بدء عمل الدور األول هو 
لــقــاء عمل بــالــدرجــة األولـــى مــع مــســؤول وصديق 
كبير  مسؤول  وهــو  كبيرة،  أخوية  مشاعر  له  أكــن 
في الدولة يتميز باإلصغاء الجيد وكثيرا ما يعمل 
مع اآلخرين على حل المشاكل والقضايا، وهو من 
الوزراء الذين ال يجملون الواقع في أغلب القضايا 
التي  للقضايا  الحلول  إيجاد  عن  بعيدا  يهربون  أو 
تهم الناس، يعمل في ظل صالحياته ويجتهد من 
أجل اآلخرين، لذلك ال أتردد في زيارته والحديث 

معه بصراحة ووضوح كلما سنحت لي الفرصة.
الــوزيــر يقدر مــا أطــرح مــن هموم  وكثيرا مــا أجــد 
أطلبه  فــمــا  جــيــدا،  يعرفني  أنـــه  ــزم  وأجــ وقــضــايــا، 

باستمرار هو للمصلحة العامة.
ملفات  مسؤولياته  ضمن  يحمل  الداخلية  ووزيــر   
ومستقبل  وأمــنــهــم  ــنــاس  ال بــحــقــوق  تتعلق  كــبــرى 
بكل  الوطن  استقرار  ملف  يحمل  واألهــم  أسرهم، 
ودون  بشفافية  إليه  وأتحدث  أزوره  لذلك  أبعاده؛ 
يبحث  أن  باستمرار  وأجــده مصغيا ومحاوال  تردد 

معي ومع اآلخرين عن حلول.
عاما   17 من  ألكثر  تمتد  الداخلية  بوزير  وعالقتي 
 –  2002 األول  التشريعي  الفصل  منذ  وتــحــديــدا 
بالتحاور لمصلحة الوطن  2006. ونحن مستمرون 

والناس.
وأتمنى أن نعلي من قيمة األصغاء لبعضنا البعض؛ 
الوطن  هــذا  لخدمة  المتواضعة  بجهودنا  لنسهم 

وأمنه ومستقبل أبنائه.

تعقيدات الصحة

عندما صدر التقرير األخير لديوان الرقابة  «
المالية واإلدارية، أدليت بتصريح يطالب وزيرة 

الصحة بمعالجة المخالفات الواردة؛ ألنها 
تهز الثقة في الخدمات الصحية الحكومية، 
ولوحت بمساءلتها فيما لو تراخت عن ذلك، 
وبعد أشهر صّوت برفض استجواب الوزيرة، 

فهل نجحت الوزيرة في إزالة المخالفات؟

هي  الصحة  وزيــرة  أن  الشخصية  قناعاتي  حسب 
ويفعلون  بالتقصير  يعترفون  الــذيــن  الـــوزراء  مــن 
أدوات المحاسبة داخل الوزارة كما أتابع باستمرار.

مع  وكــنــواب  ككتلة  ناقشناها  كثيرة  أمــور  وهــنــاك 
ــة والــمــواعــيــد  ــ نــقــص األدويـ الـــوزيـــرة، ومـــن بينها 
ــالوة على  ــرة عــ ــ ــقــص األسـ ــمــرضــى ون ومــعــامــلــة ال

التوظيف.
طاقتهم  فــي  مــا  كــل  يعملون  وطاقمها  ــوزيــرة  وال  
الكثير  هناك  ومــازال  اإلمكان،  بقدر  الخلل  إلصالح 

من الخلل الذي يعمل طاقم الوزارة على إصالحه.
الــوزارة ورثت تعقيدات رئيسة خالل  كما أن هذه 
كوادرها  من  العديد  وخسرت  األخــيــرة،  السنوات 
االدارية والمهنية لصالح القطاع الخاص، والوزيرة 

تعمل لتدارك كل ذلك وعلينا مساعدتها. 
ــواب لــمــجــرد  ــجـ ــتـ ــيــس االسـ ــي ل ــمــهــم بــالــنــســبــة لـ ال
االستجواب إنما االستجواب أو التحقيق من أجل 
بعض  ل  ُيجمِّ أن  هو  أرفضه  ما  ــاع،  األوضـ إصــالح 

أو  الفارغة  الوعود  يعطون  أو  الواقع  الــوزراء 
يلمعون القبح لصالح بقائهم في مناصبهم 

لــيــس لـــدي تــعــاطــف فــي مسألة 

االستجوابات إال مع العاملين بإخالص ومسؤولية 
من الوزراء.

تكون  عندما  جانبا  الصداقات  أتــرك  أنــا  ولألمانة   
أن  تتطلب  ومسؤوليتي  فــســاد،  أو  نــواقــص  هناك 

أتعامل بمهنية، وليس بردود فعل.

الظهراني وزينل

ما تقييمك لرئاسة فوزية زينل لمجلس  «
النواب بعد انقضاء دور االنعقاد األول، وما 

الفوارق التي تجدها، سواء إيجابية أو سلبية 
مع خليفة الظهراني الذي زاملته برئاسته 

برلمان 2002؟

النواب  لمجلس  محمد(  )أم  زينل  فوزية  رئاسة 
البحرين،  ولنساء  للبحرين  تحسب  خطوة  هي 

أن  قبل  لــي  زميلة  زينل  فــوزيــة  وبالمناسبة 
ملفات  في  معا  وعملنا   2018 برلمان  ندخل 
التقدير  كل  لها  وأكــن  بالشفافية،  عالقة  لها 

واالحترام.
تــوجــه وطــنــي يساعد  أدعـــم أي   ومــن موقعي 
الــوطــن والــنــاس ويــعــزز الــمــســار الــديــمــقــراطــي، 

ونحن ننسق الكثير من مواقفنا بما يخدم الصالح 
العام ونجاح التجربة.

 ونحن االثنان تحديدا نتواصل 
بــاســتــمــرار ونــحــرص 

أفضل  تهيئة  على 
الـــــســـــبـــــل أمـــــــام 
الحالي  البرلمان 
ونـــــــجـــــــاحـــــــه، 
وبـــكـــل تــأكــيــد 
ــايـــن فــي  ــبـ ــتـ نـ

بـــــــــــعـــــــــــض 
وجــــهــــات 

النظرنظرنا وهذا طبيعي، لكننا نبقى حريصين على 
إنجاح مسيرة العمل البرلماني.

 ونحن االثنان نقدر حساسية الظروف االقتصادية 
نهيئ  أن  طاقتنا  بكل  ونحاول  القائمة  والسياسية 
بنجاح،  اليها  للعبور  حولها  للتعاون  السبل  أفضل 
وفــي هــذا الــشــأن نجد كــل الــدعــم والــمــســانــدة من 

بصورة  للعمل  يدفعنا  ما  وهــذا  السياسية،  القيادة 
أكبر متكاتفين إلنجاح مسيرة اإلصالح من موقعنا 

الحالي.
 وأعتقد أننا جميعا مطالبون بأال نعير اهتماما لبعض 
وأخــرى، طالما عرفنا  فترة  بين  الحاصل  التهويش 
أننا معا ومعنا بقية زمالئنا النواب في واجهة العمل 
البرلماني، وال يمكن أن نرضي الجميع مهما حاولنا، 
المهم أن نرضي ضمائرنا، ونعمل بوطنية بعيدا عن 
أي انتهازية أو تسلق والتاريخ هو الفيصل والحكم. 
وبالمناسبة ال أحبذ أبدا المقارنة بين رئاسة مجلس 
فترة  لكل  ألن  وحاليا؛   2006  –  2002 في  النواب 
معها  التعاطي  وأســلــوب  وإرهــاصــاتــهــا  معطياتها 
والــشــخــوص مــحــل الــمــســؤولــيــة فيها يــفــتــرض أن 
يبحروا  لكي  وظروفه؛  السياسي  الموقف  يقدروا 
السياسية  ــقــيــادة  ال مـــع  الــشــعــب  بسفينة  لـــألمـــام 

والمجتمع.
المهم عليهم أال يقبلوا تحت أي ظرف بالعودة إلى 
الوراء، لكني أعتقد أن المشترك الوحيد أن االثنين 
الهم  زينل يحركهما  الظهراني وفوزية  األخ خليفة 
في  شخصيته  منهما  ولــكــل  الــعــامــة،  والــمــصــلــحــة 
القيادة، وكل منهم عمل أو يعمل بطريقته لخدمة 
عن  تتحدث  الــتــجــارب  ولــنــتــرك  وشعبها  البحرين 

نفسها.
 ،2002 مجلس  في  زمالئي  من  الكثير  أفتقد  نعم 
من  الكثير  في  اختلف  ودوره  تركيبته  وفــي 

جوانبه عن البرلمان الحالي.
ــيــة  مــســؤول أن  ــد  ــقـ ــتـ وأعـ
الحالي  البرلمان 

الـــوطـــن، وأن تسود  لــحــمــة  األولــــى هــو اســتــعــادة 
أخذا  الناضج  الطرح  في  والموضوعية  الواقعية 

بحساسية بعض القضايا داخليا وخارجيا.

سحب الرمال

سجلت موقفا برلمانيا بوجود شركات تسحب  «
الرمال بشكل غير قانوني، ولم يكن لديك 

مستمسك على من زعمت أنهم مخالفون، 
فهل أوقفت وزارة األشغال هذه الشركات 

بعد إثارتك الموضوع أم مازالت مستمرة 
بنشاطها؟ وفي أّي المناطق تجري عمليات 

السحب التي تحدثت عنها؟ ولمن تعود 
ملكيتها؟

سؤالي حول سحب الرمال البحرية، والذي وجهته 
لوزير األشغال األخ عصام خلف، هو سؤال يتكرر 
بطرق مختلفة عاما بعد آخر، دون أن تقوم الجهات 
المعنية بمعالجة هذه المشكلة االقتصادية والبيئية 

بشكل جذري لألسف.
وكل ما يقدم حتى اآلن هو أمران، إما الصمت عن 
عدم الخوض في التفاصيل أو إعطاء الوعود التي 

ال تصمد أمام الحقائق على األرض.
 في هذه المسألة نحتاج أبعد من مجرد استسهال 
لسحب  للشركات  التراخيص  وإعــطــاء  االستثمار 
لمشاريع خاصة  الغالب  الرمال دون ضوابط، وفي 

عائدها للبحرين يعادل صفرا.
 نحتاج وعيا أكبر بمخاطر تدمير البيئة والثروات 
مصائد  إن  تــقــول  ــام  األرقــ أن  خصوصا  الــبــحــريــة، 
ــفــشــوت تــدمــر لــصــالــح نــزعــات جشع  األســـمـــاك وال
المستثمرين الذين في الغالب ال يهمهم سوى جني 
األرباح على حساب بحرنا وهوائنا ومصادر غذائنا 

ومصالح صيادينا.
 نحتاج وعيا أكبر  لهذه المسألة والتعاطي 
بــمــســؤولــيــة وصـــدق مــع بحرنا 
ملكا  ليست  وهـــي  وفــشــوتــنــا، 
القادمة  ولألجيال  لنا  بــل  لنا، 
يبقى  أن  يجب  وال  بعدنا،  من 
ــر الــمــســؤول عــاجــزا عن  ــوزي ال
ألمــر  بالنسبة  ــبــوح  وال الــكــالم 

كهذا.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب عبدالنبي سلمان، ورئيس قسم الرياضة أحمد كريم

حوار
قال النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ “البالد” إن وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة “مسؤول يتميز باإلصغاء ويعمل مع اآلخرين لحل المشاكل والقضايا”.
لون الواقــع أو يهربون بعيــدا عن إيجاد  ورأى فــي حــوار مــع الصحيفــة أن الشــيخ راشــد بــن عبدهللا ِمن الــوزراء الذيــن “ال ُيجمِّ

الحلول للقضايا التي تهم الناس”، واصفا الوزير بأنه “صديق” ويكن له مشاعر أخوية كبيرة.
وعن استدارة موقف سلمان من إدانة وزارة الصحة بتقرير ديوان الرقابة إلى رفض استجواب الوزيرة، رد بأن الوزارة ورثت 
تعقيــدات رئيســة، وخســرت العديــد مــن كوادرهــا اإلداريــة والمهنية لصالح القطــاع الخــاص، والوزيرة تعمل لتــدارك كل ذلك، 

وعلينا مساعدتها. 
وعــن تقييمــه لرئاســة فوزيــة زينــل للبرلمان بعــد انقضاء دور االنعقاد األول، ذكر أن رئاســتها خطوة تحســب للبحرين ولنســاء 

البحرين.
وأضاف: إننا جميعا مطالبون بأال نعير اهتماما لبعض “التهويش” الحاصل بين فترة وأخرى، وطالما عرفنا أننا معا، ومعنا بقية 
زمالئنــا النــواب فــي واجهــة العمــل البرلماني، وال يمكن أن نرضي الجميع مهما حاولنا، المهــم أن نرضي ضمائرنا ونعمل بوطنية 

بعيدا عن أي انتهازية أو تسلق، والتاريخ هو الفيصل والحكم. 
وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار “البالد” مع النائب األول عبدالنبي سلمان:

راشد الغائب |  تصوير: رسول الحجيري

وزير الداخلية مسؤول مصٍغ وصديق ويحل المشكالت

“الصحة” ورثت 
تعقيدات وخسرت 

كوادرها

الصالح تعمل 
لتدارك التعقيدات 
وعلينا مساعدتها

رئاسة زينل 
البرلمان خطوة 
تحسب للبحرين 

ونسائها
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مطالبون بأال نعير 
اهتماما لبعض 
“التهويش” بين 

فترة وأخرى

المهم أن نعمل 
بوطنية بعيدا عن 

أي انتهازية أو 
تسلق

رئاسة زينل 
البرلمان خطوة 
تحسب للبحرين 

ولنسائها

الصالح من الوزراء 
الذين يعترفون 

بالتقصير ويفعلون 
أدوات المحاسبة

ال أتعاطف في 
مسألة االستجوابات 

إال مع العاملين 
بإخالص

 أعرف زينل قبل 
دخول البرلمان 

وعملنا معا بملفات 
الشفافية

أفتقد الكثير 
من زمالئي 

بمجلس 
  2002

وزير األشغال إما 
يصمت عن سحب 

الرمال أو ال 
تصمد وعوده
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أســدل حكــم تمييــزي الســتار على جدل مســتمر بين ســكان الجــزر الصناعيــة المعروفة 
مثــل الريــف وأمــواج ومطوري هذه المشــروعات، ويتلخــص الخالف المتكــرر عن نزاع 
الفريقين بشأن إدارة األجزاء المشتركة بالجزيرة، وهل هي من حق اتحاد المالك الذي 
يمثل الســكان أم من حق مطور المشــروع. والمقصود باألجزاء المشــتركة هي مواقف 
السيارات وحمامات السباحة والحدائق والطرق ونقاط التقاطع والممرات والبحيرات 

والمتنزهات والنوافير والمساحات الخضراء وساحات اللعب والساللم وغيرها.

وجــاء الحكــم الحديــث لمحكمــة القانــون 
الحــروف،  علــى  النقــاط  بوضــع  حاســما 
المشــتركة  األجــزاء  إدارة  حــق  وبإعطــاء 
المــاك شــريطة تســليم  بالجزيــرة التحــاد 
المحكمــة مخطــط الجزيــرة المعتمــد لــدى 

الجهة الرسمية.
وقالــت المحكمة: إن قانــون تنظيم القطاع 
العقــاري تنــاول تفصيا األجزاء المشــتركة 
نــاط  الــذي  وهــو  المشــترك،  العقــار  مــن 
فــي مادتــه رقــم 66 باتحــاد المــاك تولــي 
وصيانتهــا  وتشــغيلها  إدارتهــا  مســؤولية 
وهــو  الموقــع،  مخطــط  وفــق  وإصاحهــا، 
المخطط المســجل بالسجل العقاري والذي 

يبين الوحدات وأجزاءها المشتركة.
إال أن اتحــاد مــاك جزيــرة الريــف برئاســة 
خســر  قــد  المؤيــد  فــاروق  األعمــال  رجــل 
القضية بمحكمة التمييز ألن ملفه للمحكمة 
خــا ممــا يفيــد ضــم نســخة مــن المخطــط 
يبيــن  والــذي  العقــاري  بالســجل  المســجل 
للوقــوف  المشــتركة  وأجزاءهــا  الوحــدات 
داخــل  المشــتركة  األجــزاء  ماهيــة  علــى 
العقار المشترك والذي يسمح التحاد ماكه 

بتولي مسؤولية إدارته )...(.
الحكــم  بنقــض  المحكمــة  وحكمــت 
االستئنافي. وأحالت القضية إلى المحكمة 

التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وصــدر الحكــم بالجلســة المنعقــدة بتاريــخ 
1 يوليــو 2019، ويحمــل الطعــن رقم 1083 

لسنة 2018.
وتنشــر “البــاد” أبــرز حيثيــات الحكــم غيــر 

المنشور سابقا:

موجز الخالف

اتحــاد المــاك أقــام دعــوى أمــام المحكمــة 
الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام الشركة 
الطاعنــة )المطــور الرئيســي لجزيرة الريف( 
تســليمه جميــع األجزاء المشــتركة والطرق 
العامــة ومداخــل المجمــع الســكني لجزيرة 

الريف.
 وقــال شــرحا لدعــواه إنها تضــع يدها على 
مداخل المجمع الســكني وطرقه العمومية. 
الداخلــي  الطريــق  فــي  حواجــز  وأقامــت 
المــاك  للمجمــع ممــا يحــول دون وصــول 
إلــى عقاراتهــم بشــكل مائــم، وقد أشــعرها 
بتســليمه الطــرق داخــل المجمــع وإخــراج 
مــن  يتمكــن  حتــى  منــه  األمــن  شــركات 
مباشرة مهامه في إدارة األجزاء المشتركة 
طبقا للقانون إال أنها لم تســتجب فقد أقام 

دعواه. 
أجابــت المحكمة المطعــون ضده إلى طلبه 
محكمــة  لــدى  الطاعنــة  اســتأنفته  بحكــم 
قضــت  وفيــه  المدنيــة.  العليــا  االســتئناف 
برفضه، وتأييد الحكم المســتأنف، فطعنت 
الطاعنــة فــي هــذا الحكــم بطريــق التمييــز 
فــي  برأيــه  مذكــرة  الفنــي  المكتــب  وقــدم 

الطعن.

مداخل المجمع

وحيــث إن مــا تنعــاه الطاعنــة علــى الحكــم 

االســتدالل  فــي  الفســاد  فيــه  المطعــون 
ألزمهــا  حيــن  التســبيب  فــي  والقصــور 
والطــرق  المشــتركة  األجــزاء  كل  بتســليم 
العامــة ومداخــل المجمــع الســكني لجزيرة 
الريــف خاليــة مــن الشــواغل واألشــخاص 
التحــاد المــاك المطعــون ضده مــع أن مدة 
مجلس إدارته المقدرة بسنتين حسب عقد 
تأسيســه الموثق فــي 8/3/2015 قد انتهت 
المــدة ونفــس  هــذه  يتــم تجديــد  أن  دون 
الوضع بالنســبة لمديــره المعين لذات المدة 
فتكــون صفتــه منتفيــة ممــا يعيــب الحكــم 

ويستوجب نقضه.
وحيــث إن هــذا النعــي مردود، ذلــك أنه لما 
كان مــن المقــرر طبقــا لنــص المادتيــن 62، 
العقــاري  القطــاع  تنظيــم  قانــون  مــن   63
الصــادر بالقانــون رقــم 27 لســنة 2017 أن 
عنــد  القانــون  بحكــم  ينشــأ  المــاك  اتحــاد 
تســجيل أول بيع لوحدة في عقار مشــترك 
فــي الســجل العقــاري ويكــون له شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة عــن شــخصية أعضائــه 
ويكــون لــه حــق التقاضــي ويمثلــه مديــره 
أمام القضاء والجهات اإلدارية في التعامل 

مــع الغيــر؛ فــإن مؤدى ذلــك أن انتهــاء مدة 
مجلــس إدارة اتحاد المــاك ال يترتب عليه 
انقضــاء شــخصيته االعتباريــة وإنمــا يحق 
للجمعيــة العموميــة طبقــا لنــص المــادة 55 
مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــرار  مــن 
أن   2018 لســنة   7 رقــم  العقــاري  التنظيــم 
تعيــن مديــرا مرخصــا لــه مــن المؤسســة أو 
تفــوض مجلــس اإلدارة صاحيــة تعيينــه 
ويدخــل فــي ذلك التجديــد للمديــر الحالي 
والذي خلت األوراق مما يفيد شــغر منصبه 

مما يضحى معه النعي على غير أساس.

األمن والمحطات 

وحيــث إن ممــا تنعــاه الطاعنــة على الحكم 
والخطــأ  القانــون  مخالفــة  فيــه  المطعــون 
فــي تطبيقــه واإلخــال بحق الدفــاع، وفي 
بيــان ذلــك تقــول إنها تمســكت فــي دفاعها 
أمــام محكمــة الموضوع أنهــا تمتلك حقوق 

علــى  والمحافظــة  والصيانــة  التنظيــم 
البنيــة التحتيــة للجزيــرة باعتبارها المطور 
عقــود  تضمنــت  وقــد  للجزيــرة  الرئيســي 
البيــع الصــادرة منهــا للماك إعــداد وصيانة 
الطــرق وإنارتها وزراعتهــا وتوفير وصيانة 
وتقديــم  الصحــي  الصــرف  ميــاه  مســالك 
الخدمات المتصلة باألمن إلى جانب توفير 
محطات الطاقة والكهرباء الخاصة فيكون 
لهــا الحــق فــي إدارتهــا طبقــا للقانــون الذي 
أنــاط بإشــراف اتحــاد الماك علــى األجزاء 
المشــتركة فــي العقار الواحــد وليس بكافة 
محــل  الجزيــرة  فــي  المشــتركة  األجــزاء 
التداعــي التــي قضى الحكــم المطعون فيه 
بتســليمها للمطعــون ضــده دون أن يتحقق 

مما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيــث إنــه لمــا كانت المــادة 52 من قانون 
تنظيــم القطــاع العقــاري الصــادر بالقانــون 
رقــم 27 لســنة 2017 قــد تناولــت تفصيــا 

األجزاء المشتركة من العقار المشترك وهو 
الذي أناط في مادته رقم 66 باتحاد الماك 
تولي مسئولية إدارتها وتشغيلها وصيانتها 
وإصاحهــا، إال أن ذلــك كلــه مشــروط بــأال 
وهــو  خافــه  الموقــع  مخطــط  يتضمــن 
القانــون  ذات  مــن  األولــى  المــادة  بحســب 
هو المخطط المســجل في السجل العقاري 
والذي يبين الوحدات وأجزاءها المشتركة، 
وإذ خلــت األوراق ممــا يفيــد ضــم نســخة 
مــن هــذا المخطــط للوقــوف علــى ماهيــة 
األجــزاء المشــتركة داخــل العقار المشــترك 
والذي يسمح التحاد ماكه المطعون ضده 
تحقيــق  ودون  إدارتــه  مســئولية  بتولــي 
دفــاع الطاعنــة فيمــا أوردته بخــروج بعض 
تلــك األجــزاء المشــتركة عــن نطــاق عباءة 
االتحــاد فــي تولــي إدارتهــا ومــدى ذلك مع 
مــا قــد يصــدر مــن مجلــس إدارة مؤسســة 
التنظيم العقاري من قرارات تتعلق بتنظيم 

األحكام المتعلقة بكل من االتحاد الرئيسي 
واالتحــاد المركزي والــذي أناطت به المادة 
62/و من قانون التنظيم العقاري بإصدارها 
بســندات الملك الصــادرة للماك فإن قضاء 
الحكم المطعون فيه بتســليم كافة األجزاء 
المشــتركة بمــا فيها الطرق العامــة للجزيرة 
يكــون قاصــرا ويعجــز هــذه المحكمــة عــن 
مراقبــة ســداده بمــا يعيبــه ويوجــب نقضه 

مع اإلحالة.

منطوق الحكم

شــكا،  الطعــن  بقبــول  المحكمــة:  حكمــت 
وفــي الموضــوع بنقــض الحكــم المطعــون 
فيــه، وأحالــت القضيــة إلــى المحكمــة التي 
أصدرتــه لتحكــم فيها مــن جديــد. وألزمت 
المطعــون ضده )اتحاد ماك جزيرة الريف( 
المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب 

المحاماة.

اعتماد مخطط الجزر ثم إسناد إدارة طرقها وحراستها التحاد المالك
“^” تنفرد بنشر مبدأ حديث لمحكمة التمييز يحسم خالفات بـ “ الريف” و “ أمواج” وغيرهما

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

  المطور الرئیسی بالجزیرة رفض 
وقال أن عقود البیع تضمنت حقه 

بإدارة الطرق والحراسۀ وغیرهما.

کسب االتحاد 
الدعوى أمام 

المحکمۀ الکبرى 
المدنیۀ.

لجأ المطور لمحکمۀ 
االستئناف العلیا 

المدنیۀ وأیدت موقف 
المحکمۀ االبتدائیۀ.

طعن المطور بمحکمۀ 
التمییز.

مواقف السیارات وغرف الحراسۀ وحمامات السباحۀ والحدائق والمصاعد والخزانات واألنابیب والموِلّدات ومداخن ومراوح ومجاري التهویۀ والطرق 
ارات ونقاط التقاطع والممرات ومجاري التصریف والبحیرات والبرك والقنوات والمتنزهات والنوافیر والمساحات الخضراء والمساحات العامۀ  والدَوّ

وساحات اللعب والساللم وممرات الساللم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ الواقعۀ على الجدران الخارجیۀ والواجهات واألسطح.

أمثلۀ لألجزاء المشترکۀ بالجزر:

القضاء یحسم الخالف بین سکان الجزر الصناعیۀ ومطوریها

    اتحاد مالك الجزیرة طالب 
بتسلیمه األجزاء المشترکۀ 

کالطرق والحراسۀ.

 خلت أوراق القضیۀ من نسخۀ 
مخطط المشروع المسجل 

بالسجل العقاري والذي یبین 
الوحدات وأجزاءها المشترکۀ 
للوقوف على ماهیۀ األجزاء 

المشترکۀ والذي یسمح 
لالتحاد بإدارتها

نقضت المحکمۀ الحکم 
االستئنافی، وأحالت 

القضیۀ للمحکمۀ التی 
أصدرته لتحکم فیها من 

جدید.

قالت المحکمۀ بالحیثیات أن قانون تنظیم القطاع العقاري 
نص أن إدارة األجزاء المشترکۀ التحاد المالك وفق مخطط 
المشروع المسجل بالسجل العقاري والذي یبین الوحدات 

وأجزاءها المشترکۀ

قدم المحامي محمود ربيع ايضاحا قانونيا عن حيثيات ما ينص عليه قانون تنظيم القطاع العقاري من حق إتحاد المالك إدارة 
األجزاء المشتركة بالجزر الصناعية. وفيما يأتي نص شرحه:

ك مؤسسة ال تهدف للربح، وله  اتحاد الُماَّ
شــخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية 
أعضائهــا، ويكــون لــه حــق التقاضي بهذه 
القضــاء  أمــام  مديــره  لهــا  ويمثِّ الصفــة، 
والجهات اإلدارية وفي التعامل مع الغير.
أنــاط المشــرع البحرينــي بإتحــاد المــاك 
مســئولية رئيســية وهــي اإلشــراف علــى 
والموجــودات  المشــتَركة،  األجــزاء 
والِخْدمات ذات الصلة بالمنفعة الجماعية 
ــم بهــا وضمــان  َحكُّ ك، وإدارتهــا والتَّ للُمــاَّ
المشــتَركة  األجــزاء  علــى  المحافظــة 

والموجودات، وإصاحها، واستبدالها.
ك من مالكي وحدات  ويتكون اتحاد الُماَّ
العقــار المشــتَرك بمــا فــي ذلــك المشــتري 

ر  فــي اإليجــار المنتهي بالتمليــك، والمطوِّ
الرئيســي أو الفرعــي بالنســبة للوحــدات 

غير الَمبيعة.
مــن مصطلــح  البحرينــي  المشــرع  قصــد 
“األجزاء المشــتَركة” أية أجزاء من العقار 
المشــتَرك ال تقــع ضمــن حدود أيــة وحدة 
صــة لاســتخدام المشــتَرك  وتكــون مخصَّ
مــن ِقَبل مالكي وشــاغلي الوحدة المبنية 
فــي مخطــط الموقــع كمواقف الســيارات 
والمعــدات  والمرافــق  الحراســة  وُغــَرف 
الترفيهيــة وحمامات الســباحة والحدائق 
ومرافــق التخزين والمصاعــد والخزانات 
واألنابيــب والمولِّــدات ومداخــن ومراوح 
ومجــاري التهوية ووحدات ضغط الهواء 

والطــرق  الميكانيكيــة  التهويــة  وأنظمــة 
والممــرات  التقاطــع  ونقــاط  ارات  والــدوَّ
التصريــف  ومجــاري  الرصيــف  وحــواف 
والجــزر الفاصلــة فــي الطريــق والجســور 
بهــا،  يرتبــط  ومــا  التصريــف  وأنظمــة 
والبحيرات والبرك والقنوات والمتنزهات 
والنوافيــر واألشــكال المائيــة والمجــاري 
المائيــة األخــرى، والمســاحات الخضــراء 
اللعــب  وســاحات  العامــة  والمســاحات 
باإلضافة إلى  هيكلية العقار المشتَرك بما 
فــي ذلــك الدعائم الرئيســية واألساســات 
واألعمــدة والجــدران الهيكليــة والعتبــات 
واألســقف ووصــات األســقف والردهات 
ومخــارج  الســالم  وممــرات  والســالم 

الواقعــة  والنوافــذ  والمداخــل  الطــوارئ 
والواجهــات  الخارجيــة  الجــدران  علــى 

واألسطح.
 واتحــاد المــاك منوطة به إدارة األجزاء 
المشــتركة بشــرط بأن ال يتضمن مخطط 
ضمــن  ُتعتبــر  ال  أجــزاء  العقــار  موقــع 

يكــون  ال  بالتالــي  و  المشــتركة  األجــزاء 
لإلتحــاد المــاك ادارتهــا أو التصرف فيها 
اســتثناًء مــن األصــل، و قــد يكــون الحق 
غالبــًا فــي ذلــك لمالــك العقــار أو الشــركة 

المطورة.
ط  ويقصــد بمخطــط موقــع العقــار المخطَّ
ن  ل في السجل العقاري والذي يبيِّ المسجَّ
الوحــدات وأجزاءها المشــتَركة ويتضمن 
ن موقع المباني  كل من المخطط الذي يبيِّ

بالنســبة لحدود قطعة األرض األساســية، 
المشــتَركة  األجــزاء  جميــع  ومخطــط 
بداخــل وخــارج العقار، ومخطــط مناطق 
ــح المناطق  االســتخدام الحصــري، ويوضِّ
االســتخدام  حقــوق  بهــا  سُتنشــأ  التــي 
المســتفيدة  الِوْحــدات  وعــدد  الحصــري 
ح جميع  منهــا، ومخطــط الِوْحــدات، يوضِّ

الِوْحدات في العقار المشترك.
وحمايــًة للمشــترين أوجــب القانــون فــي 
لســنة   )7( رقــم  القــرار  مــن   )15( المــادة 
ك  2018 بشــأن بتنظيم أحكام اتحاد الُماَّ
ر قبــل  والعقــارات المشــتركة علــى المطــوِّ
إبــرام عْقــد بْيــع أيــة وحــدة فــي مشــروع 
التطويــر العقــاري، أو فــي مشــروع البيــع 
للمشــتري  م  ُيقــدِّ بــأْن  الخارطــة،  علــى 
المخطــط ويوضــح الِوْحــدات واألجــزاء 

المشتركة.

من حق اتحاد المالك اإلشراف على الطرق والحراسة والمصاعد

محمود ربيع 

من األجزاء 
المشتركة 

“الباركات” والبرك 
والحدائق والطرق 

وساحات اللعب

حكم تمييزي يسدل 
الستار على جدل 

مستمر بين سكان 
“الريف” و“أمواج” 

والمطورين

المخطط بالسجل العقاري يبين الوحدات 
وأجزاءها المشتركة

انتهاء مدة مجلس إدارة االتحاد ال يترتب 
عليه انقضاء شخصيته االعتبارية

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

المحامي ربيع يقدم 
شرًحا عن معنى 

األجزاء المشتركة 
بالقانون “العقاري”

فاروق المؤيد



ســجل معلمون تأييدهم القتراح مؤتمر مجلس الشــورى المنعقد مؤخرا بتخصيص يوم ســنوي لالحتفاء بالمعلم البحريني. وكانت رئيســة لجنة الخدمات بمجلس 
الشــورى جهاد الفاضل قد اقترحت خالل رئاســتها ورشــة التعليم بمؤتمر المجلس إطالق يوم وطني لالحتفاء بالمعلمين. ورصدت “البالد” بالورشــة تأييدا واســعا 

لالقتراح من جانب المشاركين.

يــوم  أقــتــرح تخصيص  ــفــاضــل:  ال وقــالــت 
والــتــعــلــيــم مع  الــتــربــيــة  فــيــه وزارة  تــتــفــق 
البحريني  للمعلم  يــوم  لتحديد  المعنيين 
المتخصصة  الوطنية  باأليام  أســوة  وذلــك 
مثل يوم المرأة البحرينية، ويوم الصحافة 

البحرينية، واليوم الدبلوماسي، وغيرهم.

تكريم المتميزين

العصفور  عــلــي  الــمــرشــد االجــتــمــاعــي  قـــال 
المعلم  للبنين:  االعــداديــة  الـــدراز  بمدرسة 
البحريني وعلى مدى أجيال كان وال يزال 
القدرة  أصحاب  من  المعلمين  طليعة  في 
والـــمـــهـــارة وأصـــحـــاب الــفــكــر والــصــبــر في 
المدراس منذ عقود، والبحرين سباقة في 

مجاالت مختلفة في التعليم.
بالمعلم  لالحتفاء  يوم  إلطالق  دعمه  وأكد 
اليوم  هذا  يشمل  أن  ومقترحة  البحريني، 
المعلمة األبــرز بكل  المعلم األبــرز او  تكريم 
مدرسة، وبحيث يجري الترشيح لذلك وفق 
المتميزون.  فيها  يتبارى  مــحــددة  شــروط 
وتابع: يستحق المعلم البحريني كل الخير 
جميعا.  منا  والــدعــم  واالحــتــرام  والمحبة 
واعتبر أن االحتفاء بهذا اليوم سيزيد من 

حماسة المعلمين لمزيد من العطاء.

اقتراح رائع 

بدر  بمدرسة  العربية  اللغة  معلمة  وذكــرت 
بمدينة  )تــقــع  للبنين  االبــتــدائــيــة  الــكــبــرى 
يــوم  تخصيص  إن  محمد  مــريــم  عــيــســى( 
للمعلم البحريني اقتراح رائع؛ ألنه يستحق 
التقدير مقابل الجهود المبذولة من قبله مع 

الطلبة.

ــتــي توكل  ــجــديــدة ال وقـــالـــت: الــمــهــمــات ال
لم تكن من ضمن  للمعلمين في يومنا هذا 
ما  اختصاصاته سابقا، ومع ذلك يقدم كل 

يطلب منه وبكل حب، دون كلل أو ملل.
وأضافت: المعلم هو المربي والمؤسس وقد 
يكون تأثيره بشكل كبير جًدا في شخصية 
ال  جــزءا  الطالب يقضي  إن  الطالب، حيث 
الــمــدرســة، ومع  فــي  بــه مــن يومه  يستهان 
والمبادئ  القيم  يغرس  بــدوره  الذي  المعلم 

ويطور من شخصية الطالب.
وأردفت أن المعلم البحريني يستحق وقفة 
يوم  تخصيص  ويستحق  وتقدير  احترام 

باسمه.

مجهود جبار

بمدرسة  اإلنجليزية  اللغة  معلمة  ورحبت 
بدر الكبرى االبتدائية للبنين خديجة رجب 

بالمقترح.
يــوم  تخصيص  فــكــرة  أعجبتني  وقــالــت: 

وذلــك  البحريني  المعلم  بــيــوم  لالحتفال 
كــتــعــبــيــر بــســيــط عــمــا يــقــدمــه الــمــعــلــم من 
التعليم  بــمــســتــوى  لــلــرقــي  ــار  جــب مــجــهــود 
وكـــذلـــك مــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــتــي تــطــرأ 
كالتعليم  المختلفة  التعليم  مجاالت  على 

اإللكتروني وغيره من المجاالت.

بريق أمل

مدرسة  مــن  االجتماعيات  معلمة  ولفتت 
ابتسام  للبنات  االبــتــدائــيــة  صــالــح  النبيه 
قدمت  المعلم  شخصية  هــذه  إن  فــرحــان 
ــــارة الطريق  خــالصــة جــهــدهــا؛ مــن أجـــل إن
والمجتمع  الــحــيــاة  لــمــجــابــهــة  مــعــد  لــجــيــل 
أبــــدا تستحق  نــتــاجــهــا  يــنــقــطــع  ال  شــجــرة 
ــارات  ــب ــع ــكــريــم واالحـــتـــفـــال بـــه ولــــو ب ــت ال
تشجيعية تحفزه لتوقد فيه شعلة النشاط 

والتحدي.
وتابعت: برغم الظروف التي يعانيها المعلم، 
بعض  من جانب  له  السلبية  النظرة  وأولها 

أولياء األمور، وأضافت وإذا كان هناك يوم 
خاص لالحتفال بيوم المعلم البحريني هذا 
فــي حــد ذاتــه إنــجــاز، بــل بريق أمــل لراحة 

نفسية ولو وقتية، فإن أثرها باٍق.

إعادة النظر 

أما معلمة تقنية المعلومات تهاني اليوسف، 
البحريني  المعلم  يـــوم  يــكــون  أال  فتمنت 
إلعادة  مناسبة  وإنما  احتفالي  يوم  مجرد 
من  التي  الممارسات  من  الكثير  في  النظر 
ومكانته،  المعلم  بهيبة  الــمــســاس  شــأنــهــا 
والتي درج عليها الناس في اآلونة االخيرة 
التواصل  وســائــل  استخدام  ســوء  السيما 
الــتــي أصــبــحــت فــي متناول  االجــتــمــاعــي، 

الجميع صغارا وكبار.
النكات  إطــالق  ضد  جميعا  لنكن  وتابعت: 
والمقاطع  العابثة  والتعليقات  الــســاخــرة 
الشديد  ولــأســف  أحيانا  والــتــي  والــصــور، 

يعيد إرسالها حتى المعلمون أنفسهم!
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مــن  البحرينييــن  إعفــاء  اتفاقيــة  لتأميــن  البحرينيــة جهــوًدا  الخارجيــة  تبــذل وزارة 
متطلبات التأشيرة مع دول منطقة الـ “شنغن”. 

وبــحــســب الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي حــــول آخــر 
الـ “شنغن”  المستجدات في شأن تأشيرات 
تــحــاول   ،)schengenvisainfo.com(
لمواطنيها  التأشيرات  تأمين هذه  البحرين 
تماًما من  إعفائهم  أو  للمطار  الوصول  عند 

متطلبات التأشيرة.

استبدال الجواز

ــا لــتــصــريــحــات  ــ ــًق ــه وفــ ــ ــع أنـ ــمـــوقـ وذكــــــر الـ
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس 
محمد  الــنــواب  بمجلس  الــوطــنــي  ــن  واألمــ
الــنــواب  مــن  مجموعة  عــقــدت  البوعينين، 
مؤخًرا اجتماعات مع مسؤولين في وزارة 

تأمين  لــمــنــاقــشــة  الــبــحــريــنــيــة؛  الــخــارجــيــة 
اتفاقية تحرير التأشيرة مع دول منطقة الـ 

“شنغن”. 
ــبــوعــيــنــيــن إن  ــع، قــــال ال ــوقـ ــمـ وحـــســـب الـ
ووزارة  الــخــارجــيــة  وزارة  مــن  مسؤولين 
الــداخــلــيــة يــجــريــان مــنــاقــشــات الســتــبــدال 
جوازات السفر البحرينية الحالية بجوازات 
سفر “بيومتري” )جواز إلكتروني(؛ من أجل 
تلبية متطلبات التأشيرة مع دول منطقة الـ 

“شنغن”.
ويمنح حق الدخول من دون تأشيرة فقط 
سفر  جـــوازات  يحملون  الذين  للمسافرين 

بيومترية )إلكترونية(. 

62 دولة
الــنــواب  رئــيــســة مجلس  أن  الــمــوقــع  ــد  وأكـ
ــت وزيــر  الــبــحــريــنــي فــوزيــة زيــنــل قــد دعـ

الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
لتسهيل  األوروبــــــــي  ــاد  ــحــ ــ االت حـــث  إلــــى 
دول  مع  تأشيرة  على  الحصول  متطلبات 

منطقة الـ “شنغن” للبحرينيين.
العالم  في  دولــة   62 حالًيا  يوجد  أنه  يذكر 
“شنغن”  الـــ  على  الحصول  بحق  يتمتعون 

ــن الـــتـــأشـــيـــرات، حــيــث يمكن  ــيــة مـ ــخــال ال
لمواطني هذه الدول الدخول إلى 26 دولة 
الحصول  دون  “شنغن”  ـــ  ال اتفاقية  ضمن 

على تأشيرة مسبقة. 
ــاد األوروبــــــي مـــا يــســمــى بـ  ويــســلــم االتـــحـ
“خارطة طريق تحرير التأشيرة” للبالد التي 
ترغب في الحصول على تأشيرة مجانية. 

المعايير  من  عدد  على  الخريطة  وتحتوي 
والتي  مئة،  إلــى  األحــيــان تصل  فــي بعض 

يجب على البالد الوفاء بها.

ما الجواز اإللكتروني؟

جواز مزود برقاقة ممغنطة بحجم الـ “سيم 
كارد” عالمية لكل جوازات السفر في دول 
تحوي  الــجــوازات،  هذه  تعتمد  التي  العالم 

معلومات صاحب الجواز.

البالد- ترجمة فاضل المؤمن

استبدال الجواز أوال إللغاء “شنغن” عن البحرينيين
ــر إلــكــتــرونــيــة ــف ــة س ــق ــي ــى وث ــ ــش االنـــتـــقـــال إل ــاق ــن ــة ت ــوم ــك ــح ــن: ال ــي ــن ــي ــوع ــب ال

علي العصفورخديجة رجب جهاد الفاضل 

عدد من السيارات التي تم إخطار أصحابها من قبل البلدية

جانب من  ورشة العمل

رمز جواز السفر اإللكتروني )البيومتري(محمد البوعينين

الرفاع - بلدية الجنوبية

قامت بلدية المنطقة الجنوبية بحملة شاملة 
الخربة  السيارات  جميع  على  يومين  خالل 
والسفن  والــكــبــائــن  ــعــربــات  وال والــمــهــجــورة 
ــطــريــق الـــعـــام فـــي مختلف  ــتــي تــشــغــل ال ال
ملصقات  وضعت  حيث  المحافظة،  مناطق 
إزالتها  بضرورة  113 سيارة  على  إخطارات 
ــة  ــ ــوًرا تــالفــًيــا التــخــاذ اإلجـــــراءات اإلداري فــ

بإزالتها من قبل البلدية.
 وتتسبب السيارات والعربات المركونة على 
في  السكنية،  األحياء  وفي  الطرق  جوانب 
تهديدها  عــن  فــضــالً  الــعــام،  المظهر  تشويه 

مهجورة  منها  الكثير  لكون  الناس  لسالمة 
وخزاناتها مليئة بالوقود، مما قد يؤدي إلى 

اشتعالها في ظل حرارة الصيف الشديدة.
 كما تؤثر هذه الظاهرة على الحركة المرورية 
ــشــوارع  الــمــمــرات وال ــرؤيــة فــي  ال وتحجب 
وتتطلب  السكنية،  األحــيــاء  فــي  الداخلية 
البلدية من قبل أصحابها بإزالتها  تعاوًنا مع 

من مواقعها حفاظًا على المصلحة العامة.
 وأهابت البلدية بضرورة االلتزام بالقوانين 
قانون  ضمنها  ومــن  البلدية،  واالشــتــراطــات 

رقم )10( لسنة 2019 بشأن النظافة العامة.

إخطارات لـ 113 سيارة تشغل الطرق في الجنوبية

المنامة - أمانة العاصمة

تحت  عمل  ورشـــة  العاصمة  أمــانــة  أقــامــت 
عنوان “مأموري الضبط القضائي ومتطلبات 
تشغيل  إدارة  مع  بالتنسيق  العامة”  النيابة 
وصيانة الصرف الصحي وذلك بيوم اإلثنين 
الماضي في قطاع الصرف الصحي بمنطقة 
إداريـــي  مــن  كــالً  الــورشــة  سلماباد.وشملت 
وعـــدد من  الــمــشــاريــع  إدارة  ــاء قسم  ورؤســ
القضائي  الــضــبــط  ــوري  ــأمـ ومـ الــمــهــنــدســيــن 
توجيهات  إطــار  في  ذلــك  جــاء  والمفتشين. 
حميدان  شوقية  العاصمة  أمانة  عــام  مدير 
التي تولي اهتماما كبيرًا بالتكامل والشراكة 
الخدمية  والدوائر  واألجهزة  القطاعات  مع 

األخرى. وأوضحت ورشة العمل أن  القانون 
الجنائي البحريني عن مفتش  البلدية سلطة 
والتأكد  وسالمتها  المنشآت  ضبط  ومراقبة 
لمأموري  بــأن  منوهة  للقانون،  تطبيقها  من 
ــددا مـــن الــصــالحــيــات  الــضــبــط الــقــضــائــي عــ
أمانة  إلى  بالحضور  إخطار  المخالف  أهمها 
إلى  إحالته  ثم  إفادته، ومن  العاصمة وأخذ 
هو  ما  حسب  القانونية  الشؤون  أو  القضاء 
أنه في  القانون، وبينت  منصوص عليه في 
بعض الحاالت قد تصل صالحيات المفتش 
ومأمور الضبط القضائي إلى إزالة المخالفة 

وتنفيذ الحكم فورا.

صالحيات المفتش تصل إلزالة المخالفة وتنفيذ الحكم فورا

عراد - جمعية قرية عراد الخيرية

أطلقت جمعية قرية عراد الخيرية حملة الصيف للمكيفات التي تهدف الى جمع التبرعات الالزمة لتمويل شراء عدد من المكيفات 
والثالجات لمساندة األسر الفقيرة والمتعففة في القرية على تحمل حرارة الصيف الالهبة.

وقال نائب رئيس الجمعية محمد حسن 
فترة  مــنــذ  دأبـــت  الجمعية  ان  الـــعـــرادي 
لعدد  الكهربائية  المساعدات  تقديم  على 
الخدمات  اطــار  المحتاجة في  من االســر 
االســر،  لهذه  تقدمها  التي  والمساعدات 
الــمــكــيــفــات  ــن  مـ ــمــزيــد  ل الــحــاجــة  ان  اال 
األسعار  ارتــفــاع  مع  وخاصة  والثالجات 
قد ضاعف من الطلب على هذا النوع من 
المساعدات، اللمر الذي دفع الجمعية الى 
للتمكن  للمكيفات  الصيف  حملة  اطــالق 

من الوفاء بالطلبات المتزايدة.
البيوت  تــوزيــع  الـــى أن  الـــعـــرادي  ــار  واشــ

بالمجمع  الجديد  االسكاني  المشروع  في 
الخدمة  لهذه  الحاجة  مــن  رفــع  قــد   241
حصل  التي  االســكــان  بيوت  وان  خاصة 
بحاجة  الــمــحــدود  الـــدخـــل  ذوي  عــلــيــهــا 
نظرًا  )سبليت(  بالمكيفات  تجهيزها  الــى 
الى  مشيرًا  الهندسي،  تصميمها  لطبيعة 
أن ذلك يرفع من التكاليف التي تتحملها 

الجمعية
الصيف  بـــأن حــمــلــة  الـــعـــرادي  اضــــاف  و 
للمكيفات تهدف الى جمع قيمة أكثر من 
بهذه  الوفاء  من  لتتمكن  دينار  آالف   10
فــتــرة ممكنة،  اقــصــر  الــمــســتــلــزمــات فــي 

مشيرًا الى ان لجنة العالقات العامة التي 
مــن طرق  قــد سهلت  الحملة  هــذه  تــديــر 
الحملة من خالل  والمساهمة في  التبرع 
الــبــنــوك وشــركــة  فــي  الجمعية  حــســابــات 
التبرعات  استقبال  الى  باالضافة  ســداد، 
بشكل مباشر عبر مكتب خدمات الجمعية 

وسط قرية عرد الخيرية.
ــا رئــيــس لــجــنــة الــعــالقــات  مــن جــهــتــه دعـ
ــامــــة واالعــــــــــالم عـــيـــســـى الــــعــــرادي  ــعــ ــ ال
من  مــزيــد  ــى  ال والمتبرعين  المساهمين 
التفاعل مع حملة الصيف للمكيفات، الفتا 
استقبال  في  بــدأت  قد  الجمعية  أن  الــى 

الرحيمة  القلوب  اصحاب  من  التبرعات 
اطــالق،  الحملة  فــور  الكريمة  واأليــــادي 
سيتضامن  الجميع  بــان  ثقة  على  وانـــه 

ويتفاعل مع الحملة.
رئيس  نائب  شكر  التصريح  ختام  وفــي 
الــداعــمــيــن  الــمــتــبــرعــيــن  جــمــيــع  الجمعية 

الكبيرة  سعادته  مبديًا  الجمعية  لبرامج 
الجمعية  حققتها  التي  المتميزة  للمكانة 
العظيمة  والثقة  الماضية  الفترة  خــالل 
بالمتبرعين  مــشــيــدًا  ــهــا،  ب تــتــمــتــع  ــتــي  ال
بلسمة  عــلــى  الــحــريــصــيــن  ــمــانــحــيــن  وال
والوفاء  والمتعففة  الفقيرة  األسر  نفوس 
بــاحــتــيــاجــاتــهــا وشـــــاكـــــرًا فـــــرق الــعــمــل 
التطوعية التي تساهم في تنفيذ مشاريع 
ــيــة من  وحـــمـــالت الــجــمــعــيــة بـــــروح عــال
خاص  بشكل  مثنيًا  والتفاني،  المسئولية 
حول  الملتفين  الــشــبــاب  مجموعة  على 
خالقة  روحًا  يجسدون  والذين  الجمعية 
من  الــمــزيــد  الجمعية  بــرامــج  فــي  تـــزرع 

النشاط والحيوية.

ــة الــصــيــف ــل ــم ــع ح ــ ــن الـــتـــفـــاعـــل م ــ ــد م ــزيـ ــى مـ ــ ــة إلـ ــريـ ــقـ ــي الـ ــ ــال ــ ــوة أه ــ ــ دع

“عراد الخيرية” تجمع 10 آالف دينــار لشـراء المكيفات

عيسى العراديمحمد حسن العرادي

مربو األجيال يؤيدون إطالق يوم سنوي للمعلم البحريني
الفاضـــل طالبـــت بيـــوم للمعلـــم أســـوة بالمـــرأة والصحافة والدبلوماســـيين
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سنة آلسيوي ضرب شرطيين استوقفاه للتفتيش

24 يوليو لتقديم المرافعة في قضية عصابة متخصصة بالسرقة

ــة  ــ ــروع ــ ــش ــ ــم ــ ال غــــيــــر  اإلقـــــــامـــــــة  ــة  ــ ــم ــ ــه ــ ت عــــــن  أيــــــــــام   10 الــــحــــبــــس 

ــه ــل ــوك م ــات  ــسـ ــلـ جـ عــــن  ــن  ــيـ ــرتـ مـ ــه  ــب ــي ــغ ــت ل ديـــــنـــــارا   50 ــام  ــ ــح ــ م ــم  ــريـ ــغـ تـ

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف آســيوي مدان باالعتداء على شــرطي أثناء محاولته الهرب من قبضة أفراد الدورية 
المدنية، والذين اســتوقفوه لســؤاله عن بطاقة هويته والتأكد من صالحية إلقامته، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة ســنة واحدة، فضال عن حبســه 
لمدة 10 أيام عن تهمة اإلقامة غير المشروعة في البالد، فيما برأته من تهمة إهانة الشرطي المجني عليه، مع األمر بإبعاده نهائيا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة المقضي بها.

كانــت وجهــت النيابة العامة للمســتأنف أنه 
بتاريخ 31 ديسمبر 2018، ارتكب اآلتي:

أوال: اعتــدى علــى ســامة جســم عضو من 

قــوات األمــن العــام، وهــو العريــف المجني 
عليه أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته.

ثانيا: أهان بالفعل الموظف العام الشــرطي 

تأديتــه  وبســبب  أثنــاء  عليــه  المجنــي 
وظيفته.

ثالثا: أقام في الباد بطريقة غير مشروعة 

لــم يجــدد رخصــة اإلقامــة القانونيــة  بــأن 
للجنســية  العامــة  اإلدارة  عــن  الصــادرة 
والجــوازات واإلقامة والتي تؤهله لإلقامة 

في مملكة البحرين.
بأقــوال  ورد  فيمــا  تتحصــل  الواقعــة 
المســتأنف أنــه وأثنــاء مــا كان يســير فــي 
ســيارة  بجانبــه  توقفــت  العدليــة  منطقــة 
فيهــا شــخصان وأبلغــاه أنهما من الشــرطة، 

وطلبــا منه إبراز بطاقة هويته، فأبلغهم أنه 
ال يحملهــا وأنهــا موجــودة فــي مقر ســكنه، 
ويدعــي أنــه طلب منهمــا مرافقته لاطاع 

عليها.
لكنــه تحــرك مــن المــكان، فلحقا به بســرعة 
بواســطة الســيارة، مشــيرا إلــى أنــه خــاف 
عاديــون  أشــخاص  أنهــم  منــه  ظّنــا  منهمــا 
يريدون سرقته، فركض هاربا بعيدا عنهما، 

أنهمــا  عليهمــا  ادعــى  بــه،  أمســكا  وعندمــا 
ضرباه عدة ضربات، حتى تمكن من الهرب 

من بين أيديهما.
وأضاف أن أحدهما شاهده وهو يهم بعبور 
حديــدي  ســياج  لوجــود  ونظــرا  الشــارع، 
قصيــر يفصــل بيــن الشــارعين فقــد ســقط 
علــى األرض عندما حــاول القفز عليه، فتم 

القبض عليه.

نظرا لتغّيب محام عن أحد المتهمين للمرة الثانية بقضية تضم 5 متهمين، منهم شابة 
شــقيقة أحدهــم، والذيــن شــكلوا عصابة وتمكنوا مــن ارتكاب جريمة الســرقة باإلكراه 
من آســيوي كان يتمشــى بالشــارع، فضال عن سرقة وإخفاء مجوهرات من عدة منازل 
تتجــاوز قيمتهــا 50 ألــف دينــار، فقــد قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى تأجيــل 
القضيــة لجلســة 24 يوليــو؛ وذلــك لقرارها الســابق بتغريم المتهم مبلــغ 50 دينارا وعند 
حضــوره يجــب عليــه تقديــم مرافعــة موكله، وأمــرت باســتمرار حبــس المتهمين لحين 

الجلسة القادمة.

وتشــير أوراق القضية إلى أن شــقيق المتهمة 
الســرقة  هدفهــا  عصابــة  تشــكيل  مــن  تمكــن 
مكونــة منــه وشــقيقه وشــقيقته واثنيــن مــن 
أقاربهمــا، إذ تمكنــوا من ســرقة عــدد 3 منازل، 
إذ  الجنســية،  آســيوي  شــخص  إلــى  إضافــة 
وقعــت  ســرقات  عــن  باغــات  عــدة  وردت 
بمنطقتي الزنج وأبو غزال المتجاورتين وفي 

أوقات متقاربة.
الــواردة لمركــز شــرطة  الباغــات  وفــي أحــد 

المجنــي عليــه  المواطــن  النبيــه صالــح، قــال 
اتــاف  اكتشــف وجــود  إنــه  بالقضيــة،  األول 
متعمــد فــي إحــدى غــرف منزلــه، وأن اللــص 
تمكن من ســرقة مصوغات ذهبية من مسكنه 

تقدر قيمتها بـ 15 ألف دينار تقريبا.
وجاء فــي باغ المواطن المجني عليه الثاني 
مــن  اتصــاال هاتفيــا  تلقــى  أنــه  المركــز  لــذات 
شــقيقته، والتي أبلغته باكتشــافها أن شــخصا 
دخــل إلــى منزلهــم الكائــن بمنطقــة أبــو غــزال 

وتمكن من ســرقة مصوغات ذهبية من غرفة 
نومها تقدر قيمتها بمبلغ 25 ألف دينار.

شــخص  فــكان  الثالــث،  عليــه  المجنــي  أمــا 
للســرقة  تعــرض  مســكنه  بــأن  أبلــغ  آســيوي، 
مــن جانــب لصــوص مجهوليــن، إذ إنــه وعقب 
عودته لمسكنه الحظ أن باب مسكنه مفتوح، 
وأن قفــل بــاب الغرفــة تــم كســر القفــل فيــه، 
فتوجــه مباشــرة لتفقــد المصوغــات الذهبيــة 
التي يمتلكها ويضعها بخزانة مابسه، إال أنها 
كانــت غير موجــودة، مؤكــدا أن قيمتها تفوق 

الـ 10 آالف دينار.
وقال المجني عليه الرابع اآلسيوي هو اآلخر، 
إنــه وأثنــاء تواجــده بمنطقــة الزنج اســتوقفه 
شــخصان ملثمــان، أحدهمــا وضع ســكينا على 
عــدم  حــال  فــي  باســتعمالها  وهــدده  رقبتــه 
تســليمهما أموالــه، وتمكنــا بتلــك الوســيلة من 
ســرقة مبلــغ 250 دينــارا وبطاقــات شــخصية 
وائتمانيــة، فضــا عــن ســاعة تقــدر قيمتهــا بـــ 

200 دينار.
تحرياتــه  والتحــري  البحــث  ضابــط  فأجــرى 
حــول مرتكبــي الواقعــة، والتــي توصلــت إلــى 
أن المتهم األول وهو من أصحاب األســبقيات 
قــد ارتكــب الواقعــة، بعدما تمكن من تشــكيل 
عصابــة جنــد فيهــا كل من شــقيقه واثنين من 
للمــكان  الشــقيقين  أقربائهمــا، بحيــث يدخــل 
الــذي يرغبــون بســرقته، فيمــا يبقــى المتهــم 
ويتــم  الخــارج،  مــن  الوضــع  يراقــب  الثالــث 
إخفاء المســروقات لدى المتهــم الرابع واألول 

نفسه.
“المتهــم  العصابــة  رئيــس  علــى  وبالقبــض 
األول – مــن ذوي األســبقيات بمجــال الســرقة 
والتعاطي” اعترف بتفاصيل ســرقة اثنين من 
المنــازل المذكوريــن فقــط، وأن المتهم الثالث 
كان يراقــب الوضــع من الخــارج لهما، كما هدد 
-اآلســيوي-  الرابــع  عليــه  المجنــي  وشــقيقه 
وسرقا محفظة نقوده، مبينا أنهم باعوا جزءا 

من تلك المسروقات فيما أخفوا الباقي بمنزله 
ومنزل المتهم الرابع.

وأثناء تفتيش الشــرطة لمســكن المتهم األول 
مــن  كبيــرة  علــى مجموعــة  فيــه  العثــور  تــم 
المجوهــرات “ تراكــي وأســاور وخواتم وقطع 
ذهبيــة مختلفــة منهــا ســاعة ثمينــة، وهاتفين 
نقالين مسروقين ومبلغ 300 دينار، فضا عن 
العثــور علــى ســاعة من نــوع رولكــس مخفية 
في ســيارة المتهمة الخامسة شقيقته، إضافة 
للعثــور علــى بعــض المســروقات األخــرى فــي 

مسكن المتهم الرابع عند تفتيشه هو اآلخر.
وقــد أحالــت النيابة العامة المتهمين الخمســة 
للمحاكمــة بعدمــا وجهــت لهــم تهمــة انهــم في 

غضون العام 2018 ليا، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون من األول حتى الثالث:

ســرقوا  عائديــن،  والثانــي  األول  كــون  حــال 
بــاألوراق  قــدرا  المبينــة  والمبالــغ  المنقــوالت 
والمملوكــة للمجنــي عليــه الثالــث -اآلســيوي- 

المتهمــان األول والثانــي بالدخــول  بــأن قــام 
لمســكنه وســرقة المنقوالت، بينما كان الثالث 
يراقب من خارج المنزل، وكان أحدهم حاما 
القســرية  الوســيلة  بتلــك  فتمكنــوا  ســاحا، 
والفــرار  الســرقة  وإتمــام  مقاومتــه  شــل  مــن 

بالمسروقات.
ســرقوا  عائديــن،  والثانــي  األول  كــون  حــال 
المنقــوالت المبينــة الوصــف والنــوع والقيمــة 
مــن  وذلــك  -المواطنيــن-  للغيــر  والمملوكــة 
مســكن عن طريق الكســر من الخارج بأن قام 
األول والثاني بالدخول إلى المسكن وقيامهما 
بالســرقة بينمــا كان الثالث يقوم بالمراقبة من 

الخارج.
أخفيــا  والخامســة:  الرابــع  المتهمــان  ثانيــا: 
المنقــوالت والمبالــغ المتحصلــة مــن جريمتــي 
الســرقة بأن اســتلما المنقوالت المســروقة من 
المتهــم األول واحتفظــا بها لديهمــا مع علمهما 

بطبيعتها وكيفية التحصل عليها.
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الحبس سنة لمواطن زّور استمارتي بيع سيارتي طليقته10 ذو القعدة 1440
للمتهم ــة  ــعـ ــرابـ الـ ــة  ــ ــزوج ــ ال وكـــانـــت  آســـيـــويـــة  ــة  ــي ــح ــض ال

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بمعاقبة متهم “58 عاما” بتزوير استمارتي 
بيع ســيارتين مملوكتين إلى طليقته، وذلك بحبســه لمدة ســنة واحدة، كما ألزمته 
بــأن يــؤدي للمدعيــة بالحــق المدنــي مبلغ 50 دينــارا على ســبيل التعويــض المدني 
المؤقــت والمصاريــف و20 دينــارا مقابــل أتعــاب المحامــاة، كمــا أمــرت بمصــادرة 

المحررين المزورين.

قــد  “37 عامــا”  الســيدة اآلســيوية  وكانــت  
تفاجــأت -بعد خافات مــع زوجها وتطليقها 
منه من قبل المحاكم الشرعية - أن سيارتها 
التي اشــترتها بأموالها وأخرى اشتراها إليها 
طليقهــا البحرينــي الجنســية قــد تــم تغييــر 
طليقهــا  ملكيــة  إلــى  علمهــا  دون  ملكيتهمــا 
بالرغــم مــن أنهــا لــم تقــم بإجــراءات بيــع أي 
مــن الســيارتين، وبعــرض إحــدى اســتمارتي 
تحويل الملكية عليها أفادت أنها لم تحررها، 
وأن التوقيع المنســوب إليها مزور، وتقدمت 
ببــاغ جنائــي ضــد طليقهــا تتهمــه بالتزويــر 

واالستياء على سياراتها.
وقالــت المجنــي عليها في باغهــا لدى مركز 
الشــرطة أنهــا كانــت الزوجة الرابعــة للمتهم، 
وأثنــاء فتــرة زواجها به اشــترت ســيارة من 
طراز 2012، فيما قام المتهم بشــراء ســيارة 
بينهمــا  حدثــت  وأن   ،2015 طــراز  مــن  لهــا 
خافات أدت في نهاية المطاف إلى الطاق.
بتلــك  احتفــظ  المتهــم  أن  إلــى  وأشــارت 
السيارتين، إال أنها وتقدمت بباغ لدى مركز 
الســيارتين،  تســليمها  منــه  تطلــب  الشــرطة 
وعندمــا راجعــت اإلدارة العامــة للمــرور بهذا 
الشأن تبين لها بأن السيارتين قد تم تحويل 

ملكيتهمــا إلــى المتهــم دون علمهــا، حيث تم 
الملكيــة  تحويــل  اســتمارات  علــى  التوقيــع 
الخاصــة باإلدارة العامة للمرور باســمها جهة 

البائع دون علمها ولصالح طليقها.
وأوضحــت أنهــا تربطهــا بطليقهــا العديد من 
المشــكات، حيــث إنــه كان دائمــا مــا يعتدي 
عليها بالضرب واإلهانة والبصق على وجهها، 
وعندمــا أرادت االنفصــال عنــه بعــد تقديمها 
العديــد من الباغات ضده بشــأن اعتداءاته 
المتكــررة بحقهــا رفعــت دعــوى عليــه بشــأن 
خلعــه من المحاكم الشــرعية، وهو ما انتهت 
فيــه المحاكم إلى القضاء لصالحها بتطليقها 
عنه، إذ انفصلت عنه بتاريخ 28 مايو 2017.
وأفــادت أنهــا وأثنــاء فتــرة زواجهــا بالمتهــم 
كانــت قــد اشــترت لنفســها المركبــة األولــى، 
فيمــا اشــترى لها هو المركبــة الثانية بموديل 
مــن  أنهــا هــي  االولــى، مؤكــدة  مــن  أحــدث 
دفعــت ثمــن الســيارة األولــى واألخــرى دفــع 

ثمنها طليقها.
لكن وبتاريخ 6 نوفمبر 2016 طردها طليقها 
مــن منزل الزوجية دون أن تأخذ ســيارتيها، 
فتركتهمــا فــي المنــزل، وبتاريــخ 8 ديســمبر 
بشــأن  ضدهــا  ببــاغ  طليقهــا  تقــدم   ،2016

رغــم  البيــان  ســالفتي  الســيارتين  ســرقتها 
أنهمــا ال تزاالن في منزلــه ولم تأخذهما منه، 
فأبلغــت الشــرطة بذلــك األمــر، وتــم تحريــر 

محضر بأقوالها. 
وبينــت أنــه وبعــد تحريــر المحضــر بـــ 7 أيام 
وتحديــدا بتاريــخ 15 ديســمبر 2016 وردها 
منهــا  وطلــب  الشــرطة،  مركــز  مــن  اتصــال 
لتوقيــع  وذلــك  للمركــز؛  الحضــور  الشــرطي 
الســيارتين  ملكيــة  تحويــل  اســتمارتي 
فقــررت  طليقهــا،  إلــى  البيــان  ســالفتين 

للشرطي أنها لن تحضر ولن تقوم بذلك.
وتابعــت، أنهــا تقدمــت بعــدة باغــات بشــأن 
إال  اســتعادتهما،  تطلــب  وأنهــا  الســيارتين 
أن الشــرطة لــم يتمكنــوا مــن فعل شــيء لها 
على حد وصفها بأوراق التحقيق، فتوجهت 
إلــى اإلدارة العامــة للمــرور للمراجعة، وهناك 
تفاجــأت بأن الســيارتين تم تغييــر ملكيتهما 
مــارس  فــي شــهر  إلــى طليقهــا  اســمها  مــن 
عليهــا  عرضــوا  وبالفعــل   ،2017 العــام  مــن 
اســتمارة إحدى الســيارتين، والتــي تبين لها 
أن االســتمارة موقعه بتوقيع يشبه توقيعها، 
كمــا تم تحرير البيانات الخاصة بها، مشــيرة 
إلــى المختصيــن أنهــا لــم تقــم بالتوقيــع وال 
تحريــر البيانــات ولم تشــاهد االســتمارة من 
ذي قبــل، فتقدمــت ببــاغ بهــذا الشــأن ضــد 
طليقها متهمة إياه بســرقة سياراتها وتزوير 

محررات رسمية.
وثبــت بتقريــر خبيــر التزييــف والتزويــر من 
أن المجنــي عليهــا لــم تحــرر أيــا مــن بيانــات 

صلــب وتوقيــع االســتمارتين تحويــل ملكية 
السيارتين موضوع االتهام والمنسوب إليها، 
وإنما هو توقيعان مزوران عليها تقليدا ألحد 
توقيعاتهــا الصحيحة، وأنه ال يمكن إثباتهما 
أو نفيهمــا عــن أي شــخص آخــر غيرها يجيد 
الكتابــة، كمــا ثبــت بــأن المتهــم هــو الكاتــب 
بخــط يــده للتوقيعيــن المذيلين باســتمارتي 
تحويــل ملكية الســيارتين موضــوع االتهام، 
التوقيــع  نفــي  أو  إثبــات  أنــه ال يمكــن  غيــر 
أي  أو  عليهــا-  -المجنــي  للمالــك  المنســوب 

شخص آخر غيرها يجيد الكتابة.
وعقــب التحقيــق مــع المتهــم أحالتــه النيابة 
العامــة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون 
مجهــول  وآخــر  اشــترك  أوال:   ،2017 العــام 
بطريقــي االتفــاق والمســاعدة فــي ارتــكاب 
تزويــر فــي محــرر رســمي، وهــو اســتمارتي 
العامــة  بــاإلدارة  المركبــات  ملكيــة  تحويــل 
للمرور وكان ذلك بطريق تحرير كافة بيانات 
االســتمارتين، وإضافة توقيع مزور منسوب 
للبائــع، وهي المجنــي عليها -طليقته- وتمت 
وتلــك  االتفــاق  ذلــك  علــى  بنــاء  الجريمــة 

المساعدة.
موضــوع  المــزور  المحــرر  اســتعمل  ثانيــا: 
التهمــة الســابقة فيما زور مــن أجله مع علمه 

بذلك.
المبينتيــن  المركبتيــن  علــى  اســتولى  ثالثــا: 
والمملوكتيــن  بــاألوراق  والوصــف  النــوع 
طــرق  باتخــاذ  -طليقتــه-  عليهــا  للمجنــي 

احتيالية.

بصبيحــة الخميــس الماضــي، ســعدُت بزيــارة دار البحرين لرعايــة الوالدين )بالمحرق الشــماء( ولقاء 
رئيــس مجلــس إدارتهــا الرجل الفاضل أحمد البنا، وجمع من رواد الدار من المســنين، والذين أِنْســُت 

ا ألن أكون بينهم. جدًّ
وفــي عقــر الــدار، وجدت نفســي بعالم رائع، ملون، يختلــف عما هو بالخارج، فمعهم وجدت اإلنســان 
علــى ســجيته التامــة، بنقــاء قلب صــاف، واهتمامات -تكاد ال تكــون- ال بإغراءات الدنيــا، وال بمتعها 

الجاذبة.
 بعد جلوســي بلحظات، تقدم جمع منهم للســام والترحيب بي، أحدهم قال بكرم ُخلق: نفرح دائًما 
فــي الوجــوه الجديــدة حين تكون بيننا، نأنس كثيًرا بالحديث مــع من يخدم البحرين، ويحب أهلها، 

فشكًرا لحضورك.
 بعدهــا تحدثــُت معهــم طويــاً، عن احتياجاتهم، واهتماماتهم، وعما يشــغلهم، فــكان محور حديثهم 
العفــوي بســقف مطالــب ال ُيذكــر، كحــل مشــكلة النقــص لبعــض األدويــة فــي الصيدليــات الحكومية، 

وباألخص أدوية السكر والضغط والروماتيزم والعيون.
 تذمــروا أيًضــا مــن ارتفاع منســوب فواتير الكهرباء، والوقــود، ومن الغاء المعيشــي، والذي ال يمّيز 
بشراسته )الُمسن( عن غيره، مطالبين ببطاقة تموين وتخفيض، تساعدهم على الوقوف واالستمرار 

في الحياة.
ا، تضــع الدولــة والمؤسســات األهليــة والمجتمعيــة والتجاريــة، أمــام   هــذه المطالــب البســيطة جــدًّ
مسئولية االهتمام الوافر لمن خدموا البلد، وربوا األجيال الخيرة، وصنعوا الوفاء، وأوجدوا المحبة 

بين الناس.
لقــد وجــدُت فــي دار البحريــن لرعايــة الوالديــن، تجربة رائعة ومميزة، لن أنســاها، فشــكًرا من القلب 
لرئيســها الفخري ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة حفظه هللا ورعاه، على جهوده، ومســاندته، 

ومد يده لهم بالخير دائًما.
وشــكًرا لرئيــس الــدار أحمــد البنــا، إلســهاماته الواضحــة بوضــع األســس والمفاهيــم الازمــة لرعايــة 
الوالدين والمسنين، بقصة نجاح تؤكد أن البحرين كانت وستظل بلد الخير، وموطًنا عامًرا بالقلوب 

الطيبة والنقية.

وطن يزهو 
بالقلوب 

الخيرة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

تقــوم الرؤيــة الملكيــة الســامية لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة علــى ارتبــاط الــوالء واالنتماء الوطنــي بمفهــوم الدولة، وضــرورة الحفاظ على 
الثوابت الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، والتمسك بالهوية بما تمثله من قيم وعادات 
وتقاليد وموروثات، وما تجسده في الحاضر من رؤية نحو بناء اليوم والمستقبل تلبية 
للطموحات في الحياة الكريمة اآلمنة، وتحقيق النهضة الشاملة في مختلف المجاالت، 

فال مستقبل دون هوية، وال مستقبل دون انتماء.

الوطنــي  بالــوالء  اإلحســاس  تعمــق  إن 
لــدى أبنــاء البحريــن يدفع إلى بــذل المزيد 
لإلبقاء على هذا الزخم في وجدان ووعي 
األجيال المقبلة، فاألجداد واآلباء حافظوا 
علــى العهــد والوالء لحــكام الوطــن الكرام، 
الضــروري  لــذا فمــن  فــي ذلــك؛  وأخلصــوا 
إلــى  الوطنــي  الحــس  نقــل  أمانــة  تحمــل 
الوطنــي  الــوالء  علــى  والتأكيــد  األبنــاء. 
وترســيخ قيــم المواطنــة رســالة ليــس لهــا 
حــدود وواجــب ليــس لهــا نهايــة، وكل مــن 
باالحتــرام  جديــر  ذلــك  مســؤولية  يحمــل 

والتقدير.
الخطــة  هــذه  أعــدت  ذلــك  مــن  انطاقــا 

الوطنية بمبادرة من معالي وزير الداخلية، 
واألهــداف،  للتحديــات  تحليــا  وتتضمــن 
البحرينيــة   والهويــة  للقيــم  وتأصيــا 
تحديــد  الــى  إضافــة  الوطنيــة،  والثوابــت 
المســؤولية المشــتركة، حيــث تشــكل هــذه 
الــذي تنطلــق منــه  الموضوعــات األســاس 

الخطة إلعداد البرامج.
70 مبــادرة  كمــا تقــدم هــذه الخطــة نحــو 
مختلفــة، تشــمل المحــاور الرئيســة، وهــي  
برامــج االنتماء، وحمــات العاقات العامة 
واإلعام، ومناهج والمقررات والتشريعات 
األداء  مؤشــرات  إلــى  إضافــة  واألنظمــة. 
الوطنــي التي تهــدف إلى قياس التحوالت 

فــي اتجاهــات المواطنيــن تجــاه االنتمــاء 
الوطنــي وقيــم المواطنــة، وقيــاس فاعلية 

تنفيذ هذه المبادرات وتأثيرها مجتمعيا.

اإلطار المرجعي
يشــكل المجتمع البحرينــي بتاريخه العريق 
واالنفتــاح،  والتســامح  للتعايــش  نموذجــا 
ونتيجــة لبعــض التداعيــات علــى المجتمع، 
مــن  جهــود مضاعفــة  بــذل  اســتدعى  ممــا 
مختلف الجهات الوطنية الرسمية واألهلية 
لتعزيز روح المواطنة واالنتماء والتســامح 

والعيش المشترك.
ويستند هذا الجهد المطلوب الى مرجعيات 
وطنية مشــتركة، تضمن عمل كافة الجهات 
بإيقــاع متــوازن يحقــق األهــداف الوطنيــة 
المشــتركة، ويمثل اإلطــار المرجعي منطلقا 
توجهاتهــا  منــه  تســتمد  للخطــة  أساســيا 
اإلســتراتيجية فــي كافة أنشــطتها لتحقيق 

أهدافها الرئيسية.
أوال: المشروع اإلصاحي الحضاري لجالة 

الملك:
وّفر المشــروع اإلصاحــي لصاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الفــرص 
الداعمــة لترســيخ الكيــان الوطني، وتمكين 
المواطنين؛ باعتبار ترســيخ قيــم المواطنة 
واحتــرام حقــوق اإلنســان غاية مــن غايات 
هذا المشــروع اإلصاحي، وركيزة أساسية 

لنهضة المجتمع واستقراره.
ثانيا: ميثاق العمل الوطني:

أقــره  الــذي  الوطنــي  العمــل  يعتبــر ميثــاق 
14فبرايــر  فــي  باإلجمــاع  البحريــن  شــعب 
العمــل  فــي  كبيــرة  نوعيــة  نقلــة   2001
الوطنــي، وخطــوة متقدمــة ومتميــزة فــي 
يقــوده  الــذي  السياســي  اإلصــاح  مســيرة 
عاهــل الباد المفدى، ترســيخا للمؤسســات 
الدســتورية فــي الدولة بما يلبــي التطلعات 
واآلمــال نحــو المزيــد مــن التطــور والتقدم 
الحضاري، حيث أكد على الثوابت الجامعة 
لشــعب البحريــن، ســواء مــا يتعلــق بالهوية 
الوطنيــة أو باالنتمــاء العربــي الخليجي، أو 
ما يرتبط بالثوابت السياسة، مثل رفع شان 

الدولــة، والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة 
وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة

ثالثا: دستور مملكة البحرين
العناصــر  البحريــن  مملكــة  دســتور  تضمــن 
عليهــا  يقــوم  التــي  والثوابــت  المرجعيــة 
االنتمــاء والــوالء للمملكــة، وطبيعــة نظــام 
الحكم والمســاواة أمام القانــون والمواطنة 

المتساوية.
رابعا: االتفاقات والعهود والمواثيق الدولية 
التزام مملكة البحرين بعهود األمم المتحدة 
ومــا وضعته اليونســكو من خطــط وبرامج 
حول المواطنة وتعليم حقوق اإلنســان، بما 
يعــزز االتجــاه نحــو بنــاء المواطنــة وغرس 

قيم التسامح.
خامسا: الخطاب الملكي السامي

مــا جــاء فــي الخطابــات الملكيــة الســامية 
مــن  ورعــاه  هللا  حفظــه  الملــك  لجالــة 
توجهات حكيمة ركيزتها االهتمام بالناشئة 
يعد إطارا مرجعيا لرســم السياسات ووضع 
إســتراتيجية شــاملة مبنيــة علــى المقارنــة 
الشــمولية لتقديــم مشــروع وطنــي لتعزيــز 

خــال  مــن  اإلنســان  وحقــوق  المواطنــة 
فــي  واألهليــة  الرســمية  المؤسســات  دور 
تأطيــر الممارســات؛ من أجل بنــاء المجتمع 

ونهضته.
سادسا: مبادرة معالي وزير الداخلية 

تعــد المبــادرة الوطنيــة التــي تبنتهــا وزارة 
الداخلية تنفيذا لرؤية جالة الملك المفدى 
حفظــه هللا ورعاهــا فــي مجــال تعزيــز قيم 
توحيــد  خــال  مــن  والــوالء،  المواطنــة 
مختلــف القطاعــات العامة منهــا والخاصة، 
بهــدف تأطيرهــا ضمــن خطة إســتراتيجية 

تهدف الى تقنين الجهود وقياس أثرها.
وعلــى الرغــم مما بذلتــه بعض المؤسســات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من 
جهود في هذا المجال وما أثمرته من تطور 
أن  إلــى  الممارســات،  بعــض  فــي  ملمــوس 
تطويــر آليات العمل البد أن تأتي من خال 
خطــة وطنيــة شــاملة ومتكاملــة مــع تلــك 
الجهــود؛ لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ 

قيم المواطنة وغرسها لدى الناشئة.

مًعا نحو تعزيز االنتماء الوطني



مثقف  1500 ــة  ــارك ــش ــم ب مــتــنــوعــة  فــعــالــيــة   140

مهرجان جرش... ظاهرة ثقافية عربية

أكــد وزيــر الثقافــة األردنــي محمــد أبو رمان رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثالثين، ستشــهد تنوعا في فعاليات المهرجان المحلية والعربية 
التي ستحضنها مسارح المدينة االثرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستعم محافظات األردن، وأضاف أن برنامج المهرجان يحتوي على 140 فعالية فنية وثقافية يشارك 
فيهــا 1500 مثقــف وفنــان وفنانــة مــن األردن والــدول العربيــة، مؤكــدا أن مهرجــان جرش للثقافة والفنــون يمثل إرثا كبيــرا وظاهرة اجتماعيــة وثقافية وفنيه، وهــو مهرجان وطني 
وعربي وعالمي وعلينا جميعا إنجاحه؛ ألن نجاحه ســينعكس علينا ثقافيا وفنيا واقتصاديا وســياحيا، وأضاف أن اللجنة العليا للمهرجان عملت على رســم سياســية تعنى بمهرجان 
جرش بالدورة 34 من خالل إبراز المشاركة العربية، ومشاركة فرق عالمية على مستوى عال، وذلك من باب التفاعل الثقافي والفني. ولفت إلى حرص اللجنة العليا على إنتاج أغان 

وطنية بالحان جديدة تأخذ بعدا وطنيا ورمزيا وثقافيا.

وأكد أبو رمان أن الدورة الرابعة والثالثين 
وفنينا  ثقافيا  منها  نطل  التي  النافذة  هي 
للثقافة  مهرجان جرش  ليبقى  العالم  على 
على  يتربع  وسيبقى  كــان  كما  والــفــنــون، 

عرش المهرجانات العربية. 
للمهرجان  التنفيذي  المدير  قــال  بـــدوره، 
المهرجان تضمن  برنامج  إن  أيمن سماوي 
كما  والــفــنــيــة،  الــعــالــيــة  الثقافية  الــنــوعــيــة 
الداخلية  السياحة  تنشيط  فيها  روعـــي 
الثقافية  واألمسيات  الــعــروض  خــالل  من 
ليكون  الثقافية،  الــمــدن  تحتضنها  الــتــي 
بقوة  حــاضــرا  الحقيقي  الــثــقــافــي  الــطــابــع 
كافة  وأن  المهرجان خصوصا  برنامج  في 
مسارح المدينة األثرية تم إعادة تشغيلها: 
مثل مسرح الصوت والضوء، حيث سيتم 
عروض لألفالم القصيرة السينمائية يشارك 
ــــدول الــعــربــيــة منها مصر  بــهــا  عـــدد مــن ال
والجزائر وتونس واألردن وسوريا، إضافة 
إلى عروض مسرحية. أما مسرح ارتيمس 
التي  الفعاليات  بالعديد من  سيكون فاعال 
بــعــروض  أطــفــالــنــا  لتناسب  اخــتــيــارهــا  تــم 
وعـــروض  قصصية  وقـــــراءات  مــســرحــيــة 
الفعاليات  مــن  والــعــديــد  الــقــدس  مــقــامــات 

األخرى التي تعنى بالطفل. 
تم  الــتــي  الفعاليات  أن  ســمــاوي  وأضـــاف 
اختيارها هذا العام على المسرح الشمالي 

المسرح  تفعيل  بــهــدف  نــوعــيــة؛  ســتــكــون 
الشمالي، إذ سيكون حفل االفتتاح النطالق 
فعاليات المهرجان من ذات المسرح تحت 
فنية  وفعاليات  السامية  الملكية  الرعاية 
من أبرزها فرقة سالطين وشيوخ الطرب 

من سوريا وعبير نعمة من لبنان. 
للمهرجان  العليا  اللجنة  إن  سماوي  وقــال 
تقديم  عــلــى  حــرصــت  الــمــهــرجــان  وإدارة 
الفن األصيل والملتزم في الثقافة والفنون 
ليبقى مهرجان جرش األول محليا وعربيا 
تسلم  التي  الفترة  وأن  خصوصا  وعالميا، 

بتاريخ  كانت  المهرجان  إدارة  سماوي  بها 
البرنامج  إنجاز  وتــم  الماضي،  مــارس   29
ونصف  شهرين  خــالل  قياسية  فترة  فــي 
الثامن عشر من يوليو  الشهر، لينطلق في 
في  يضم  متجدد  ورداء  جديدة  بإطاللة 
ثناياه جملة من التطويرات والتحسينات، 
بالفرح  المدينة األثرية  وستشغل فعالياته 

وغذاء الروح. 
المهمة  المحطة  وهــو  النجوم،  مسرح  أمــا 
واألردنيين  الــعــرب  الفنانين  لكل  ووجــهــة 
والفرق المحلية والعربية والعالمية، حيث 

سيشهد هذا العام حضورا مميزا لعدد من 
الفنان  ليكون  والعرب،  األردنيين  النجوم 
األردني عمر العبدالالت نجم حفل افتتاح 
فــعــالــيــات الــمــســرح الــجــنــوبــي بــتــاريــخ 18 
يوليو  2019. أما يوم الجمعة الموافق 19 
يوليو  2019، فسيكون لعشاق الرومانسية 
الفنان  فيها  يــشــارك  لبنانية  أردنــيــة  ليلة 
ويوم  كفوري،  وائــل  والفنان  جبور  أسامة 
الفنان  يوليو  2019   20 الــمــوافــق  السبت 
عجرم،  نانسي  والفنانة  صــويــص  يحيى 
21 يــولــيــو  2019  ــمــوافــق  ال ويــــوم األحــــد 
صوفيا  والفنانة  األردن  من  الـــرواد  فرقة 
صادق من تونس. أما يوم اإلثنين الموافق 
الجديد  الجيل  نــادي  ففرقة   ،2019 /7 /22
من األردن ويوم الثالثاء 23 يوليو  2019 
ليلة أردنية يشارك بها كل من الفنان محمد 
  / ليندا حجازي  خــوري،  غالب  أبــو غريب، 
يوليو   24 الموافق  األربعاء  ويوم  األردن، 
الحلو،  بسام  للفنانين:  أردنية  ليلة   2019 
عودة.  سهير  كيوان،  يوسف  الزايد،  نايف 
يوليو   25 الــمــوافــق  الــخــمــيــس  يـــوم  أمـــا 
للفنانة  فلسطينية  أردنــيــة  فليلة   ،2019 
ديانا كرزون، والفنان محمد عساف، ويوم 
أحمد  يوليو  2019   26 الــمــوافــق  الجمعة 
من  خليفة  ومــارســيــل  األردن،  مــن  عبندة 

لبنان.
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“المؤسسة  عــن  صـــدرت 
ــات  ــدراســ ــ ــل ــ الـــعـــربـــيـــة ل
والـــنـــشـــر”فـــي بـــيـــروت 
“كلمة  ــة  ــ رواي وعــمــان، 
النهار”  حــق  فــي  الليل 
ــلـــيـــبـــي  ــي الـ ــ ــ ــروائ ــ ــ ــل ــ ــ ل
ــي،  ــونـ ــكـ ــم الـ ــ ــي ــراهــ ــ إب
ــاول ســـيـــرة  ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ وت
الــمــلــكــة األســطــوريــة 
ــقــبــة فــــي كــتــب  ــمــل ال
ــخ بـــاســـم  ــ ــ ــاري ــ ــ ــت ــ ــ ال
“الــكــاهــنــة داهـــيـــة”، 
التي دافعت ببسالة 
عـــن مــمــلــكــتــهــا في 
شمال إفريقيا ضّد 
ــبــي  ــزو األجــن ــغــ ــ ال
فـــــــــــــي صـــــــــــــراع 

درامي، دموي، استمّر طويالً بشهادة اإلخباريين العرب 
هذا  في  المعتمدة  الشهادات  وهــي  الوسطى،  الــقــرون  إبــان  واألجــانــب 

العمل.
يقول الكاتب عن عمله:

ن سيرة الضحية من وجهة نظر  كأّن سخرية األقدار تأبى دومًا إال أن ُتدوَّ
الجالد؛ ألنه إذا كان ما يهم المؤرخ في السيرة التاريخية هو النتيجة 

التي نتلقاها منه مجانا، فإن ما يهم الروائي هو السبب وليس النتيجة
وتقع الرواية في 288 صفحة من القطع المتوسط.

الكاهنة داهية

جيمس  خلص  مخطوًطا،   20 من  أكثر  معاينة  وبعد  أعــوام،   7 استمر  جهد  بعد 
مونتغمري، أستاذ األدب العربي وشاغل كرسي ثوماس آدمز في جامعة كامبردج 
وأحد ألمع الباحثين والمترجمين في حقل الدراسات العربية، إلى أن شعر عنترة 
قصيدة،   27 تتضمن  مجموعة  األولــى  اثنتين:  قناتين  عبر  وصلنا  قد  شــداد  بن 
مرتبطة  األولـــى  القصائد  ومجموعة  قصيدة.   40 تتضمن  مجموعة  والثانية 
باألصمعي، ووصلتنا عن طريق تلميذه السجستاني، وهي المجموعة التي اتخذها 
الشنتمري متًنا في شرحه لشعر الشعراء الستة، وفي المقابل اعتمد البطليوسي 

مجموعة القصائد الـ40 التي ال ُيعرف منشأ روايتها على وجه التحديد.

برونزية  منحوتة  بيعت 
مــــن تــصــمــيــم جــرمــيــن 
ــانـــت ضمن  كـ ريــشــيــيــه 
أزنافور  مجموعة شارل 
ــفــنــيــة مــقــابــل  لــلــقــطــع ال
2.11 مليون يورو خالل 
مزاد، وفق ما أعلنت دار 

“كريستيز” للمزادات.
الفرنسي  الــفــنــان  ــان  وكـ
األرمني، الذي توّفي في 
أكتوبر الماضي، معروفا 
بــشــغــفــه بــجــمــع الــقــطــع 

الفنية.
وتـــــــنـــــــدرج مـــنـــحـــوتـــة 
مصارعة  “توروماشي” 
الثيران ضمن مجموعة 
من 11 نموذجا صنعتها 

النّحاتة الفرنسية جرمين ريشييه )1902 - 1959(، منتشرة في متاحف عدة في 
العالم، من مؤسسة غوغنهايم في البندقية إلى المتحف الملكي للفنون الحديثة 
زوجها  من  أزنــافــور  واشتراها   1953 العام  في  النّحاتة  وصنعتها  بروكسل.  في 

المغني فريد ميال.

تستضيف القاهرة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل االجتماع الدوري لمجلس االتحاد 
اإلماراتي  الشاعر  لالتحاد  العام  األمين  وسيقدم  العرب.  والكتاب  لألدباء  العام 
حبيب الصايغ تقريًرا مفصاًل للمجلس عن نشاط األمانة العامة منذ انتهاء أعمال 
المؤتمر العام السابع والعشرين الذي عقد في أبو ظبي في يناير الماضي، وحتى 
ومكاتب  العامة  األمانة  بها  قامت  التي  النشاطات  أهم  متضمًنا  المجلس،  انعقاد 

االتحاد العام. 
الستة  الشهور  في  إلقامتها  المخطط  الثقافية  المشروعات  الصايغ  كما سيعرض 

المقبلة، حتى انعقاد االجتماع التالي في نهاية العام الحالي بالمنامة.

قنوات عنترة بن شّداد

منحوتة برونزية في المزاد لريشييه

اجتماع اتحاد العرب

أوضــح المديــر العــام للمنظمة اإلســالمية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيســكو” عبدالعزيز التويجــري أن الهجمة التي تتعرض لها 
اللغــة العربيــة خــالل هــذه المرحلة من التاريخ “لم يســبق لها مثيل حتى في عصور التراجــع الحضاري التي عرفها تاريخنا العربي 

اإلسالمي”، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي أن تتضافر جهود أهل اللغة.

الذي  الجديد  ثنايا كتابه  جاء ذلك في 
العربية  “الــلــغــة  بــعــنــوان  ــدر حــديــثــا  صـ
منشورات  ضمن  الــرقــمــي”  العصر  فــي 
تتناول  فــصــول   4 ويــضــم  اإليسيسكو 
ــثــقــافــي”،  ــعــربــيــة والـــهـــويـــة ال “الــلــغــة ال
ــغــة الــعــربــيــة: تــحــديــات  ــل و “تــعــلــيــم ال
ومعالجات”، و “تأثير اإلعالم على اللغة 
للتواصل  اإليجابي  “األثـــر  و  العربية”، 
ونشر  اللغوي”.  التطور  في  االجتماعي 
الكتاب في الخاتمة نصوص التوصيات 
للمؤتمر  دورات  ــالث  ثـ عـــن  ــادرة  ــصـ الـ
بالقاهرة  العربية  اللغة  لمجمع  السنوي 
 ،2018  ،2017 الــتــالــيــة  الــســنــوات  فــي 

.2019

الحديث  أن  الكتاب  مقدمة  في  وجــاء 
العربية  باللغة  الــنــهــوض  ــرورة  ضــ عــن 
اللغة  تــجــددت  وإْن  حــتــى  ينتهي،  لــن 
وانتعشت وازدهرت فأصبحت مواكبة 
الحياتية  للحاجات  وملبية  للمتغيرات، 

التي  التاريخية  المرحلة  تفرضها  التي 
في  تعمقنا  فكلما  اللغة،  أهــل  يجتازها 
اللغة  تطور  تعوق  التي  العوامل  بحث 
وفك  انطالقها  دون  وتــحــول  العربية 

قيود الجمود عنها.

عبدالعزيز التويجري

ــز الـــتـــويـــجـــري ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــعـ ــد لـ ــ ــدي ــ ــاب ج ــ ــت ــ ك

اللغة العربية في العصر الرقمي

أصــدرت مكتبــة “تنميــة” فــي القاهرة، بالتعاون مع دار “اآلداب” اللبنانية، طبعة مصرية من رواية هدى بركات “بريد الليل” الفائزة 
بجائزة “بوكر العربية” لهذا العام.

الطبعة  بــصــدور  عــن سعادتها  بــركــات  ــرت  وعــبَّ
انعقاد  أثناء  القاهرة  “زرُت  وقالت  المصرية، 
ووجــدت  الــمــاضــي،  يناير  فــي  الكتاب  معرض 
حفاوة كبيرة من القراء وكان السؤال هو كيف 

يمكنهم الحصول على أعمالي”. 
في  ــروايــة  ال إلتــاحــة  “تنمية”  مكتبة  وشــكــرت 
“فكرة  أنها  إلى  الفتة  مقبولة،  بأسعار  القاهرة 
لشريحة  الطريق  في  الــروايــة  أن  تعني  رائعة 
أوسع وهذا األمر يسعد أي كاتب” وزادت “قبل 
إبراهيم  الراحل  الصديق  أتاح  سنوات طويلة، 
أصالن طباعة روايتين لي هما )حجر الضحك( 
يشرف  كان  شعبية  سلسلة  في  الهوى(  و)أهــل 
عليها ومن خاللها وجدت دوما قراء مصريين 
أنا  ارتبطُت  كما  بها  وارتــبــطــوا  أعمالي  أحــبــوا 
بمبدعين مصريين أثروا في تكويني وذائقتي 

لسنوات طويلة”.
روايــة  فــإن  العربية  البوكر  لجنة  لبيان  ووفقا 

“بريد الليل” تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية 
واقــتــصــادهــا  بتكثيفها  الــخــصــوصــيــة  شــديــدة 
تصوير  على  وقدرتها  السردي  وبنائها  اللغوي 

بأنها  الكبير  تحديها  ويتمثل  اإلنساني،  العمق 
استخدمت وسائل روائية شائعة وأفلحت في 

أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها.

هدى بركات

ــة” ــيـ ــربـ ــعـ ــزة “بـــــوكـــــر الـ ــ ــائ ــ ــج ــ ــزة ب ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ

طبعة مصرية من رواية “بريد الليل”

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد

الصمت سالح األقوياء أكثر 
مما هو سالح الضعفاء أو 

الجبناء
ملتون
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الــتــجــاوب إلـــى  البحرينية  الــمــصــانــع  تــدعــو  ــارة”  ــج ــت “ال

التحقيق في مكافحة اإلغراق ضد واردات اإلسمنت

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات 
الضــارة فــي التجــارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد 
واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اإلســمنت بكافة أنواعه، بما فيه 
اإلســمنت المكتل غير المطحون المســمى كلنكر، وإن كانت ملونة ذات منشــأ الجمهورية 
اإلســامية اإليرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي )2523( وذلك بناء على الشــكوى 
التــي تقدمــت بهــا الصناعة الخليجية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارســات الضارة 

في التجارة الدولية.

وأشــارت إلــى أن الخطــوة جــاءت اســتناًدا 
إلى القانون رقم )48( لسنة 2011 بالموافقة 
لمكافحــة  المعــدل  الموحــد  )النظــام(  علــى 
والوقائيــة  التعويضيــة  والتدابيــر  اإلغــراق 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والئحته التنفيذية. 
أجــل  مــن  مــن  أنــه  الــوزارة  وذكــرت   
حمايــة جميــع األطــراف ذات العالقــة مــن 
البحريــن،  بمملكــة  ومصنعيــن  مســتوردين 

تدعــو وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة 
المؤسســات التجاريــة والمصنعة للمنتجات 
أعــاله،  المذكــورة  الجمركيــة  للبنــود  وفقــًا 
http:// مراجعــة الموقع اإللكتروني للوزارة

 ،www.moic.gov.bh/anti-dumping
لمــلء االســتمارات الخاصة بذلك وإرســالها 
علــى العنــوان التالــي وذلــك بموعــد أقصــاه 
جميــع  مــن  ويرجــى   ،2019 أغســطس   12
مكتــب  مــع  التواصــل  المعنيــة  األطــراف 

األمانــة الفنية لمكافحة الممارســات الضارة 
فــي التجــارة الدوليــة والتعريــف بأنفســهم 
كأطــراف ذوي عالقــة أو مصلحة بالتحقيق 

بموعد أقصاه 18 يوليو 2019. 
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والســياحة 

اســتمرارها في مواجهة قضايا الممارســات 
وحمايــة  الدوليــة  التجــارة  فــي  الضــارة 
اســتخدام  خــالل  مــن  المحليــة  الصناعــة 
والتدابيــر  اإلغــراق  مكافحــة  اتفاقيــات 

التعويضية والوقائية.

المنامة - وزارة التجارة

انخفاض اإلنتاج 
الصناعي التركي

التركــي  اإلحصــاءات  معهــد  قــال 
أمــس الجمعــة إن اإلنتــاج الصناعي 
التركــي تراجــع 1.3 % على أســاس 
ســنوي فــي مايــو مســجالً انخفاًضا 
للشــهر التاســع علــى التوالــي بعد أن 
أصــاب الركــود االقتصــاد فــي العــام 

الماضي.

 وتوّقع استطالع أجرته رويترز  «
انخفاض اإلنتاج الصناعي 

المعدل في ضوء التقويم 2.35 
% على أساس سنوي. وعلى 
أساس شهري، قال المعهد 
إن اإلنتاج الصناعي المعدل 
في ضوء التقويم والعوامل 

الموسمية زاد 1.3 % في مايو.

اسطنبول - رويترز

الرياض - االقتصادية

بــدأ الممثــل التجــاري األميركــي تحقيًقــا بموجــب القســم 301 مــن قانــون 
التجــارة لعــام 1974 حــول قانــون فرنســي فــرض ضريبــة علــى الشــركات 

العماقة التي تقدم الخدمات الرقمية.

ســيبدأ  الــذي  القانــون،  يفــرض 
ابتــداء  رجعــي  بأثــر  تطبيقــه 
 ،2019 )ينايــر(  مــن  األول  مــن 
ضريبــة بنســبة 3 % علــى إجمالي 
اإليــرادات الســنوية التــي تولدهــا 
بعض الشركات من تقديم خدمات 
اإلنترنــت  عبــر  معينــة  رقميــة 
إلــى  الرقميــة  اإلعالنــات  وبيــع 
المســتخدمين الفرنســيين أو التي 

تستهدفهم.
وال تنطبــق الضريبــة إال علــى أكبــر 
يتجــاوز  التــي  اإلنترنــت  شــركات 
الســنوية  إيراداتهــا  مجمــوع 
مليــون   750 للضريبــة  الخاضعــة 
يــورو على الصعيــد العالمي وأكثر 

من 25 مليون يورو في فرنسا.

اإليــرادات  تجمــع  أن  ويتوقــع   
الرقميــة  الخدمــات  ضريبــة  علــى 
ا، مع  نحــو 500 مليون يورو ســنويًّ
زيــادات كبيــرة مــع مــرور الوقــت. 
الخاضعــة  الشــركات  وســتدفع 
لهــذه الضريبــة أول دفعة للضريبة 

بحلول أكتوبر.
 واعتبرت الواليات المتحدة، طبًقا 
التجــاري  الممثــل  أصــدره  لبيــان 
األميركــي، روبرت اليتيــزر، أمس، 
هــذه الضريبة على أنها “حاجز من 
الحواجــز أمــام التجــارة الرقميــة” 
التجــارة  منظمــة  تحاربهــا  التــي 
العالميــة. وقــال إن الضريبة يمكن 
اقتصاديــة  “آثــار  لهــا  يكــون  أن 

ودبلوماسية سلبية”.

وأضاف أن الخدمات الرقمية التي يتم تغطيتها هي الخدمات التي  «
ا، و”إن هيكل الضريبة  تكون فيها الشركات األميركية رائدة عالميًّ

الجديدة المقترحة وكذلك تصريحات المسؤولين الفرنسيين تشير 
إلى أن فرنسا تستهدف الضريبة بشكل غير عادل على بعض شركات 

التقنية التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرًّا لها”.

فرنسا تصدم عمالقة اإلنترنت بضريبة 3 %

سول - رويترز نيودلهي - دب أ

حومت أســعار النفط قرب أعلى مســتوى في ســتة أسابيع أمس الجمعة 
فــي الوقــت الــذي خفــض فيــه منتجــو النفــط األميركيــون فــي خليــج 
المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة استوائية وفي 

الوقت الذي ما زالت فيه التوترات محتدمة في الشرق األوسط.
وبحلــول الســاعة 0606 بتوقيت جرينتــش، ارتفعت العقود اآلجلة لخام 
برنت 53 سنًتا أو 0.8 % إلى 67.05 دوالر للبرميل. وتراجع خام القياس 
العالمي عند التســوية يوم الخميس 0.7 % بعد أن بلغ أعلى مســتوياته 

منذ 30 مايو عند 67.65 دوالر للبرميل.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 42 سنًتا 
أو 0.7 % إلــى 60.62 دوالر للبرميــل. وســجل الخام القياســي األميركي 

أعلى مستوياته منذ 23 مايو في الجلسة السابقة عند 60.94 دوالر.
وبحلــول يــوم الخميــس، خفضــت شــركات النفــط فــي خليج المكســيك 
ــا أو مــا يعــادل 53 % مــن إنتــاج  اإلنتــاج بأكثــر مــن مليــون برميــل يوميًّ
المنطقــة، بســبب العاصفــة االســتوائية بــاري التــي قد تصل يوم الســبت 

إلى ساحل لويزيانا.
وتراجعت مخزونات النفط الخام األميركية ألربعة أسابيع على التوالي. 
وقالــت إدارة معلومــات الطاقة األميركية إن مخزونات الخام انخفضت 
9.5 مليــون برميــل فــي األســبوع المنتهــي فــي الخامــس مــن يوليــو، بما 
يتجــاوز ثالثــة أمثــال االنخفــاض البالــغ 3.1 مليــون برميــل الــذي توقعه 

المحللون.
وقــال كيــم كوانــج راي المحلــل لدى سامســونج فيوتشــرز في ســول إن 
مــن المتوقــع أن يظــل خــام برنت وخام غرب تكســاس عند المســتويات 
الحاليــة بفعــل االنخفــاض الحاد لمخزونــات الخام األميركيــة والمخاطر 

الجيوسياسية.
كما تســلط مزاعم محاولة إيران اعتراض ســبيل ناقلة بريطانية الضوء 
علــى التوتــرات فــي الشــرق األوســط فــي أعقــاب هجمــات علــى ناقالت 

وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة في يونيو.

شــركات  مجموعــة  باســم  متحــدث  قــال 
الملياردير الهندي أنيل أمباني إن “أمباني” 
يعتزم جمع حوالي 217 مليار روبية )3.2 
مليــار دوالر( مــن خالل بيع أصول تشــمل 
مشروعات طرق ومحطات إذاعة لخفض 

ديونه.
عــن  لألنبــاء  “بلومبــرج”  وكالــة  ونقلــت 
“ريليانــس  شــركة  إن  القــول  المصــادر 
إنفراستراكشر ليمتد” المملوكة للملياردير 
الهنــدي تســتهدف جمــع 90 مليــار روبيــة 
مــن خــالل بيــع 9 مشــروعات طــرق، فــي 
حين تستهدف شــركة “ريليانس كابيتال” 
جمع 12 مليار روبية من خالل بيع وحدة 
محطــات اإلذاعــة التابعة لهــا، و115 مليار 
روبية من بيع حصص في قطاع األنشطة 

المالية التابع لها.
يأتــي ذلــك فيمــا يخوض “أمبانــي” معركة 
ضــد الديون، وقال في 11 يونيو الماضي 
التــي  جــروب”  “ريليانــس  مجموعــة  إن 

يمتلكها سددت 350 مليار روبية خالل الـ 
14 شهًرا الماضية من خالل بيع األصول.

فــي الوقــت نفســه، فــإن الديــون المتبقية 
“أمبانــي” مــا زالــت كبيــرة  علــى شــركات 
فــي  شــركات   4 أكبــر  إن  حيــث  للغايــة 
مليــار   939 بحوالــي  مدينــة  المجموعــة 
روبيــة. وال تتضمــن هــذه الديــون شــركة 
“ريليانس كوميونيكشنز” لالتصاالت التي 

دخلت مرحلة التصفية مؤخًرا.

وذكــرت “بلومبــرج” أن بيــع هــذه األصــول 
الوضــع  تعزيــز  فــي  “أمبانــي”  سيســاعد 
المالــي لشــركات المجموعــة بعــد سلســلة 
المشــكالت التي تعرضت لها، بما في ذلك 
اســتقالة أحد المراجعين المحاسبيين من 
إحدى الشركات مما أدى إلى تراجع أسعار 
أســهم الشــركات األخرى. كما أن انخفاض 
التصنيــف االئتمانــي لهــذه الشــركات أثــار 

مخاوف أسواق المال بشأنها.

في ظل عاصفة بخليج المكسيك وتوترات الشرق األوسط لــخــفــض ديــــونــــه وتـــعـــزيـــز وضـــعـــه الــمــالــي

النفط يحوم قرب ذروة 6 أسابيعبيع أصول بـ 3.2 مليار دوالر لملياردير هندي 
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قال خبراء اقتصاديون مصرفيون إن البنوك اللبنانية تجتذب أمواالً جديدة إلى الباد بعرض أسعار فائدة مرتفعة على المبالغ 
الكبيرة المودعة لمدة ثاث سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم احتياطيات البنك المركزي اآلخذة في التراجع.

أجــرى  اللبنانــي  المصرفــي  القطــاع  كان 
القليلــة  الســنوات  فــي  مماثلــة  عمليــات 
الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي. 
ووصفــت هذه العمليات باســم ”الهندســة 
الماليــة“، مــع إيــداع الــدوالرات الجديــدة 

في البنك المركزي.
وبــدأت أحــدث هــذه العمليــات قبــل نحو 

أسبوعين، وال تزال مستمرة.
وقــال مــروان بــركات كبيــر االقتصاديين 
ورئيــس قســم األبحــاث فــي بنــك عــوده 
مــن  الودائــع  نمــو  فــي  تحســًنا  ”سنشــهد 
ناحيــة، وتحســًنا فــي احتياطيــات النقــد 
األجنبــي بالمصرف المركــزي نتيجة لتلك 

العمليات“.
قســم  رئيــس  ميخائيــل  مــروان  وقــال 

األبحاث في بنك بلوم إنفست ”على األقل 
فإنــه ســيحقق االســتقرار لالحتياطيــات، 
ألن مــا نمــر به هــو تدهور للثقــة، والمهمة 
الرئيســية للحكومــة هــي أن تكــون قادرة 

على استعادة الثقة“.
كان صنــدوق النقــد الدولي قال في بيانه 
الختامــي لزيــارة بعثتــه للبنــان األســبوع 
الماضــي إن تدفقــات الودائــع إلــى لبنــان 
االحتياطيــات  وإن  تقريًبــا  توقفــت 
المركــزي  المصــرف  لــدى  األجنبيــة 
انخفضــت بنحو ســتة مليارات دوالر منذ 

أوائل 2018.
اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك،  جــاء 
العمليــات الماليــة للبنك المركــزي، ويرجع 
أصــل  مدفوعــات  إلــى  منــه  جــزء  فــي 

قيمة الســندات الدوليــة وكوبوناتها التي 
سددها البنك المركزي خالل الفترة ذاتها.
الخبــراء  كبيــر  غبريــل  نســيب  وقــال 
االقتصاديين لدى بنك بيبلوس إن البنوك 
تقدم حوافز لكبار المودعين بهدف جذب 

أموال جديدة من الخارج.
فائــدة  تعــرض  البنــوك  أن  بــركات  وذكــر 
وأضــاف  الودائــع.  علــى   %  14 ســنوية 
أن الحــد األدنــى للوديعــة كان 20 مليــون 
دوالر في البداية، لكن جرى خفضه الحًقا 

إلى 5 ماليين دوالر.
وأشــار ميخائيل إلى أن بنك بلوم يعرض 
فائدة نســبتها 13.5 % على الودائع التي 

ال تقل عن 5 ماليين دوالر.
إن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  بيــان  وقــال 

علــى المصــرف المركزي أن ينهي عملياته 
بذلــك  يســمح  حينمــا  تدريجيــا  الماليــة 
التعديــل المالــي ومــا يتبعه مــن انخفاض 

في العوائد.
تهدف الحكومــة اللبنانية، المثقلة بواحد 
مــن أكبــر أعبــاء الديــن العــام فــي العالــم، 
الناتــج  مــن   % 7.6 إلــى  العجــز  لخفــض 
المحلــي اإلجمالي في 2019 من أكثر من 
11 % فــي العــام الماضــي، فــي الميزانية 
التــي ســيصوت عليهــا البرلمــان األســبوع 

المقبل.

ييروت - رويترز

البنوك تجتذب دوالرات جديدة إلى لبنان بودائع مرتفعة الفائدة
لدعم احتياطيات 

البنك المركزي 
اآلخذة في التراجع

بلغــت كميــة األســهم ووحــدات الصناديــق 
االستثمارية العقارية الـمتداولـة والـمدرجـة 
األســبوع  خــالل  البحريـــن”  “بـــورصة  فـــي 
الماضــي 26 مليوًنــا و32 ألًفــا و228 ســهًما 
ووحــدة، وقــد بـــلغ إجـمالـــي قيمــة األوراق 
الـــمالية الـــمتداولة بقيمــة قدرهــا 7 ماليين 
نفذهــا  ــا،  بحرينيًّ دينــاًرا  و637  ألًفــا  و476 
الوســطاء لصالــح الـمستثمريـــن مــن خــالل 
635 صفقــة.  وتــداول الـــمستثمرون خــالل 
ارتفعــت  26 شركـــة،  هــذا األســبوع أســهم 
أسعار أسهم 14 شركـة، في حين انخفضت 
أســعار أســهم 9 شــركات، واحتفظــت باقــي 

الشركات بأسعار أقفالها السابق. 
 واستحوذ على الـمركـــز األول في تعامالت 
هذا األســبوع قطاع البنوك التجارية، حيث 
5 مالييــن  الـــمتداولة  بلغــت قيمــة أســهمه 

مــا  أو  ــا  بحرينيًّ دينــاًرا  و294  ألًفــا  و668 
اإلجـــمالية  القيمــة  مــن   %  75.81 نســبته 
الـــمتداولة فــي البورصــة  الـــمالية  لــألوراق 
وبكميــة قدرهــا 17 مليوًنــا و425 ألًفا و378 

سهًما، تـم تنفيذها من خالل 311 صفقة.
 أمــا الـــمرتبة الثانيــة فقد كانــت من نصيب 
قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمــــــة أسهمه 
الـمتداولـــــة مليوًنــا و176 ألًفــا و393 دينــاًرا 
القيمــة  مــن   %  15.73 بنســبة  ــا  بحرينيًّ
اإلجـــمالية لــألوراق الـــمالية الـمتداولـــة في 
البورصــة وبكميــة قدرهــا 4 مالييــن و662 
ألًفــا و603 أســهًما، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 

227 صفقة.
 أما على مستوى الشركات، فقد جاء البنك 
األهلــي المتحد في الـــمركز األول من حيث 
القيمــة، إذ بلغــت قيمــة أسهـمــــه 5 مالييــن 
ــا وبنســبة  و338 ألًفــا و954 دينــاًرا بحرينيًّ
71.41 % مــن القيمــة اإلجـــمالية لــألوراق 

الـمالية الـمتداولة وبكـمية قـدرها 14 مليوًنا 
و847 ألًفــا و524 ســهًما، تـــم تنفيذهــا مــن 

خالل 219 صفقة.
 وجاءت في الـــمركز الثاني شركة البحرين 
لالتصــاالت )بتلكــو( بقيمــة قدرهــا 434 ألًفــا 
ــا وبنســبة 86 % مــن  و689 دينــاًرا بحرينيًّ
القيمة اإلجـمالية لألوراق الـمالية الـمتداولة 
و310  ألًفــا  و123  مليــون  قدرهــا  وبكميــة 

أسهم، تـم تنفيذها من خالل 86 صفقة.
 وتداول الـــمستثمرون خالل هذا األســبوع 

االســتثمارية  الصناديــق  وحــدات  علــى 
العقارية فــي بورصة البحرين بقيمة قدرها 
ــا أي مــا نســبته  ألفــان و880 دينــاًرا بحرينيًّ
لــألوراق  اإلجـــمالية  القيمــة  مــن   %  0.04
األســبوع،  هــذا  خـــالل  الـــمتداولة  الـــمالية 
فــي حيــن بلغــت الكمية 32 ألف وحدة، تـــم 

تنفيذها من خالل صفقتين.
األســهم  لقيمــة  اليومــي  الـــمتوسط  بلــغ  و 
ووحــدات الصناديــق االســتثمارية العقارية 
ا  الـمتداولـة بلغ  1.49 مليون ديناًرا بحريـنيًّ

شــركــة  14 ــم  ــهـ أسـ ــاع  ــ ــف ــ ارت

البورصة: تداول 7 ماليين دينار في أسبوع

المحرر االقتصادي
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رفــض أصحــاب مكاتــب ســفر وســياحة الى جانــب بعض الفعاليــات قــرار الناقلة الوطنية ) شــركة طيــران الخليج( 
بتخفيض نســبة الفوائد على مبيعات الشــركة، وقالوا إن ذلك ســيؤدي الى تضرر مكاتب الســفر وسيؤدي في نهاية 

المطاف الى نفور المسافرين والزبائن عن اتخاذ طيران الخليج ناقلة مفضلة.

لبيــك  لمكتــب  العــام  المديــر  وأكــد 
إن  حســن،  علــي  والســياحة،  للســفر 
قــرار شــركة طيــران الخليــج الناقلــة 
نســبة  بتخفيــض  للبحريــن  الوطنيــة 
فوائــد المبيعــات جاء مــع نهاية العام 
2018، وكانــت مكاتــب الســفر تنتظر 
تأخــرت  حتــى  الجديــدة  العقــود 
بأنــه  اإلشــاعات  وانتشــرت  العقــود 
ســيتم تقليــص الفوائد ولكــن لم يكن 
النســبة  لهــذه  الوصــول  بالحســبان 

الضئيلة.
كانــت  المميــزات  مــن  أنــه  وأوضــح 
شــركة طيــران الخليــج تعطــي نســبة 
13 % تقريبــا لمبيعات مكاتب الســفر 
النســبة حاليــا  هــذه  تراجعــت  حتــى 
الشــركات  أن  مبيًنــا  تقريبــا،   %  60
الكبيــرة تعتمــد علــى مبيعاتهــا علــى 
هــذه النســبة وأن المبلــغ الــذي يأتــي 

من تلك النســبة يغطي الخسائر التي 
وقــع فيهــا المكتــب والمصاريف التي 
رواتــب  مثــل  الســنة  خــال  تكبدهــا 
الموظفين ورسوم المطارات وغيرها 

من األمور.
وأشــار إلــى أن الحكومــة قــد اتخذت 
سياســة تقليص المصاريــف وتوجيه 
الــوزارات لشــراء تذاكــر الطيــران من 

شركة طيران الخليج بشكل مباشر.
وأكــد أن األمــر بحــد ذاتــه يؤثــر على 
ســتكون  إذ  الســياحية  الرحــات 
األســعار غاليــة علــى المواطنيــن بعــد 
أن كانــت تحصــل عليهــا بخصومــات 
تصــل إلــى 30 % مــن مكاتــب الســفر 
والســياحة وبذلــك ســيلجأ المواطــن 
للشــراء من شركات سفر منافسة كما 
أنهــا ســتبدأ بالذهاب لوجهــات أخرى 

بسعر أقل.

الخليــج  طيــران  شــركة  أن  وكشــف 
بيــن  مــن  األفضــل  مميزاتهــا  كانــت 
جميــع شــركات الطيــران فــي فوائــد 
المبيعات وبهــذا القرار فقد تراجعت، 
تعطــي  األخــرى  الشــركات  أن  مبيًنــا 
هــدف معين للمبيعات وعند الوصول 

إليه يتم توفير تذاكر بسعر أقل.
أن  يجــب  القــادم  الــدور  إن  وقــال 
والســياحة  الســفر  لجمعيــة  يكــون 
لاجتمــاع مــع المتضرريــن وشــركة 
طيــران الخليــج والوصــول لتوافــق 
لحــل هــذه المشــكلة كما يجــب على 
عــن  تتنــازل  أن  الطيــران  مكاتــب 
اإليجابيــة  لضمــان  األشــياء  بعــض 
الخليــج  طيــران  لشــركة  والربحيــة 
ودعمهــا كناقــل وطنــي حتــى تقــوى 
فــي  االســتمرار  وتســتطيع  بنيتهــا 

السوق دون خسارة.

مطالب بالتراجع عن قرار “طيران الخليج” تخفيض فوائد المبيعات
ــى لـــجـــوء الـــزبـــائـــن لــشــركــات مــنــافــســة ــش ــخ ــر مــتــضــررة وت ــف ــس ــب ال ــات ــك م

انتقد الرئيس األميركي دونالد ترامب بتكوين وعملة فيسبوك الرقمية المقترحة ليبرا وعمالت مشفرة أخرى وطالب 
بأن تســعى الشــركات إلى ميثاق مصرفي وأن ُتخضع نفســها للقواعد التنظيمية األميركية والعالمية إذا كانت ترغب 

في أن ”تصبح بنًكا“.
كتــب ترامــب علــى تويتر ”أنا لســت 
والعمــات  بتكويــن  أنصــار  مــن 
المشــفرة األخــرى، التي هي ليســت 
أمــواالً، والتي تتقلب قيمتها بشــدة 

وتستند إلى الا شيء“.
فيســبوك  كانــت  ”إذا  وأضــاف 
أن  فــي  ترغــب  أخــرى  وشــركات 
تصبــح بنــًكا، عليهــا الســعي لميثــاق 

تصبــح  وأن  جديــد  مصرفــي 
خاضعــة لجميع القواعــد التنظيمية 
المصرفيــة تماًمــا مثل باقــي البنوك 

المحلية والدولية“.
وقالت فيســبوك الشهر الماضي إنها 
ســتطلق عملتهــا المشــفرة العالميــة 
في 2020. وستشكل فيسبوك و28 
وبــاي  ماســتركارد  بينهــم  شــريًكا، 

تكنولوجيــز،  وأوبــر  هولدنجــز  بــال 
اتحــاد ليبــرا إلدارة العملة الجديدة. 
وال توجــد بنــوك في الوقــت الراهن 

ضمن المجموعة.
مورجــان  بــي  جيــه  بنــك  ويعتــزم 
تشــيس آنــد كــو، أكبــر بنــك أميركي 
مــن حيــث األصــول، إطــاق عملــة 

رقمية خاصة به.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن ارتفاع إنتاج النفط األميركي سيفوق الطلب العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم 
كبير للمخزونات في أنحاء العالم في األشهر التسعة القادمة.

تنبــئ  التوقعــات  أن  ويبــدو 
بالحاجــة إلــى أن تخفــض أوبــك 
وحلفاؤها اإلنتاج لتحقيق توازن 
في السوق على الرغم من تمديد 
اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض 
الطلــب علــى نفــط أوبــك إلــى 28 
ــا فقــط فــي  مليــون برميــل يوميًّ

أوائل 2020.
 وقالت وكالة الطاقة الدولية في 

تقريرها الشهري ”شح اإلمدادات 
فــي الســوق ليــس المشــكلة فــي 
أي  أن  ويبــدو  الراهــن  الوقــت 
إعــادة للتــوازن قــد تأجلــت إلــى 

المستقبل“.
وأضافــت ”مــن الواضــح أن هــذا 
يمثــل تحدًيا كبيــًرا ألولئك الذين 
الســوق“  إدارة  مهمــة  يتولــون 
فــي إشــارة إلــى منظمــة البلــدان 

)أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة 
ومنتجين حلفاء مثل روسيا.

يذكــر أن اإلنتاج األميركي للنفط 
الماضيــة  الســنوات  فــي  تزايــد 
تتعلــق  التــي  التطــورات  بفعــل 
واســتحداث  الصخــري  بالنفــط 
تقنيــات جديدة الســتخراجه مما 
يعــّزز وجــود الواليــات المتحــدة 

في سوق النفط؟

وكالة الطاقة : فائض بإمدادات النفط في 2019ترامب يهاجم بتكوين وليبرا

النفــط أمــس الجمعــة وتتجــه صــوب تحقيــق مكســب  ارتفعــت أســعار 
أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دوالر، في الوقت الذي يقبل فيه 
المستثمرون على شراء المعدن باعتباره مالًذا آمًنا جراء تجدد التوترات 
التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة في ظل مخاوف بشــأن النمو 
العالمــي واحتمــال خفــض مجلس االحتياطــي االتحادي )البنــك المركزي 

األميركي( ألسعار الفائدة.

بتوقيــت   0544 الســاعة  وبحلــول 
فــي  الذهــب  ارتفــع  جرينتــش، 
إلــى   %  0.2 الفوريــة  المعامــات 
وصعــد  لألوقيــة.  دوالر   1406.44
بدايــة  منــذ   %  0.5 نحــو  الذهــب 

األسبوع الجاري.
وربح الذهب فــي العقود األميركية 
اآلجلــة 0.2 % إلــى 1408.90 دوالر 

لألوقية.
وقال مايــكل مكارثي رئيس خبراء 

الســوق لــدى سي.إم.ســي ماركتس 
”لدينا دوالر أضعف قلياً، وتوترات 
في الشــرق األوســط، ومجدًدا نزاع 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  تجــاري 
والصيــن مســتمر منذ فتــرة طويلة، 

وكلها عوامل داعمة“.
وألمــح جيروم بــاول رئيس مجلس 
االحتياطي االتحادي يوم الخميس 
يخفــض  أن  المرجــح  مــن  أن  إلــى 
المركــزي األميركــي أســعار الفائــدة 

الوقــت  فــي  القــادم  فــي االجتمــاع 
الــذي تقــوم فيــه الشــركات بإبطــاء 
وتيــرة االســتثمار بســبب النزاعــات 

التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
الرئيــس  قــال  ذلــك،  غضــون  فــي 
األميركــي دونالــد ترامب إن الصين 
قطعتهــا  التــي  بالتعهــدات  تــف  لــم 
زراعيــة  منتجــات  شــراء  بشــان 
أميركية من المزارعين األميركيين.
إلــى  التجــاري  النــزاع  وامتــد 
األســواق العالمية وفاقــم المخاوف 
االقتصاديــة، فيمــا أصبحــت بيانات 
اقتصاديــة ضعيفــة مــن ســنغافورة 

أحدث الدالئل على هذا االتجاه.
بفعــل  ــا  عالميًّ الضبابيــة  وتعــّززت   
اعتــراض  إيــران  محاولــة  مزاعــم 
ســبيل ناقلــة ذات ملكيــة بريطانيــة 
ممــا ألقى الضوء على التوترات في 

الشــرق األوسط في أعقاب هجمات 
على ناقات وإســقاط إيران لطائرة 

أميركية مسيرة في شهر يونيو.
آمًنــا  اســتثماًرا  الذهــب  ويعتبــر 
خــال أوقــات الضبابيــة السياســية 

والمالية.
 كما أن تراجع الدوالر يدعم مبررات 
شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن 
للمســتثمرين  تكلفــة  أقــل  النفيــس 

حائزي العمات األخرى.
وبالنســبة لبقيــة المعــادن النفيســة، 
ارتفعــت الفضــة 0.1 % إلــى 15.13 
دوالر لألوقيــة، بينما خســر الباتين 
0.1 % إلى 819.50 دوالر لألوقية.

إلــى   %  0.5 الباديــوم  وتراجــع 
مبتعــًدا  لألوقيــة،  دوالر   1552.50
عن ذروة 16 أســبوع والتي المســها 

في الجلسة السابقة.

لندن - رويترز

الذهب يرتفع بفعل توترات تجارية جديدة

لندن - رويترزواشنطن - رويترز

وأضاف علي حسن أن مكاتب السفر واقعة بين ضريبة القيمة المضافة وغالء األسعار بشكل عام والتي يتكبدها في  «
األخير المواطن، الفًتا إلى أن شركة طيران الخليج لن تغير أسعارها ولكنها اتجهت للتركيز على نسب الفوائد لصالحها 
أما مكاتب السفر ستضطر لرفع سعر التذكرة لتغطية مصاريفها مما سيؤدي إلى نفور المواطنين والزبائن من الشراء 

 من مكاتب السفر المحلية وستصبح طيران الخليج في موقف منافس مع المكاتب.
وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة يجب أن توضح للمواطنين وهو أن األسعار ليست بيد المكاتب وإنما بيد شركات 

الطيران ومع هذا القرار ستهتز الثقة بالسوق عند المسافر بصورة أكبر  إذ أن الزبون ال يعلم  باألمور والقرارات.

مكاتب السفر بين المطرقة والسندان

زينب العكري

للوقــوف  الخليــج  طيــران  بشــركة  “البــاد”  اتصلــت  وقــد 
علــى صحــة هذه المعلومات والســؤال عن النســبة الســابقة 
والحاليــة فــكان ردها: “تعليًقا على األخبار المتداولة بشــأن 
حوافــز وكاالت الســفر، تؤكــد طيــران الخليــج أنهــا تقــدم 
برنامج حوافز تنافســيا مع امتيــازات عالية لمبيعات تذاكر 
الدرجــة الفاخــرة لشــركائها الرئيســين فــي البحرين. تضمن 
طيــران الخليــج أن برنامــج الحوافــز المذكــور يتماشــى مع 
معاييــر صناعــة الســفر والســياحة العالميــة. هــذا وقــد تــم 

تنفيذ خطة الحوافز بعد مفاوضات ومناقشات مباشرة مع 
وكاء السفر. 

تواصــل طيــران الخليــج منــح شــركائها حصــة ذات قيمــة 
مــن أعمالهــا لضمــان بيئة توزيع صحيــة وعادلة على عكس 
المباشــرة  المبيعــات  علــى  تركــز  التــي  الطيــران  شــركات 
الخالصــة. تؤكــد الناقلــة الوطنيــة أنهــا تقــدر العاقــة مــع 
شــركائها وتحــرص علــى تعزيــز العاقــات التجاريــة القوية 

معهم”.

قال النائب عمار قمبر، إن تخفيض نسبة فوائد المبيعات من 13 % إلى أقل من 
1 % غيــر عــادل، ومــن الممكــن أن يعــود هذا القرار بســبب تالعــب بعض مكاتب 
الســفر عنــد الوصــول التقريبــي للهــدف المعنــي للمبيعــات وبذلــك قــررت شــركة 

طيران الخليج أن تقف للحد من هذه الظاهرة السلبية.

وأضــاف أنــه عند اتخاذ مثــل هذا القرار 
أو  تدريجــي  بشــكل  يكــون  أن  يجــب 
تطبيقهــا على الشــركات المتاعبة فقط 
دون الضــرر بالمكاتــب الملتزمة والضرر 
بهــا، الفًتــا إلــى ضــرورة تكثيــف الرقابة 

في السوق للوقوف حول المخالفات.
وأوضــح أنه اذا كان قرار شــركة طيران 
الماليــة  أوضاعهــا  لتعديــل  الخليــج 
وزيــادة األرباح لديهــا فهو خاطئ، ومن 
المفترض أن يكون هناك تصرف عكسي 

ودعم لشــركات الســفر المحليــة وزيادة 
االمتيــازات الســنوية وأن ال يتــم تقليل 
نســبة الفائــدة فهي شــركة ناقلة وطنية 

وبحاجة لدعم الشركات البحرينية.
القــرار  هــذا  صاحــب  “إذا  أنــه  وأشــار 
تخفيض في أسعار التذاكر لزيادة الثقة 
الزبائــن  وكســب  الخليــج  طيــران  فــي 
وتحســين أدائهــا فأنــا مؤيــد، ولكــن أنــا 
اآلن ضــد القــرار ومــا هو هدف الشــركة 
العاملــة فــي  الســفر  مــن ضــرر مكاتــب 

البحريــن؟ “، مبيًنــا أن جميع المواطنين 
لــن يغيــروا تفكيرهــم وتصرفاتهــم فــي 
البحث عن أرخص األســعار وسيلجأون 
لشــركات دوليــة منافســة، نتمنى توســع 
أكبــر لشــركتنا الناقلة الوطنية بدعم من 
شــركات الســفر في البحرين فهم الذين 
يسوقون للوجهات التي تسيرها طيران 

الخليج أكثر من الشركة نفسها”.
أن  المفتــرض  مــن  أنــه  قمبــر  وأضــاف 
بــدون  قرارهــا  عــن  الشــركة  تتراجــع 

الشــركات  أكبــر  مــع  للجلــوس  الحاجــة 
السياحية العاملة في البحرين والنقاش 
حــول هذا الموضــوع، ومن المحتمل أن 
تكون هناك مقاطعة من بعض الشركات 
كردة فعل على هذا القرار ولكننا ال نريد 
ومقاطعــة  التخبــط  لمرحلــة  الوصــول 
للناقــل الوطنــي والبحــث عــن شــركات 
منافســة تمنــح نســب أفضــل، حيــث أن 
االقتصــاد  يدعمــون  المواطنيــن  جميــع 

الوطني.

“طيران الخليج”: القرار جاء بعد مفاوضات مباشرة

تطبيق القرار تدريجيا وعلى المتالعبين فقط

النائب عمار قمبر

طوكيو - د ب أ

ذكرت شركة يابانية أمس الجمعة أن مبلًغا 
)32 مليــون  3.5 مليــار يــن  يقــّدر بحوالــي 
دوالر( في صورة عمات رقمية اختفى من 

بورصة يابانية بسبب عملية قرصنة.
بوينــت”  “ريميكــس  شــركة  واعتــذرت 
اليابانيــة لتــداول العمــات الرقميــة، التــي 
تدير بورصــة “بيتبوينت” اليابانية عن تلك 
المشــكلة للعماء، قائلة إن الشــركة خسرت 
5ر2 مليــار ين من حســابات العماء ومليار 

ين من حساب اإليداع لديها.

وتتعامــل بورصــة “بيتبوينــت” اليابانية مع 
خمسة أنواع من العمات االفتراضية وهي 
و”االيثريــوم”  كاش”  و”بتكويــن  “بتكويــن” 

و”ليتكوين” و”ريبل”.
المعامــات  جميــع  الشــركة  وأوقفــت 
غيــر  دخــوال  رصــدت  أن  بعــد  والخدمــات 
مرخص للنظام مساء أمس الخميس. وفي 
يناير 2018، تم اختراق بورصة كوينشيك، 
العمــات  لتــداول  أخــرى  بورصــة  وهــي 

الرقمية لاستياء على 58 مليار ين.

اختفاء 3.5 مليار ين من بورصة يابانية
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تحديث15

مدينة حمد
RAالسكني  COMالتجاري  محجوزتم البيع

36744700
أحمد سلمان
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جعفر أحمد
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أحمد ثامر

39442411
حسين علي
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علي ضيف
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36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

حجوزات
مخطط ضيف

السكني  11
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الصين تفرض عقوبات 
على شركات أميركية

فرضت الصين أمس الجمعة عقوبات على 
شركات أميركية أبرمت صفقات تسلح مع 

تايوان.
وحذر وزير خارجية الصين وانغ يي 

الواليات المتحدة أمس الجمعة قائاًل إنها 
يجب أال “تلعب بالنار” في مسألة تايوان 

معبرًا عن الغضب إزاء صفقة أسلحة 
أميركية مزمعة لتايوان.

وقال وانغ خالل زيارة للمجر إن من غير 
الممكن أن توقف قوة أجنبية إعادة توحيد 

الصين كما يجب أال تحاول قوة أجنبية 
التدخل. وأضاف في مؤتمر صحفي عبر 
مترجم “نحث الواليات المتحدة على أن 

تدرك تماما خطورة مسألة تايوان... )و( أال 
تلعب بالنار في مسألة تايوان”.

طهران تهدد بتوجيه صفعة علــى الوجه.. ولندن: ال نريد التصعيد

بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج

أعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، إرسال سفينة عسكرية ثانية للخليج في عملية انتشار مقررة مسبقًا وسط توتر مع إيران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة في مضيق 
جبل طارق، ومرور السفن عبر مضيق هرمز. وقال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت في تصريحات تلفزيونية “سنرسل السفينة الحربية دنكن إلى الخليج في 

إطار وجودنا العسكري الطويل هناك”، موضحا أن بريطانيا ال تسعى لتصعيد الوضع بشأن إيران.

وال  المتحــدة  المملكــة  ال  أنــه  وأكــد 
حلفاؤهــا يريــدون صراعــا، مشــيرًا إلى 
أن بــالده تريد تجنب تصعيد قد يكون 

خطيرا مع إيران.
وتابع “ســنواصل مع شــركائنا الدوليين 
دعــم حريــة حركة الســفن العابــرة بهذا 

الممر الحيوي”.
وستقوم السفينة دنكن التابعة للبحرية 
فــي  باالنتشــار  البريطانيــة  الملكيــة 
المنطقــة لضمــان الحفــاظ علــى وجــود 
أمنــي متواصــل فيمــا توقــف الســفينة 
صيانــة  ألعمــال  مهمتهــا  “مونتــروز” 
مقــررة مســبقا وتغييــر أفــراد الطاقــم”، 

بحسب ما أعلن متحدث حكومي.

تعزيز الوجود العسكري في 
الخليج

أعلنــت  أمــس،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
المتحدثة باســم رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريــزا مــاي، أن المناقشــات بيــن بريطانيــا 
لتعزيــز  مســتمرة  المتحــدة  والواليــات 

وجودهما العسكري في الخليج.
“نجــري  مــاي:  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
بشــأن  المتحــدة  الواليــات  مــع  محادثــات 
تعزيز وجودنا في وجه التهديدات األخيرة 

التي تواجه المالحة بالمنطقة”.
ويأتــي هذا في وقت تتزايــد فيه التوترات 
مــع إيــران بعدمــا احتجــزت بريطانيــا ناقلة 

إيرانية في جبل طارق.
حاولــت  إيرانيــة  ســفنا  إن  لنــدن  وقالــت 
اعتــراض الناقلــة )بريتيــش هيريتدج( التي 

تشغلها شركة )بي.بي( في مضيق هرمز.

جبل طارق تعتقل ضابطين من 
“غريس1” 

أمــس  طــارق”،  “جبــل  شــرطة  اعتقلــت 
الجمعة، ضابطين إضافيين من طاقم ناقلة 

النفط اإليرانية المحتجزة.
إن  طــارق  جبــل  حكومــة  رئيــس  وقــال 

الــذي اتخذتــه األســبوع الماضــي  اإلجــراء 
بالتحفــظ علــى الناقلــة “غريــس 1” هو قرار 
اتخذتــه بمفردها، وليــس نيابة عن أي دولة 

أو طرف ثالث.
وأضــاف فابيان بيكاردو أمام البرلمان: “كل 
القــرارات التــي تتعلــق بهــذا األمــر اتخــذت 
كنتيجــة مباشــرة لوجــود أســباب منطقيــة 
تدعــو حكومــة جبــل طــارق لالعتقــاد بــأن 
الســفينة تخالــف العقوبــات التــي يفرضهــا 

االتحاد األوروبي على سوريا”.
وتابــع: “لم توجــه أي حكومة طلبًا سياســيًا 
فــي أي وقــت مــن األوقــات لتتخــذ حكومة 
جبــل طــارق إجــراء أو ال تتخــذ لســبب أو 

آلخر”.
وأوضح أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل 

من خام النفط الخفيف.
رجل دين إيراني يهدد بصفع بريطانيا 

وفــي تطور متصل، نقل التلفزيون اإليراني 
الرســمي عــن رجــل ديــن بــارز قولــه، أمــس 
الجمعة، إن بريطانيا ســتتلقى قريبا “صفعة 

علــى الوجــه” ألنهــا احتجــزت ناقلــة إيرانية 
األسبوع الماضي.

ووفقــا للتلفزيــون اإليرانــي، فقــد ذكر رجل 
خــالل  للمصليــن،  صديقــي  كاظــم  الديــن 
خطبــة الجمعة ، أن “مؤسســة إيــران القوية 
ســتوجه قريبــا صفعــة علــى وجــه بريطانيا 
النفــط  ناقلــة  واحتجــزت  تجــرأت  ألنهــا 

اإليرانية”.
وتوّعــد وزير الدفاع اإليرانــي أمير حاتمي، 
االثنين، بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة 
نفــط إيرانيــة قبالــة ســواحل جبــل طــارق، 

بحسب ما أوردت وكالتا أنباء إيرانيتان.
وقــال حاتمــي إن احتجــاز ناقلــة النفط “لن 
يمــر مــن دون رد منا”، بحســب ما نقلت عنه 

وكالتا “إسنا” و”تسنيم”.
وكانت بريطانيا قد أرســلت ســفينة وأربعة 
زوراق مضــادة لأللغــام للتمركز بشــكل دائم 
في المنطقة بعدما هددت إيران باستهداف 
ســفن بريطانيــة علــى خلفية توقيــف ناقلة 
نفــط إيرانيــة قبالــة ســواحل جبــل طــارق 

األسبوع الماضي.

إيران تقصف مقرات كردية 
بالعراق بـ”درون”

مواقــع  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  هاجــم 
للمعارضــة اإليرانيــة فــي كردســتان العراق، 
حســبما نقلت عنــه مصادر إعالميــة إيرانية 

يوم الجمعة.

وقالت وكالة تسنيم اإليرانية  «
لألنباء، الجمعة، إن الحرس الثوري 

هاجم مواقع للمعارضة اإليرانية 
المسلحة في منطقة كردستان 

العراق بالطائرات المسيرة 
والصواريخ. وكان الحرس الثوري 

قال، في بيان، نشره موقعه 
الرسمي “سباه-نيوز”، الخميس، إن 

“مجموعة من اإلرهابيين حاولت 
التسلل إلى بالدنا، األربعاء، من 

الحدود الغربية، وتم القضاء عليها 
بشكل كامل”.

عواصم ـ وكاالت

شنغهاي - رويترز

المدمرة البريطانية دنكان ستبحر إلى الخليج العربي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةبرلين ـ أ ف بعواصم ـ وكاالت

دان األميــن العــام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بـ”شــدة” الغارات الجّوية 
التي “تستهدف مدنّيين في شمال غرب سوريا”، والتي طالت خصوًصا “منشآت 

طّبية وعاملين طبيين”.

وقــال غوتيريــس فــي بيــان: إّن “العديــد 
للقصــف  تعــّرض  المنشــآت  تلــك  مــن 
األربعــاء، بينها مستشــفى بمعّرة النعمان، 
هــو أحــد أكبــر المؤّسســات الطّبيــة فــي 
المنطقــة وكان تّم إعطــاء احداثّياته إلى 

)األطراف( المتحاربين”.
َهــم  ُيتَّ التــي  الّضربــات الجّويــة  وشــّكلت 
النظام الســوري وحليفته روســيا بشــّنها، 
موضــوع بحث في جلســات عــّدة عقدها 
األشــهر  خــالل  الدولــي  األمــن  مجلــس 

المنصرمة.
وألحقت تلك الّضربات أضراًرا بالمنشآت 
الطّبيــة، وهــي لم تتوّقف علــى الّرغم من 
الضغــط الــذي مــورس علــى روســيا مــن 

جانب شركائها باألمم المتحدة.
“حمايــة  بوجــوب  غوتيريــس  وذّكــر 

المدنّييــن والبنيــة التحتّيــة المدنّيــة، بمــا 
فــي ذلــك المنشــآت الطّبيــة”، مؤكــًدا أّن 
للقانــون  مــن “يرتكــب انتهــاكات خطــرة 

اإلنساني الدولي يجب أن ُيحاسب”.
وقتل 13 مدنيًا على األقل أمس الجمعة، 
3 منهــم فــي مدينــة إدلــب، جــراء غارات 
نفذتهــا قــوات النظــام علــى شــمال غــرب 
ســوريا، بحســب ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان.

هل تســافر المستشــارة األلمانية أنغيال ميركل أكثر مما ينبغي؟ هكذا تساءلت 
صحيفــة “بيلــد” الشــعبية أمــس الجمعــة، مــع تزايــد قلــق األلمــان علــى صحــة 
المستشارة، التي اضطرت للجلوس بدال من الوقوف في حفل استقبال رسمي 

يوم الخميس، بعد نوبة ارتعاش هي الثالثة في 3 أسابيع.

وأثارت نوبات االرتعاش، التي أصابت 
مراســم  فــي  وقوفهــا  أثنــاء  ميــركل 
اســتقبال مسؤولين، قلق األلمان الذين 
فــي  للصالبــة  رمــزا  ميــركل  يعتبــرون 
عالــم مضطــرب، كمــا أثــارت تســاؤالت 
كان  إذا  ومــا  الصحيــة،  حالتهــا  بشــأن 
يفــوق  بشــكل  مرهقــا  أعمالهــا  جــدول 

احتمالها.
وكتــب الصحافــي فرانــز يــوزف فاجنر 
عــن  بيلــد  بصحيفــة  عامــوده  فــي 
اضطرار ميركل للجلوس خالل مراسم 
اســتقبال أمــس الخميــس فــي مخالفة 
المستشــارة  :”عزيزتــي  للبروتوكــول 
الجالســة. انفطــر قلبــي لرؤيتــك وأنــت 
االســتقبال  مراســم  خــالل  تجلســين 

الرسمي لرئيسة وزراء الدنمارك”.
وأضاف “نرى شــخصا يحاول أن يبقى 

قويا لكنه يرتعش ثم يرتعش”.
وأحصــت الصحيفــة 21 رحلة خارجية 
قامت بها ميركل، التي ســتبلغ 65 عاما 
األسبوع المقبل، حتى اآلن هذا العام.

فــي  اقتصــاد  أكبــر  ميــركل  وتقــود 
االتحــاد األوروبي، ومن المعروف عنها 

أخالقياتها في العمل.

فــي أول رد فعــل سياســي رافــض للحد من نفوذ الميليشــيات المتحالفة مع إيران في 
العراق، اعترض نوري المالكي زعيم ائتالف دولة القانون على مرسوم رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبد المهدي بشأن اندماج الفصائل في القوات الُمسلحة الرسمية.

ورفض المالكي، وهو رئيس وزراء أسبق، 
اندماج ميليشيات الحشد الشعبي داخل 
فــي  قائــال  العراقيــة،  األمنيــة  المؤسســة 
تصريحــات إعالميــة “إنــه ليس مــع فكرة 
أن يندمــج أو يذّوب الحشــد الشــعبي مع 

الجيش والشرطة”.
ميليشــيا  لوجــود  الحاجــة  أن  وأضــاف 
الحشــد “مــا زالــت مســتمرة”، وذلــك فــي 
الرافــض  إيــران  موقــف  يناغــم،  موقــف 
لقرار دمج ميليشيا الحشد الشعبي ضمن 

المؤسسة األمنية.
للحــد  المهــدي  عبــد  مســعى  ويوصــف 
الُمســلحة  الشــيعية  الفصائــل  نفــوذ  مــن 
المدعومــة مــن إيران، بـ”خطــوة محفوفة 

بالمخاطر السياسية”.
وأصــدر رئيــس وزراء العــراق مرســومه، 

فــي أول يوليــو، بعــد أســبوعين مــن أول 
تعلــن  لــم  هجمــات،  عــدة  ضمــن  هجــوم 
أي جهــة المســؤولية عنهــا، علــى قواعــد 
األميركيــة،  القــوات  تســتضيف  عراقيــة 
طاقــة  شــركة  تســتخدمه  موقــع  وعلــى 

أميركية.
الفصائــل  محليــون  مســؤولون  وحّمــل 
الشــيعية المســلحة المســؤولية عــن أحــد 

هذه الهجمات.

المالكي يرفض الحد من نفوذ الحشد الشعبيبعد نوبات االرتعاش.. األلمان قلقون على ميركلغوتيريس يدين قصف المستشفيات بسوريا
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إسالم آباد - أسوشييتد برس

قــال مصــدر أمنــي إن شــرطة عــدن عثــرت علــى أســلحة وذخائــر تحمــل 
شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم اإلخوان في مديرية المعال.

فريــق  أن  األمنــي  المصــدر  وأوضــح 
المكافحــة داهــم منــزل عضــو اإلخــوان 
علــى  داخلــه  وعثــرت  الكمرانــي  رامــز 
ســالح  مــن  وكميــة  قنــص  بندقيــة 
وصواعــق  وذخائــر  الكالشــنكوف 
ناســفة  وأحزمــة  وعبــوات  متفجــرة 
االغتيــاالت  عمليــات  فــي  تســتخدم 

اإلرهابية.

الذخائــر  صناديــق  أن  المصــدر  وذكــر 
واألسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة 

قطر.
وكانــت مصــادر قــد تحدثــت فــي وقت 
ســابق عــن دعــم وتمويل قطــري لخاليا 
علــى  تعمــل  المحــررة  المناطــق  فــي 
التخريــب والعمــل اســتخباراتيا لصالح 

ميليشيات الحوثي وتنظيم اإلخوان.

أعلن وزير القانون والعدل الباكســتاني 
أن الســلطات “منعــت قاضيــًا من العمل 
بشــكل مؤقــت”، بعدمــا اتهمتــه مريــم 
نواز شريف، إحدى زعيمات المعارضة، 
بإدانة أبيها، رئيس الوزراء السابق نواز 

شريف، استجابة لضغوط خارجية.
نســيم  فــروغ  محمــد  الوزيــر  وأدلــى 
ببيانــه، أمــس الجمعــة، بعــد أيــام مــن 
مزاعــم أعلنتهــا مريــم نــواز، وأشــارت 

فيها إلى أن القاضي أقر - في محادثة 
تم تصويرها ســرًا - بأنه أدان أبيها بعد 

إكراهه على ذلك.
وقالــت إن القاضــي، أرشــد مالــك، أقــر 
أيضــا بأنــه لــم يكــن هنــاك أي دليل ضد 
نــواز شــريف. ولكــن القاضــي المذكــور 

نفى هذه األقوال.
ويقضــي شــريف حاليــًا عقوبة الســجن 

بعد إدانته في اتهامات بالفساد.

ضبط أسلحة قطرية بحوزة قيادي إخواني في عدن

باكستان: وقف قاٍض أدان نواز شريف بالفساد

الكويت ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

ضبطت األجهزة األمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، خلية إرهابية تتبع تنظيم اإلخوان المســلمين، ســبق 
وأن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.

وبحسب ما ذكره موقع “الداخلية” الكويتية، 
قامــت تلــك الخليــة بالهــرب والتــواري مــن 
متخذيــن  المصريــة،  األمنيــة  الســلطات 
الكويــت مقــرا لهــم، حيــث رصــدت الجهــات 
مؤشــرات  الداخليــة  وزارة  فــي  المختصــة 

قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.
الجهــات  تمكنــت  التحريــات  خــالل  ومــن 
المختصة بالكويت، من تحديد مواقع أفراد 
أمنيــة اســتباقية،  الخليــة وباشــرت عمليــة 
تــم بموجبهــا ضبطهــم فــي أماكــن متفرقــة، 
وبعــد إجراء التحقيقات األولية معهم أقروا 
بقيامهــم بعمليــات إرهابيــة وإخــالل باألمــن 
في أماكن مختلفة داخل األراضي المصرية. 
عــن  للكشــف  التحقيقــات جاريــه  تــزال  وال 
مــن ســاعدهم في التواري وســاهم بالتســتر 

عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحــذرت وزارة الداخليــة الكويتيــة بأنها لن 
تتهــاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه 
مع هذه الخلية أو مع أية خاليا أو تنظيمات 

وأنهــا  باألمــن،  اإلخــالل  تحــاول  إرهابيــة 
ســتضرب بيد من حديد كل من تســول له 

نفسه المساس بأمن الكويت.

أعلن المجلس العسكري االنتقالي في السودان، إحباط محاولة انقالب من قبل عدد من الضباط. وقال رئيس لجنة األمن والدفاع 
في المجلس العســكري االنتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن “المدبرين والمشــاركين في المحاولة االنقالبية 
الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف”، مشيرا إلى أنه “تم التحفظ عليهم”.

وأكــد المجلــس العســكري فــي الســودان أنه 
“جــاري القبــض علــى المشــاركين اآلخريــن، 

بمن فيهم قائد المحاولة االنقالبية”.
وأضاف: “باشــرت األجهزة األمنية التحقيق 
معهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة”.

كمــا شــدد علــى أن “القــوات األمنية حريصة 
وتحقيــق  والمواطــن،  الوطــن  أمــن  علــى 

التحول السياسي المنشود”.
االنقالبيــة  المحاولــة  أن  إلــى  عمــر  وأشــار 
الســتباق  دقيــق،  توقيــت  فــي  “جــاءت 
االتفــاق بيــن المجلس وقوى إعــالن الحرية 

والتغيير”.
في غضــون ذلك، قالت الوســاطة األفريقية 
في الســودان إن هناك اتفاقا كامال بين قوى 
الحريــة والتغييــر علــى اإلعــالن السياســي 

المتعلق بكافة هيئات المرحلة االنتقالية.
حســن  محمــد  األفريقــي  الوســيط  وقــال 
لبــات أنه ســيكون هناك اجتمــاع ثاني اليوم 
السبت الستكمال المناقشات وتوقيع وثيقة 

االتفــاق السياســي. وكان قــد أكــد لبــات أن 
تســليم الوثيقــة النهائيــة لالتفاق قــد تأجل، 
مشــيرا إلــى أن  التوقيــع الرســمي للوثيقــة 

تعطل ألسباب فنية بحتة.

عناصر من الشرطة الكويتية رئيس لجنة األمن والدفاع في المجلس العسكري االنتقالي

ــاء الــمــصــري ــض ــق ــن ال ــام مـ ــكـ صــــدرت بــحــقــهــا أحـ اســتكمال حوار االتفــاق على المرحلــة االنتقاليــة اليوم
الكويت: ضبط خلية إرهابية تتبع “اإلخوان” “العسكري السوداني” يعلن إحباط محاولة انقالب
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منذ ســنوات والدعوة إلى البحرنة الشــغل الشاغل ألغلبية المواطنين، وكان 
األمل أن تجد هذه الدعوة األصداء الحقيقية على أرض الواقع، إال أن المؤلم 
أن تتجه الشــركات وحتى القطاع الحكومي إلى العكس تماما، فإحدى أكبر 
الشــركات وأعرقها تراجعت فيها نســبة العمالة البحرينية فضال عما يحظى 
به العمال الوافدون من امتيازات، ناهيك عن تجاوز أعمارهم ســن التقاعد. 
أال يجب على أقل تقدير مساواة البحريني بغيره في الرواتب واالمتيازات، 
وهــذه الشــركة ليســت إال نموذجــا واحــدا بين عشــرات المؤسســات األخرى 
التــي تفضــل العمالــة األجنبيــة ألســباب لم تعد خافيــة على أحــد تتمثل في 
هيمنــة مــدراء المــوارد البشــرية فيها، والعامل اآلخر هو غياب أي شــكل من 

أشكال الرقابة، وإزاء هذا الوضع ما الذي يتوقعه المواطن؟
في مطلع العام الجاري تقدمت مجموعة من أعضاء المجلس النيابّي رسميا 
بطلــب تشــكيل أول لجنــة تحقيــق برلمانيــة للبحرنة منذ بدايــة دور االنعقاد 
األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس، والــذي دفعهــم لتشــكيل اللجنــة هو 
عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، 
وضمت اللجنة أربعة أعضاء وتضمنت ثالثة مطالب أبرزها التحقيق بشــأن 
المعوقــات التــي تحــول دون بحرنــة الوظائــف فــي مملكة البحريــن، إضافة 
إلــى التأكد من التزام الجهــات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح 
الداخليــة ذات الصلــة ببحرنــة الوظائــف، والتأكــد مــن أوضــاع العمــال غيــر 
البحرينيين ونوعية األعمال التي يشغلونها ثم أسباب عدم بحرنة الوظائف. 
ورغــم أّن المهلــة القانونيــة المعطــاة للجنة لتقديم النتائج فــي غضون فترة 
ال تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تاريــخ التحقيق، إالّ أنــه حتى اللحظة لم نشــهد 
لهــا أيــة نتائــج. كنــا نتمنى لــو أّن اللجنــة كانت صريحــة معنا بذكر األســباب 
التي أعاقت سير عملها لكنها اكتفت بالصمت وهذا ليس مقبوالً من أعضاء 

المجلس النيابي.

وال يبدو وضع البحرنة أفضل حاال في القطاع الحكومي عنه في  «
الخاص، ولعل الدليل هنا ما كشف عنه أحد النواب بأّن المتوسط 

السنوي لرواتب الموظفين األجانب في وزارة األشغال تجاوز 6 ماليين 
و864 ألف دينار!.

عندما تشــدد الســيدة مريم رجوي، رئيســة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة 
اإليرانيــة خــالل كلمتهــا أمــام آالف المتظاهريــن اإليرانييــن فــي العاصمــة األلمانيــة 
برليــن يــوم الســبت الماضــي، علــى أن الماللــي أكبــر تهديــد للســالم في عالــم اليوم، 
فــإن مطابقــة كالمهــا مــع واقــع المنطقــة والعالم، يؤكــد ذلــك بمنتهى الوضــوح، لكن 
الســيدة رجــوي وعلــى الرغم مــن ذلك فإنها تلفت األنظار مرة أخرى إلى ســبب كون 
هــذا النظــام أكبــر تهديد للعالــم عندما توضح أنه وبدئا من تخصيــب اليورانيوم، أي 
االســتعداد لتصنيــع قنبلــة نوويــة، وإلى تطويــر برنامج الصواريخ البالســتية وحتى 
نشــر قواتهــم في ســوريا وتصعيد حربهــم اإلجرامية في هذا البلــد، وليس هناك من 

بإمكانه إنكار هذه الحقائق.
نظــام الماللــي ومنــذ األيــام األولى له، أثبت أنه يشــكل خطــرا على إيــران والمنطقة 
والعالــم، خصوصــا بعدما شــرع بممارســاته القمعية الدموية وارتــكاب المجازر بحق 
الشعب والمقاومة اإليرانية، بل إن األجواء القرووسطائية التي فرضها على الشعب 
اإليرانــي هيــأت فــي حــد ذاتهــا كل أســباب قيــام النظــام بانتهــاكات حقوق اإلنســان 
وبصورة غير عادية، ومن هنا كانت مطالبة السيدة رجوي في كلمتها آنفة الذكر من 
المستشارة األلمانية ميركل قيادة مبادرة على المستوى األوروبي ضد نظام طهران 
النتهاكاته حقوق اإلنسان بما في ذلك وقف مضايقة وإعدام السجناء وقتلهم تحت 

التعذيب وتشكيل لجنة دولية لزيارة السجون ومقابلة السجناء السياسيين.

األوضاع الصعبة التي يواجهها النظام اإليراني بفعل الظروف واألوضاع  «
الحالية ولكن وعلى الرغم من أوضاعه الصعبة فإنه ال يكف عن قمع 

الشعب اإليراني وال يتخلى أيضا عن سياساته العدوانية المشبوهة وعن 
االستمرار في تهديد السالم واألمن في المنطقة والعالم، لذلك حذرت 

السيدة رجوي من التجارة مع هذا النظام ودعت دول العالم إلى االمتناع 
عن ذلك ألن “كل يورو في التجارة مع الماللي يصرف لقمع الشعب 
اإليراني وإثارة الحروب في المنطقة”، وبطبيعة الحال، فإن األوضاع 

الحالية في إيران والمنطقة والعالم متوترة كلها بسبب سياسات هذا 
النظام وسعيه المستمر من أجل إثارة الفوضى والحروب واالختالفات 

لكي يحقق أهدافه وينفذ مخططاته المعادية للسالم واألمن، لذلك فإن 
تشديد السيدة رجوي على ضرورة وقف األوروبيين سياسة منح التنازالت 

للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران أمر ضروري جدا. “الحوار”.

“البحرنة محلك سر”

الماللي أكبر تهديد للسالم في عالم اليوم

الَحشد الذي ُيناِور بين باب القانون وشّباك الطائفية )2(
األمنيــة  األجهــزة  ألغلــب  ُمخِتــرق  الَحشــد 
والعسكرية، وُممِسك باألرض وَيحظى بَشعبية، 
فمــن أيــن للســلطة القــدرة علــى تنفيــذ َمرســوم 
ُيقّيده وَيحد ِمن قدراته! وما الذي سُيجِبره على 
ذلــك وَمــن! خصوصــًا بعــد إعــالن هيئة الحشــد 
قيام مليشياتها قبل أيام بعملية عسكرية غرب 
العــراق، ظاهرهــا حجــة مالحقــة فلــول داعــش، 
وباطنهــا علــى مــا يبدو رســالة تجاهل لمرســوم 
رئيــس الحكومــة مفادها أننا باقــون ونتمدد. أو 
َبعدما أشيع َعن ترشيح َشخصية ُموالية إليران 
لتولــي َمنصــب وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون 
االســتخبارات، وهــو الَمدعــو أبوزينــب الالمــي، 
َمسؤول أمن الَحشد، والُمرافق الشخصي لقاسم 
ســليماني! وهــو ما ُيعزز قناعاتنــا ومخاوفنا ِمن 
احتمالية أن ُيســَتغل هذا الَمرســوم، كما القانون 
الــذي َســبقه، لتغلغــل الَحشــد ِضمن المؤسســات 
األمنية والعســكرية وتمكينه منها بحجة َدمجه 
فيها، كما َحصل َمع خطوة َدمج أعضاء أحزاب 
المعارضة اإلسالمية سابقًا، أو أن يكون هذا هو 

الغرض ِمن إقراره أصالً!
لــذا فمــا َيدعوني إلى َتَذّكــر أغنية الراحلة فائزة 
أحمد ُكلما ُذِكر الَحشد، هو ربما قناعتي بأن أية 
ُمحاولــة إلخراجه من الباب بقانون أو َمرســوم، 
َســتليها خطــوة إدخالــه أو دخولــه هــو بطريقته 
الخاصــة َســريعًا وبَلمح الَبَصر ِمن شــباك الدفاع 
َعــن الَمذهــب والُمقّدســات، أو ُنصــرة َمظلوميــة 
الطائفــة، وألنــه بــات َمنظومــة ِعمالقــة للَجهــل 
والفســاد الُمَشــرَعن، ُتؤِمــن بهــا وتعتــاش عليهــا 
مالييــن النفــوس الَضعيفــة والعيــون الَجوعانة، 
فرصــة  وَهمجيتــه  فوضــاه  فــي  َوَجــدت  التــي 
وُعقدهــا  المزمنــة  أمراضهــا  َعــن  للتنفيــس 
المتفاقمــة، وللتعويــض َعن خيباتهــا الُمتواِصلة 

وَفَشلها في الوصول إلى ذاتها اإلنسانية.

لكن بالنهاية تبقى خطوة السيد عادل  «
عبدالمهدي َجريئة، وفيها ُمجازفة ِمن ِقَبل 

رَُجل لم َيُعد َمدعومًا بحزب قوي كما في 
السابق، وأقصد الَمجلس األعلى، الذي َتَفّكك 

وبات )طشاره مالة والي(. “إيالف”.
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محمد المحفوظ

فالح هادي الجنابي
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@hotmail.com

مصطفى القرة داغي

“هناك مخاوف ِمن احتمالية  «
أن ُيسَتغل الَمرسوم فيتغلغل 

الَحشد ِضمن المؤسسات 
األمنية والعسكرية ويتمكن 

منها بحجة َدمجه فيها”.
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 جهود خيرية 
تستحق الثناء

فــي حــوار مــع إحــدى الصحــف المحلية كشــف األميــن العــام للمؤسســة الخيرية 
الملكية عزم المؤسسة تأسيس مصانع خاصة لألسر البحرينية المحتاجة، تنطلق 

من خالل مشروعاتها، وهذا يعد توجها جديدا يصب في االتجاه الصحيح.
فمنــذ تأســيس هــذه المؤسســة الوطنية الرائدة فــي 14 يوليو 2001 وهي تســير 
بخطــوات راســخة ومدروســة بعنايــة فائقــة نحــو تحقيــق طموحاتهــا التنمويــة 
المباركة على الصعيد الخيري واإلنساني محليا وخارج حدود الوطن، وحصولها 
علــى المركــز األول عربيــا والعاشــر عالميــا فــي مؤشــر العطــاء لعــام 2018، وفقــا 
لتقريــر مؤسســة “كاف” العالميــة بالمملكــة المتحــدة، ويأتــي هذا اإلنجــاز العالمي 
نتيجة الجهود الخيرة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى العديد من اإلنجازات 

المشرفة األخرى التي تابعناها في المحافل الدولية.
ونــرى كمواطنيــن مــا تقــوم بــه المؤسســة مــن أعمــال خيريــة وإنســانية داخــل 
البحريــن، والــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه بتقديــم مختلف أنــواع الرعايــة لأليتام 
الخدمــات  وتقديــم  احتياجاتهــم  وتلبيــة  حياتهــم  شــؤون  ومتابعــة  واألرامــل 
ذلــك  تســتحق  التــي  المحتاجــة  الفئــات  لهــذه  المســاندة  والحياتيــة  المعيشــية 
والوقــوف معهــم فــي الســراء والضــراء، حيث تنوعت المســاعدات التــي تقدمها 

المؤسســة للمســتحقين من أبنــاء البحرين وذلــك تعزيزا لقيم التكافل والشــراكة 
المجتمعيــة، كذلــك ما تقوم به المؤسســة من مشــاريع تنمويــة محلية واتفاقيات 
ومذكــرات تفاهــم مــع الكثيــر مــن مؤسســات الدولــة جميعهــا وتصب فــي خدمة 
األيتام واألرامل وأفراد األسر البحرينية المحتاجة وتخفيف أعباء الحياة عنهم 

وتيسير األمور واالحتياجات الضرورية أمامهم.

النجاحات واإلنجازات المتتالية التي حققتها هذه المؤسسة الحضارية  «
الراقية خالل مسيرتها والسمعة الطيبة التي اكتسبتها وهي 

تستحق الثناء والتقدير والشكر لم تأت بسهولة أبدا، بل جاءت نتيجة 
رعاية عاهل البالد المفدى ومتابعة جاللته الدائمة لألعمال الخيرية 

واإلنسانية وتوجيهات جاللته الدائمة لتقديم أفضل أنواع الرعاية 
لأليتام واألرامل واالرتقاء بعمل المؤسسة الخيرية الملكية وتطويرها 

لتوفير كل الخدمات لألسر البحرينية المحتاجة، وباهتمام بالغ من 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية 

الملكية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

Raja.marhoon@gmail.com

تقنين وسائل التواصل 
االجتماعي...

كثــر الحديــث فــي اآلونــة األخيرة عــن وســائل التواصــل االجتماعي 
وضــرورة “ضبــط إيقاعهــا” ومحتواهــا وتفاعالتهــا، األمــر الــذي دفــع 
بعــض النــواب إلى إطــالق التصريحات عن تعديــالت قانونية مرتقبة 
تمــس هــذا الفضــاء الذي نعيــش داخله جميعــا وإن اختلفــت المواقع 

والمساحات.
يتعــدى  ال  التشــريعية  الســلطة  عــن  صــدر  مــا  فــإن  اللحظــة،  لغايــة 
التصريحــات، فلــم ُيقــدم إلــى المجلس أي مقترح قانوني أو مشــروع 
بقانــون فــي هــذا االتجــاه، وســأتطرق فــي هــذه الســطور إلــى بعــض 
المواقف الصادرة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني النائب محمد السيسي البوعينين في محاولة إلثراء النقاش 

المجتمعي في هذه القضية.
آخــر تصريــح صــدر عــن البوعينيــن، تحــدث فيــه عن طموحــه فرض 
لوســائل  المالكــة  الكبــرى  العالميــة  الشــركات  علــى  محليــة  “ســلطة 
التواصل”، وســأنبه األخ السيســي إلى أن ما أثاره من أمنيات ال يبدو 
قابــالً للتحقيــق بــأي حال من األحــوال، فالصين مثــال، وبما تملكه من 

وزن سياســي وأمنــي دولي، وثقــل ديموغرافي يقارب المليار ونصف 
المليار نسمة، لم تفرض شروطها على هذه الشركات، وأقصى إجراء 
اتخذته تلخص في حظر هذه الوســائل عن شــعبها، وبصورة أوضح، 
فــإن أشــد إجــراء يمكــن أن نتخــذه لــن يتعــدى وضــع شــروط وقيــود 
جديــدة علــى طريقــة اســتخدامنا لوســائل التواصــل أو حجب بعض 

الحسابات والمواقع. 
تصريــح آخــر لرئيــس اللجنــة، تطــرق فيــه لضــرورة وضــوح هويــة 
صاحب الحساب والمستخدم وحظر الحسابات مجهولة الهوية وهي 
فكرة جيدة، خصوصا عندما يتعلق األمر بمحتوى إلكتروني يتضمن 
تحليــال أو إصــدارا للمواقــف مــن قضايــا محوريــة، فمعرفة شــخصية 

صانع المحتوى ضرورة في هذه الحاالت.

وال تتسع مساحة هذا المقال للخوض أكثر في هذه القضية،  «
وللحديث بقية، ولحين لقائنا مجددا، سأذكر اإلخوة النواب بحق 

الناس في التحقق من مصداقية المعلومات سواء كان مصدرها 
معلوما أم مجهوال.

رجاء مرهون
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اختتــم منتخــب الناشــئين لكــرة القــدم، مشــاركته فــي بطولــة اتحاد غرب آســيا 
الســابعة، والتــي أقيمــت فــي العاصمــة األردنية )عمــان( في الفتــرة 1 وحتى 11 

يوليو الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

وخاض منتخب الناشئين آخر مبارياته 
فــي البطولة، الخميــس 11 يوليو، أمام 
بالتعــادل  وانتهــت  العمانــي،  نظيــره 
لمنتخبنــا  ســجل  إذ  للجانبيــن،  بهــدف 
أن  قبــل  هــال،  علــي  محمــد  الاعــب 
يعادل العمانيون النتيجة في اللحظات 
األخيــرة مــن عمر المبــاراة، وذلك ضمن 
للمجموعــة  الثالثــة  الجولــة  منافســات 

الثانية للدور الثاني للبطولة.
وكان األحمــر الناشــئ افتتــح مبارياتــه 
فــي الــدور الثاني بالخســارة من نظيره 
العراقــي بثاثــة أهــداف مقابــل واحــد، 
وســجل يومهــا هــدف منتخبنــا الوحيد 

الاعب علي طرادة.

يشــار إلــى أن منتخــب الناشــئين أنهــى 
مبارياتــه فــي الــدور األول وصيفــا في 
المجموعــة األولــى، بعد تعادلــه إيجابيا 
)1-1( مع سوريا وسجل الهدف الاعب 
ســيد محمود الموســوي، كمــا تمكن من 
الفــوز علــى لبنــان بهــدف نظيــف حمــل 

إمضاء الاعب كمال صالح.
وشــكلت البطولة فرصة إعداد مناســبة 
للتصفيــات  التحضيــر  نحــو  للمنتخــب 
المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020، إذ 
ســتقام التصفيات خال شــهر ســبتمبر 

المقبل.
وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة 
الثانيــة إلــى جانــب أوزبكســتان )البلــد 

الهنــد  للتصفيــات(،  المســتضيف 
وتركمانستان.

لمنتخــب  الوطنــي  المــدرب  أن  يذكــر 
الناشئين راشــد الدوسري، اختار قائمة 
فــي  للمشــاركة  العبــا   23 مــن  مكونــة 
بطولــة غرب آســيا، وهم: محمد حســن 
البنــاي، حســن فــاح،  محمــد، محمــود 
طال ســامي، ســيد محمود الموســوي، 

علي حســين ســند، يوســف عبدالكريم، 
كمــال  الدوســري،  علــي  النصــف،  علــي 
علــي  طــرادة،  حســين  علــي  صالــح، 
بوزيد، جاســم الرميحي، حســن ســمير، 
محمد علي هال، عيســى محمد، ســيد 
باقر النجار، سعد عبدهللا، محمد أحمد، 
عمار محمد، أحمد جاسم، عبدهللا علي 

وعبدهللا القصاب. 

منتخب الناشئين لكرة القدم

فرصة إعداد مناسبة نحو التحضير للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

“أحمر الناشئين” يختتم مشاركته في “غرب آسيا”
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ظهر الفارس البحريني خالد هالل الخاطري بقوة في بطولة ليمانس الدولية الفرنسية لقفز 
الحواجــز بعــد أن تمكــن من تحقيــق المركز الثاني في اليوم األول من البطولة التي شــهدت 
أيضــا تحقيــق الفــارس أحمد منصور المركز الخامس بمشــاركة الفارس صابــر فرج، إضافة 

إلى عدد من فرسان العالم. 

للمركــز  الخاطــري  الفــارس  تحقيــق  وجــاء   
مــن  تمكــن  أن  بعــد  ســييرا  بالفــرس  الثانــي 
تقديــم أداء كبيــر وباهر تنافــس على المراكز 
األولــى وتمكــن مــن الخــروج بالمركــز الثانــي 
بشــر  الــذي  األمــر  البطولــة؛  أيــام  أول  فــي 
بظهــور متميــز للفريــق البحرينــي المشــاركة 

فــي البطولة وســط حضور قــوي من قبل 43 
فارسة من مختلف دول العالم. 

 وتمكــن الفــارس البحريني أحمد منصور من 
تحقيــق المركــز الخامــس بعد منافســة قوية 

مع الفرسان. 
 وبهــذه المناســبة عبــر خالــد هــال الخاطري 
عن فرحته الغامرة بهذا الفوز، حيث أشار أن 
الفوز يعد أحد مكتسبات مملكة البحرين في 
مجــال قفــز الحواجز علــى المســتوى الدولي 
خصوصــا في ظــل الدعم المباشــر من جانب 
ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 

والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة، ورئيــس االتحــاد الملكــي البحرينــي 
الشــيخ  ســمو  القــدرة  وســباقات  للفروســية 

فيصل بن راشد آل خليفة. 
ســعادته  عــن  الخاطــري  الفــارس  وأعــرب 
بتحقيــق المركــز الثانــي في اليــوم األول من 

التواجــد  أن  إلــى  مشــيرا  الدوليــة،  البطولــة 
فــي البطولــة الفرنســية يعــد فرصــة مثاليــة 
الكتســاب المزيد من الخبــرات والمهرات في 

فــي  للمشــاركة  طريــق اإلعــداد واالســتعداد 
الــدوري العربي لقفز الحواجز ودورة األلعاب 

األولمبية طوكيو 2020.

اللجنة اإلعالمية

الخاطري يحقق المركز الثاني ومنصور الخامس

لقطة للفارس خالد الخاطري 

اللجنة اإلعالمية

يغادر فجر )اليوم( السبت الطاقم البحريني الدولي المكون من حسين الموت وسمير 
مرهون إلى مدينة فيغو اإلســبانية للمشــاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 
للشــباب لكرة اليد، والتي تنطلق في الثاثاء المقبل وتســتمر حتى الثامن والعشــرين 

من الشهر الجاري.
وتأتــي مشــاركة المــوت ومرهــون فــي المحفــل العالمــي بعــد اختيارهمــا مــن جانــب 
االتحــاد الدولــي لكــرة اليــد؛ نظرا لحضورهمــا البارز على المســتوى اآلســيوي، وتمثل 
هذه المشاركة الثامنة لهما في نهائيات كأس العالم، إذ سبق لهما التواجد في العديد 

من الموندياالت العالمية ما نال ثقة االتحاد الدولي في إمكاناتهما التحكيمية.
وخضــع الطاقــم البحرينــي طــوال الفتــرة الماضيــة إلــى برنامــج إعدادي خــاص بدنيا 
ونظريــا بِإشــراف لجنــة الحــكام الدولــي وعن طريــق التواصل المباشــر، وذلك تمهيدا 

إلجراء اإلختبارات الفنية التي تجرى لألطقم التحكيمية قبيل انطاق المونديال.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد عبدالواحد اإلسكافي عن ثقته في 
اجتيــاز المــوت ومرهــون لاختبــارات األوليــة، متمينا لهمــا كل النجــاح والتوفيق في 
البطولة، وأن يعكســا المكانة التي وصل لها الحكم البحريني في مختلف المشــاركات 

العالمية.

الموت والمرهون إلى إسبانيا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

بونفــور  محمــد  الدولــي  الحكــم  أنهــى 
والحكم المســاعد الدولي سلمان طاسي، 
مشــاركتهما الناجحــة فــي بطولــة اتحــاد 
والتــي  للناشــئين،  الســابعة  آســيا  غــرب 
أقيمت في األردن في الفترة 1 وحتى 11 

يوليو الجاري.
وكان االتحاد البحريني لكرة القدم رشــح 
الحكمين بونفور وطاســي للمشــاركة في 

إدارة مباريات البطولة.
وأســندت لجنة الحكام فــي البطولة عددا 
مباريــات  فــي  للحكميــن  التكليفــات  مــن 
مــن  والثانــي  األول  الــدور  فــي  مختلفــة 

البطولة.
وأدار الحكــم الدولي محمد بونفور مباراة 
الــدور  فــي  والعــراق  الكويــت  منتخبــي 
األول، وســاعده الحكــم المســاعد الدولــي 
أوال  مســاعدا  بصفتــه  طاســي  ســلمان 
والمســاعد الثاني رامي طعان من ســوريا، 

والحكم الرابع طاهر بكار من سوريا.

وشــارك الحكم ســلمان طاســي في إدارة 
والكويــت  الســعودية  منتخبــي  مبــاراة 
ضمــن الــدور األول، وذلــك بصفتــه حكمــا 
مســاعدا أوال، في لقاء أداره الحكم قاسم 
الحاتمــي، والمســاعد الثانــي زايــد كمــال، 

والحكم الرابع عادل النقبي.
كما شــارك الحكم محمد بونفور في إدارة 
ضمــن  ولبنــان  الكويــت  منتخبــي  مبــاراة 
الــدور الثانــي، وذلــك بصفتــه حكمــا رابعــا 

في مواجهة أدارها الحكم العراقي محمد 
ســلمان، والمســاعد األول العراقــي أحمــد 
قاســم والمســاعد الثانــي األردنــي حمــزة 

سعادة.
منتخبــي  مبــاراة  بونفــور  محمــد  وأدار 
فلســطين والكويت في الــدور الثاني، إلى 
المســاعد األول ســلمان طاســي،  جانــب 
والمســاعد الثانــي العراقــي أحمــد قاســم، 

والحكم الرابع العراقي محمد سلمان.

محمد بونفورسلمان طالسي

حسين الموت وسمير مرهون

فــي بطولة غرب آســيا الســابعة للناشــئين لكــرة القدم
مشاركة ناجحة للحكمين بونفور وطالسي

اللجنة اإلعالمية

المعمــري،  راشــد  البحرينــي  المتســابق  ســجل 
 SWS بطولــة  فــي  انطاقــة قويــة وإيجابيــة 
فــي  حاليــا  تقــام  والتــي  الكارتنــج،  لســيارات 
إيطاليــا وتســتمر حتــى اليوم الســبت الموافق 
التصفيــات  وانطلقــت  الجــاري.  يوليــو   13
خــاض  أن  بعــد  للبطولــة  الرســمية  التأهيليــة 
المتسابقون تدريبا رسميا على مضمار الحلبة، 
إذ تمكــن المتســابق البحرينــي راشــد المعمــري 
مــن إحراز المركز األول فــي المجموعة الثالثة 
للتصفيــات األولــى، وبالرغــم مــن انطاقــه من 
الصــف 12 بعــد حصوله علــى عقوبة أرجعته 5 
مراكــز بعــد أن كان ســابعا، إال أن ذلــك لــم يمنع 
راشد المعمري من التألق والفوز بالمركز األول.

انطلــق  الثانيــة،  التأهيليــة  التصفيــات  وفــي 
راشــد المعمري من الصف 19 في فئة “الســوبر 

ماستر”، والتي تعد من أقوى الفئات.
وتمكــن راشــد المعمــري من التأهل عبــر المركز 
الثانــي، رغــم الظــروف الصعبــة التــي واجههــا 
األمطــار  تســاقط  مــع  المتســابقون، خصوصــا 

بغــزارة، األمــر الــذي أثــر كثيــرا علــى مســتوى 
المتســابقين، لكــن المعمــري تمكــن بنجــاح مــن 

التأهل عن كل جدارة واستحقاق.
وتعتبر التجربة هي األولى لراشد المعمري في 

خوض السباقات تحت األمطار.
الهــدف  إن  المعمــري  راشــد  المتســابق  وأكــد 
هــو  الســباق  فــي  المشــاركة  مــن  األســاس 
المنافســة على األلقاب، مشــيرا إلــى أن الفريق 

ســبق لــه المشــاركة فــي نســخة العــام الماضي 
)2018(، لكــن الحــظ لم يحالفــه للتتويج، مبينا 
عــن رضــاه وســتعادته بمــا تحقــق مــن نتائــج 
ووعــد  التأهيليــة.  التصفيــات  خــال  مميــزة 
المتســابق راشــد المعمري ببذل قصارى جهده؛ 
من أجل تحقيق اإلنجاز عبر المراكز المتقدمة، 
مشــيرا إلى العمل بشــكل كبير من أجل الظهور 

القوي والمميز وتسجيل نتائج إيجابية.

المعمري على منصات التتويج

وســط األمطار الغزيرة في بطولة SWS للكارتنج بإيطاليا
انطالقة قوية ومميزة للبحريني راشد المعمري

علي مجيد

ســيكون شهر أكتوبر المقبل موعدا لخوض السوبر 
البحريني اإلماراتي لكرة اليد في نســختها الثالثة، 
والتــي ستســتضفيها مملكة البحريــن للمرة الثانية، 
حيث سيلتقي فريق النجمة بطل الكأس مع نظيره 
باربــار بطــل الدوري، علــى أن يتأهل الفائــز لماقاة 
الفائــز مــع بطــل الســوبر اإلماراتــي والذي ســيجمع 
فريقــي الشــارقة بطل الدوري والــكأس مع وصيفه 

األهلي. 
ويعتبــر النجمــة هــو الفريــق األكثــر تتويجــا بهــذه 
النســخة فــي مناســبتين متتاليتيــن، األولى أقيمت 
علــى صالــة مدينة خليفــة الرياضية وظفــر النجمة 
اإلماراتــي  الشــارقة  فريــق  علــى حســاب  بالــكأس 
بنتيجــة )18/23(، والثانيــة أقيمــت فــي اإلماراتــي 
وتمكن “الرهيب” من الحفاظ على اللقب بعد فوزه 

على الشارقة أيضا بنتيجة )19/27(.

السوبر البحريني 
اإلماراتي

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، الرئيس اإلقليمي لمجموعة 
ماجــد الفطيــم خالد العجمي وذلك في إطار توحيد الجهود لدعم الشــباب وإقامة 

برامج مشتركة تهتم بتمكين الشباب. 

شــؤون  وزيــر  بحــث  اللقــاء،  وخــال 
الشــباب والرياضة مــع الرئيس اإلقليمي 
التعــاون  الفطيــم  ماجــد  لمجموعــة 
الشــبابي  القطــاع  دعــم  فــي  المشــترك 
دعــم  فــي  يســاهم  بمــا  والرياضــي 
المبادرات التي ترتقي بالحركة الشبابية 
القطاعيــن  لهذيــن  وتضمــن  والرياضيــة 
المهمين المزيد من التطور واإلنجازات. 
وفــي بدايــة اللقــاء، رّحــب وزير شــؤون 
الشــباب والرياضــة بالرئيــس اإلقليمــي، 
مشــيدا بالجهــود الكبيرة التي يبذلها من 

أجــل دعم الحركــة الشــبابية والرياضية 
التعــاون  أهميــة  مؤكــًدا  المملكــة،  فــي 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  بيــن 
ومجموعة ماجد الفطيم بما يســاهم في 
تنفيــذ مبــادرات متميــزة تجاه منتســبي 
القطــاع الشــبابي والرياضــي وبمــا تتفق 
مــع مبــادرات البرنامــج الوطنــي لتطوير 

القطاع الشبابي والرياضي “استجابة”.
اإلقليمــي  الرئيــس  أّكــد  جانبــه،  ومــن 
لجموعة ماجد الفطيم حرص المجموعة 
علــى التعــاون مع وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضــة لارتقــاء بالشــباب البحرينــي 
ودعــم مبادراتهم وتمكينهم في مختلف 
والرياضــي،  الشــبابي  القطــاع  أركان 
الفطيــم  مجموعــة  تفاعــل  إلــى  مشــيًرا 

اإليجابي مع المبادرات التي تساهم في 
والرياضــي  الشــبابي  بالقطــاع  االرتقــاء 
وتحقيــق  التقــدم  لمكوناتــه  وتضمــن 

اإلنجازات.

جانب من اللقاء

بحث التعاون المشــترك في دعم القطاع الشبابي والرياضي

المؤيد يستقبل الرئيس اإلقليمي لمجموعة “الفطيم”

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أول أيام بطولة 
ليمانس الفرنسية 

لقفز الحواجز



قلــب فريــق النجــوم الطاولة علــى فريق نادي ســماهيج 
فــي الدقيقــة األخيرة مــن المبــاراة ليتأهل للــدور الثاني 
بعــد أن كان مودعــا للبطولــة حتــى اللحظــة التــي أحــرز 
فيهــا أحمد ســهيل هــدف التعادل لصالح فريــق النجوم. 
وهزم فريق مركز سماهيج اإلسالمي شباك فريق أمجاد 
الديــر بهدفين نظيفين. وذلك فــي بطولة الوطن الرابعة 
المقامــة علــى مالعــب نــادي ســماهيج مســاء الخميــس 

الماضي.  
عنــد   2019 يوليــو   13 الســبت  اليــوم  مســاء  وتنطلــق 
الســاعة 8:15 مباريــات بطولــة روابــط األنديــة العالمية، 
حيث يلتقي ضمن المجموعة األولى فريقا رابطة ميالن 

ورابطــة ريــال مدريد في المبــاراة األولى، وفــي المباراة 

الثانيــة يلتقــي فريــق رابطــة انترميــالن وفريــق رابطــة 

تشيلسي.

احتفائيــة  فعاليــة  الرياضــي  هــالل  بــن  جمعــة  مجلــس  أقــام 
بالرياضييــن مــن ذوي الهمم، حيث تم تكريم البطل فيصل عطية 
اللنغــاوي، وبطــل المئتــي متــر الحائــز علــى بطولة تونــس الدولية 
الجائــزة الكبــرى إلياس الياســي، والمدرب القدير رمضان يوســف 

القالف.
المتألــق  الجنــرال  بهــا  تجلــى  مؤثــرة  بكلمــات  الحــوار  بــدأ  وقــد 
نبيــل طــه المســت عالقــة ذوي الهمــم بكافــة المجتمــع البحريني، 
مستمســكا باالحترافيــة فــي الطرح مــن خالل دمــج كال الطرفين 
ببعــض ممــا يجعلــك تشــعر بأنــه ال يوجد فــرق في التعامــل، وهذا 
يــدل علــى المخزون الهائل من العلم الحديث الذي يتمتع به نبيل 
طــه، كمــا أن مداخالت الحضــور أثرت الحوار واســتمتع الضيوف 

والمكرميــن باألســاليب الراقيــة، كمــا حلــق محمــود الســعدون من 
جمهوريــة العــراق الشــقيق بالكلمات الرنانة التــي ال يختلف عليها 

اثنان من انها ضربت في عمق معانيها وثبات جذورها.

مجلس جمعة يكرم الرياضيين ذوي الهمم“النجوم” يقلب الطاولة على “سماهيج”

يلتحــق منتخبنــا الوطنــي للشــباب للكــرة الطائــرة بمقــر ســكن الوفــود المشــاركة في منافســات بطولة العالــم تحت 21 عاما في نســختها الــــ 20 التي 
تســتضيفها المملكــة فــي الفتــرة مــن 18 لغاية 27 يوليــو الجاري، وذلك بعد يوم مــن الراحة االجبارية يوم أمس الجمعة وبعــد أربع حصص تدريبية 
خاضها عقب مشــاركته في تصفيات منطقة غرب آســيا، والتي تصدرها بكل جدارة واســتحقاق وتأهل لنهائيات القارة المزمع إقامتها في مينامار 
الشــهر المقبل، حيث التحق وفد منتخبنا بفندق “جلف كورت” بمنطقة الســنابس المخصص للمنتخبات المشــاركة وســيجري معســكر تدريبي قصير 

يسبق غمار خوض مواجهات االستحقاق العالمي، حيث سيواجه بورتوريكو في االفتتاح.

قــال  والتطلعــات  المنتخــب  تحضيــرات  وعــن 
مدرب المنتخب يوسف خليفة إن التحضيرات 
الفعليــة انطلقــت خالل شــهر رمضــان وتحديدا 
فــي الخامــس من شــهر مايــو الماضي، وســبقها 
خــوض المنتخــب لمنافســات القســم األول مــن 
دوري الدرجة األولى المحلي؛ بهدف زيادة عدد 
المواجهــات التــي يخوضها الالعبــون؛ من أجل 
الوقوف على جاهزيتهم بجانب عدة أمور فنية 
أخــرى، وأضــاف أن المنتخــب التحــق بمعســكر 
تدريبــي خارجــي فــي بلغاريــا لمــدة أســبوعين 
خــاض خاللــه ســت مواجهــات وديــة ومــن ثــم 
تصفيــات  ضمــن  الخمــس  مواجهاتــه  خــاض 
منطقة غرب آسيا المؤهلة للنهائيات اآلسيوية.

خــاض  منتخبنــا  أن  خليفــة  يوســف  وأوضــح 
خــالل التصفيــات المؤهلة لنهائيات كأس آســيا 

خمــس مواجهــات كســب الفــوز فــي أربــع منهــا 
وخســر مواجهة واحدة أمام السعودية، وكانت 
التطلعــات هــي مشــاركة عــدد أكبــر بالتصفيات 
مــن جانــب دول المنطقــة الكبيــرة فــي عددهــا 
المنتخبــات  جميــع  يكتســب  حتــى  وحجمهــا 
المشاركة المزيد من الخبرة وتطوير مستوياتها 
الفنيــة، مشــيرا إلــى ان الجهــاز الفنــي لمنتخبنــا 
يفتقــد لخوض الالعبين المزيــد من المواجهات 

المحلية واإلقليمية، فهي غير متوفرة.
وبخصــوص التطلعــات خالل مشــاركة منتخبنا 
الثالثــة فــي االســتحقاق العالمــي بعــد مشــاركة 
خليفــة  يوســف  أوضــح  و1997   1987 عامــي 
أن الهــدف الموضــوع خــالل المشــاركة العالمية 
الالعبيــن  وأن  الثانــي،  للــدور  التأهــل  هــو 
ســيجتهدون كثيــرا؛ من أجل تشــريف البحرين 

لعــدم  وسيســعون  المرجــو،  الهــدف  وتحقيــق 
تفويــت أي فرصــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك فــي 
ظــل تكاتــف الجميــع، ولــم يخــف فــي الوقــت 
نفســه أن المواجهــات ســتكون صعبــة، ولكنهــا 
ليســت مســتحيلة، فهــي بطولــة عالــم وجميــع 
المنتخبات تواجدت في النســخة 20 بالبحرين 
بعــد تأهلهــا عــن التصفيــات التــي خاضهــا وأن 
منتخبنــا متواجــد ضمــن المنتخبــات العالميــة؛ 
كونــه صاحــب الضيافة، وهذا مــا يحتم تضافر 
الجهــود وظهــور الالعبين بمســتواهم الحقيقي 
االرض،  عنصــر  واســتغالل  العالــي  والتركيــز 
منوهــا لضــرورة أخــذ الجماهير دورهــم المناط 
بهــم ومــؤازة العبينــا؛ حتــى يتمكــن العبينا من 
التســلح بعاملــي األض والجمهــور، مؤكــدا فــي 
الوقت نفســه بدور الجانب اإلعالمي في الرفع 

الجماهيــر  وتحشــيد  الالعبيــن  معنويــات  مــن 
خــالل  االتحــاد  صالــة  بمدرجــات  للتواجــد 

مواجهات أحمر الطائرة باالستحقاق العالمي.

“جلف كورت” و”أسدال جلف إن” مقرا للوفود 

رضــا  والضيافــة  الســكن  لجنــة  رئيــس  أكــد 
أحــد  تكــون  ألن  تعمــل  لجنتــه  أن  عاشــوري 
األســباب الرئيســة لنجاح بطولة العالم لما تقوم 
بــه من مهام محورية وأساســية مــع المنتخبات 
العمــل  فريــق  بــأن  وأضــاف  كافــة،  المشــاركة 

ينقســم لقســمين، حيــث يتواجــد األول بفنــدق 
“جلــف كــورت” بمنطقــة الســنابس، حيــث تقيم 
جميع المنتخبات المشــاركة الســتة عشر ويقوم 
لحظــة  منــذ  المنتخبــات  باســتقبال  األعضــاء 
وصولهــم األولــى إلى الفندق والعمل على إنهاء 
إجــراءات إقامتهم وتوفيــر مختلف متطلباتهم 
واحتياجاتهم وكافة ســبل الراحة لهم بالتعاون 
مــع إدارة الفنــدق. أمــا القســم الثانــي، فيتواجد 
الســيف،  بضاحيــة  إن”  جلــف  “أســدال  بفنــدق 
االحتــكام  لجنــة  أعضــاء  هنــاك  يقيــم  حيــث 

وتســهيل  اســتقبالهم  كذلــك  ويتــم  والحــكام 
إجــراءات إقامتهــم وتوفيــر جميــع متطلباتهــم 

وخدمتهم على مدار اليوم.

التحاق طائرة األحمر بسكن الوفود

ســيلتحق العبــو منتخبنــا بمقــر ســكن الوفــود 
وســيتخلله  قصيــر،  تدريبــي  معســكر  إلقامــة 
خــوض مواجهــة وديــة مــع المنتخــب االيرانــي 
الرســمية  االنطالقــة  قبــل  األحــد  غــد  يــوم 

لمواجهات الحدث العالمي.

الرفاع ــ االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اللجنة اإلعالمييناللجنة اإلعالمية

منتخبنا يلتحق بسكن وفود بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة

خليفة: هدفنا التأهل للدور الثاني ونطمح لمؤازرة الجماهير

جانب من تحضيرات منتخب أحمر الطائرة  يوسف خليفة
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تســتأنف اليــوم )الســبت( منافســات بطولة االتحاد التصنيفيــة للبليارد، والتي ينظمهــا االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس، 
وذلك على صالة نادي رونيز للبليارد في قاللي، حيث سيشهد اليوم السبت إقامة 12 مباراة مقسمة على الفترتين، ففي الفترة األولى 
والتي تنطلق الساعة 6 مساًء يلعب عبدهللا العلي مع يوسف فوزي، يوسف الكبيسي مع حيدر علي، علي محمد علي مع عبدهللا محمد 

علي، أحمد يوسف صباح مع حسين علي محمد، محمد علي سلمان مع حسن صباح وعارف الكوهجي مع حسين الشايع.

وفــي الفتــرة الثانيــة التي تبدأ عند الســاعة 
معــاذ  مــع  الخبــاز  حبيــب  يلعــب  مســاًء   8
الخطيب، مرتضى بدر مع حسين السيسي، 

إبراهيــم القائــد مع أحمــد فيصل، فهد خلف 
القاســمي  وائــل  ســلمان،  حســن  علــي  مــع 
مــع إبراهيــم غلــوم، زكــي السيســي مع علي 

عبدالكريم أحمد.
ومــن المتوقــع أن تحظــى منافســات اليــوم 
اإلثارة والندية بين المتبارين وخصوصا أن 

مســار البطولــة يســير بشــكل تدريجي نحو 
منعطــف تحديــد هويــة المتأهليــن لــأدوار 
المتقدمــة والمهمــة، والتي تؤهل للمنافســة 

على المراكز األولى.
وقبــل فترة التوقف التــي صاحبت البطولة 
فــي  أقيــم  والجمعــة،  الخميــس  ليومــي 
يــوم األربعــاء الماضــي 12 لقــاًء مــن الــدور 
التمهيدي، وشــهد تألقا الفتا وكبيرا لالعبين 

إبراهيــم القائــد وفهد خلــف اللذين يعتبران 
الالعبيــن والمتوقــع وصولهمــا  مــن أفضــل 
لــأدوار النهائيــة عطفــا علــى مســتوياتهما 
الفنيــة وخبرتهمــا الميدانية في هذه اللعبة، 
إذ فــاز القائــد علــى رائــد أحمــد 7/9، وخلف 
على علي حســين 4/9، معــاذ الخطيب على 
علــى  الفــردان  رضــا   ،4/9 الظاعــن  محمــد 
علــى  إبراهيــم  خليــل   ،6/7 محمــد  خليــل 

5/7، زكــي السيســي علــى  القاســمي  خالــد 
زكريا الحايكي 0/7، فارس عبدالكريم على 
عبــدهللا بوكمال 1/7، علي عبدالكريم أحمد 
علــى ســيد ناصــر 0/7، أحمــد فيصــل علــى 
أحمــد الجابري 4/9، محمــد عبدالهادي على 
أحمــد يوســف الماجــد 5/7، فهــد المحميــد 
على هشــام ميرزا 3/7، وعلي حســن سلمان 

على علي حاجي 3/9.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اليوم 12 مباراة في تصنيفية اتحاد البليارد

ــة ــم ــزي ــع ــل مـــشـــرق لــــــذوي ال ــب ــق ــت ــس نـــحـــو م
ــتــعــريــف بــعــمــلــهــا وإســتــراتــيــجــيــتــهــا ــل ــا ل ــي ــاف ــح ــة تــعــقــد مــؤتــمــرا ص ــي ــب ــم ــارال ــب ال

قدم رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة شــكره على 
الدعــم الكبيــر الــذي تتلقــاه اللجنــة مــن لــدن عاهل البــالد جاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة الداعــم الكبيــر لرياضة ذوي العزيمة إلى جانــب رئيس الوزراء دعم صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة، ورئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة، ورئيس اللجنة األولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 

جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحافــي الذي 
نظمتــه اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة فــي 
فندق الفورســيزن مســاء األربعاء الماضي 
لــذوي  مشــرق  مســتقبل  “نحــو  بعنــوان 
العزيمــة”، وقــد تقــدم الحضــور اميــن عــام 
اللجنــة األولمبيــة محمــد النصــف، وكافــة 
أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة، 
الرياضيــة  الصحافــة  رجــال  إلــى  إضافــة 
المهتمــة  الشــخصيات  وبعــض  المختلفــة 

بفعاليات اللجنة البارالمبية.
وأشــار الشــيخ محمد بن دعيج بأن اللجنة 
قد تم تأسيسها العام 2017 بقرار صادر من 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، 
وبفضــل الدعــم الكبيــر مــن ســموه، إضافة 
اللجنــة  رئيــس  مــن  البالــغ  االهتمــام  إلــى 
ســمو  العزيمــة  ذوي  برياضــة  األولمبيــة 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، أصبحت 
مواكبــة  البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة 

للحركة البارالمبية العالمية.
وأوضــح بــأن الخطــة اإلســتراتجية التــي 
البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  وضعتهــا 
تعمــل علــى تحقيــق رؤية وأهــداف اللجنة 
سياســات  ضمــن  الدوليــة  البارالمبيــة 

المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة، وأن 
العمــل بــات قائما علــى تذليــل كل العقبات 
أمام ابطال ذوي العزيمة؛ من أجل تشريف 

المملكة في المحافل اإلقليمية والدولية.
وأكــد رئيس اللجنــة البارالمبيــة البحرينية 

خليفــة  آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ 
البحريــن  مملكــة  اســتضافة  إلــى صعوبــة 
البطــوالت اإلقليميــة والدولية فــي الوقت 
الحالــي؛ نظــرا لعــدم توفــر البنيــة التحتية 
التــي  الدوليــة  المعاييــر  مــع  المتوافقــة 

تعتمدهــا اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة، وأن 
إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  قائمــة؛  الجهــود 
توافــق تام مع المعايير المطلوبة؛ من أجل 

استضافة البطوالت مستقبال.
الماجــد  علــي  أوضــح  أخــرى،  جهــة  ومــن 
األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة البحرينية 
االتحــادات  جميــع  بــأن  المؤتمــر  خــالل 
المنضويــة تحــت مظلــة اللجنــة البارالمبية 
البحرينيــة، وهــي االتحــاد البحريني لذوي 
اإلعاقــة واتحاد الصم واألولمبياد الخاص، 
يحصلــون علــى مختلــف أنــواع الدعــم من 
اللجنة للمشــاركة في المســابقات واأللعاب 
ودوليــا  إقليميــا  المختلفــة  البارالمبيــة 
لتمثيــل مملكــة البحريــن، مؤكــدا أن هنــاك 
خططــا وإســتراتيجيات يتم العمــل عليها؛ 
مــن أجــل تطويــر رياضــات ذوي العزيمــة 

على األصعدة كافة.

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

لقطات من المؤتمر الصحافي

جانب من التكريمفريق النجوم

إبراهيم القائد 
وفهد خلف 

يواصالن 
نتائجها 
اإليجابية



طوق النجاة
جمــع مــزاد علــى اإلنترنــت، ضــم جوائــز وتــذكارات نجــم التنــس األلمانــي 
بوريــس بيكــر، أكثــر مــن 680 ألــف جنيه إســترليني، وحققت جائــزة بطولة 
أمريــكا المفتوحــة التــي فاز بها عام 1989 أعلى ســعر وبلغ حوالي 150 ألف 

جنيه إسترليني.

وأعلنــت محكمــة بريطانيــة فــي عــام 
2017 إفــالس الالعــب األلماني البالغ 
من العمر 51 عاًما فيما له صلة بديون 
لشــركة “اربوت الثام انــد كو” وقررت 
الشركة المعنية بعملية إفالسه عرض 

82 بنًدا من مقتنياته في مزاد.
وشــمل هــذا نســخة مــن جائــزة كأس 
ديفيــز التي فاز بهــا والتي جمعت 52 
ألف جنيه إسترليني وخاتم من قاعة 

إضافــة  للتنــس  الدوليــة  المشــاهير 
لساعات والمالبس التي لعب بها.

المــزاد  يقــام  أن  المقــرر  مــن  وكان 
العــام الماضــي لكنــه تأخــر عقــب دفع 
دبلوماســية  حصانــة  بامتالكــه  بيكــر 
تمنعه من تطبيــق إجراءات اإلفالس 
عليــه بســبب الــدور الــذي يشــغله في 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى كمبعوث 

رياضي.

 وقــال مارك فورد من شــركة ســميث 
آند وليامسون، الذي قاد عملية تقييم 
األصــول الخاصــة ببيكر بعد إفالســه، 

)بــي. البريطانيــة  اإلذاعــة  لهيئــة 
بي.ســي( “كان أعلى عرض في 2018 
لجائــزة بطولــة أمريــكا المفتوحــة هو 

36 ألــف جنيــه إســترليني وبلــغ هــذا 
العام 150250 جنيًها إســترلينًيا. هذا 

رائع”.

ويأمــل فــورد فــي أن يكــون باإلمكان 
العثــور على عدد من ألقاب البطوالت 
ببيكــر  الخاصــة  الكبــرى  األربــع 

والمفقودة حاليا واستعادتها.
وتقدم بيكــر بالتماس للجماهير العام 
الماضــي مطالًبا بإعادتهــا حال العثور 
عــدم  اكتشــاف  عقــب  وذلــك  عليهــا 

وجودها.
وفــاز بيكر بـ6 ألقاب للبطوالت األربع 
الكبــرى علــى مــدار مســيرته بمــا في 
وذهبيــة  لويمبلــدون  ألقــاب   3 ذلــك 
برشــلونة  أولمبيــاد  فــي  الزوجــي 

.1992

طائرات تونسية لنقل المشجعين

وكاالت

ســتخصص الحكومة التونســية 3 طائرات لنقل مشــجعي 
منتخــب كــرة القــدم الــى مصــر لمتابعة مباراتــه األحد ضد 
الســنغال فــي الدور نصــف النهائي لكأس األمــم اإلفريقية، 

بحسب ما أعلن االتحاد المحلي الجمعة.
وفــك المنتخــب التونســي المتــوج بطــال علــى أرضــه عــام 
النهائــي  نصــف  الــدور  بلــوغ  فــي  الفشــل  عقــدة   ،2004
للبطولــة وتأهل إليــه للمرة األولى منذ 15 عاما بفوزه على 
مدغشقر -3صفر الخميس، منهيا مغامرة منافس متواضع 
شــكل مفاجــأة البطولــة التــي خــاض غمارهــا للمــرة األولى 
فــي تاريخــه. وجــاء الفــوز التونســي علــى ســتاد الســالم 
فــي القاهــرة، بفضــل أهــداف الفرجانــي ساســي ويوســف 
ليبلــغ  )52 و60 و90(،  الســليتي  المســاكني وبديلــه نعيــم 
نســور قرطــاج الدور المقبــل لخوض مواجهــة مرتقبة ضد 
السنغال، ستجمع بين أفضل منتخبين على مستوى القارة 

بحسب تصنيف االتحاد الدولي )فيفا(.
وقــال االتحاد التونســي لكــرة القدم في بيــان الجمعة “إثر 
فــوز المنتخــب الوطنــي وترشــحه للمربــع الذهبــي اتصــل 
الســيد يوســف الشــاهد رئيــس الحكومــة بالدكتــور وديــع 
الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة 
عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص 

ثالث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة 
المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال” الذي يقام 

على ستاد 30 يونيو في العاصمة.
ويأتي القرار “لمؤازرة المنتخب”، وفقا للبيان.

وتأمــل تونــس بقيادة المدرب الفرنســي أالن جيريس، في 
بلوغ المباراة النهائية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي 
فــي 19 يوليــو، لمواجهــة الفائــز فــي نصــف النهائــي الثاني 

الذي يجمع األحد أيضا بين الجزائر ونيجيريا.

تونس نجت أخيراً في فك العقدة

وكاالت

sports@albiladpress.com
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ســتكون األميركيــة المخضرمــة ســيرينا وليامــس الســبت أمــام فرصــة ثالثة لمعادلــة الرقم 
القياســي المطلــق لعــدد األلقــاب الكبــرى فــي عصــري الهــواة واالحتراف، والمســجل باســم 
األســترالية مارغريــت كــورت )24(، وذلك عندما تواجه الرومانية ســيمونا هاليب في نهائي 

بطولة ويمبلدون اإلنكليزية.

لكــن بالنســبة لألميركية التــي تحتفل في 26 
ســبتمبر بميالدها الثامــن والثالثين، األمر “ال 
ا هو  يتعلــق باللقــب الـ24، 23 أو 25. األمر حقًّ
أن تدخــل إلــى الملعــب وأن تقــدم أفضــل مــا 
لديك بغض النظر عما سيحصل. بغض النظر 
عما أقوم به اآلن، لقد خضت مســيرة كبيرة. 

أشعر حقا بالهدوء حيال هذه المسألة”.
والعشــرين  الثالــث  بلقبهــا  توجــت  أن  وبعــد 
أوائــل 2017 في بطولة أســتراليا حين كانت 
عمــا  أبعدهــا  الــذي  األول  بمولودهــا  حاملــة 
تبقــى من الموســم والبطوالت الكبرى الثالث 
التالية، حصلت سيرينا على فرصتين لمعادلة 

رقم كورت بوصولها العام الماضي إلى نهائي 
ويمبلدون بالذات وبعدها فالشينغ ميدوز.

األخيــر  المتــر  فــي  األميركيــة ســقطت  لكــن 
واليابانيــة  كيربــر  أنجيليــك  األلمانيــة  أمــام 
تحصــل  أن  قبــل  تواليــا،  أوســاكا  ناومــي 
الثالثــة  فرصتهــا  علــى  الخميــس  مجــدًدا 
ببلوغها النهائي الحادي عشــر لها في البطولة 
الغرانــد  فــي  والثالثيــن  والثانــي  اإلنكليزيــة 
ســالم، بفوزها الســهل في نصف النهائي على 

األوكرانية إيلينا سفيتولينا 1-6 و6-3.
أمــام  األخيــرة  العقبــة  هاليــب  وســتكون 
ســيرينا فــي محاولتهــا لمعادلــة رقــم كــورت 

وأن تصبــح علــى بعــد لقــب مــن معادلــة رقم 
مواطنتهــا التشيكوســلوفاكية األصل مارتينا 
بلقــب  فــوزا  الالعبــات  كأكثــر  نافراتيلوفــا 

ويمبلدون )7 حاليا مقابل 9 لألخيرة(.
هــذا  التــي عانــت منهــا  وفــي ظــل اإلصابــة 
الموسم في ركبتها اليمنى وتأرجح مستواها 
ما تســبب بانتهاء مشاركاتها عند األدوار ربع 
لدورتــي  الثالــث  أســتراليا،  لبطولــة  النهائــي 
إنديــان ويلــز وميامــي، الثانــي لــدورة رومــا 
كشــفت  غــاورس،  روالن  لبطولــة  والثالــث 
ســيرينا الخميــس بأنهــا تتعامــل مــع وضعهــا 
الجميــع  لــي.  بالنســبة  حــدة  علــى  يــوم  “كل 
يعرف هذا األمر. أنا بعيدة كل البعد عن قمة 
عطائي”. وأشــارت األســطورة األميركية إلى 
أنــه “لــدي االنطبــاع حقــا بأنــي ألعــب أفضــل 
عندمــا أكــون هادئــة. لكــن هــذا األمــر يحتاج 
أكــون متحمســة  أن  إلــى مجهــود. ال يجــب 
أكثــر مــن اللــزوم، لكن في الوقــت ذاته يجب 

فــي  أكــون  أن  يجــب  أكــون دون حافــز.  أال 
المــكان المناســب”. ومــن المؤكــد أن الهــدوء 
كان بعيدا كل البعد عن سيرينا حين خاضت 
النهائــي الكبيــر األخيــر لهــا صيــف 2018 ضد 
إذ  ميــدوز،  فالشــينغ  فــي  أوســاكا  اليابانيــة 
غرمت األميركية بمبلغ 17 ألف دوالر بســبب 

مخالفاتها الثالث في المباراة النهائية.
وطغــى ســلوك ســيرينا علــى إنجــاز اوســاكا 
التي منحت بالدها أول لقب لها في بطوالت 
الغراند ســالم بفوزها فــي النهائي 2-6 و6-4، 

وذلك بعد إهانتها الحكم كارلوس راموس.
وســتحاول ســيرينا هــذه المــرة أال تنجــرف 
وتتــرك بصمــة ســوداء أخــرى فــي مســيرتها 
األسطورية حين تواجه هاليب الطامحة الى 
لقبها الكبير الثاني فقط في النهائي الخامس 
لها في الغراند ســالم، بعد أستراليا المفتوحة 
كارواليــن  الدنماركيــة  أمــام  )خســرت   2018
الفرنســية  غــاورس  وروالن  فوزنياكــي(، 

أعــوام 2014 )خســرت أمــام الروســية ماريــا 
الالتفيــة  أمــام  )خســرت  و2017  شــارابوفا( 
علــى  )توجــت  و2018  أوســتابنكو(  يلينــا 

حساب األميركية سلون ستيفنز(.
بطولــة  نهائــي  تبلــغ  العبــة  أكبــر  وبمواجهــة 
ويمبلــدون، تأمــل الرومانيــة البالغــة 27 عاما 
أن تكــون فــي يومهــا مــن أجــل محاولــة فــك 
عقدتهــا أمــام ســيرينا التــي فــازت بتســع من 
المواجهــات العشــر الســابقة بيــن الالعبتيــن، 
آخرهــا أوائــل هــذا الموســم فــي الــدور ثمــن 
النهائــي لبطولــة أســتراليا وأولهــا فــي الــدور 

الثانــي لبطولــة ويمبلدون بالــذات عام 2011 
نصــف  فــي   2015 عــام  كان  الوحيــد  )الفــوز 

نهائي إنديان ويلز(.
وبــدت هاليــب التــي أصبحــت أول رومانيــة 
ويمبلــدون  لبطولــة  النهائيــة  المبــاراة  تبلــغ 
إيلينــا  األوكرانيــة  علــى  الخميــس  بفوزهــا 
ســفيتولينا، متفائلــة بحظوظها ضد خصمتها 
األميركيــة، بالقــول “أؤمــن بــأن لــدي فرصــة 
مــا  أنــا أحتــرم كثيــرا  بالطبــع،  للفــوز عليهــا. 
حققتــه ومــا تقــوم بــه لكنــي أشــعر اآلن بأني 

قوية ذهنيا بما فيه الكفاية لمواجهتها”.

وكاالت

الفــرصـة الثالثــة

سيرينا وليامس وسيمونا هاليب

وكاالت

أعلــن كاشــيما انتلــرز المنافــس فــي الــدوري اليابانــي لكرة القــدم يوم 
الجمعــة أنــه توّصــل التفــاق مــع برشــلونة اإلســباني لضــم الموهبــة 

اليابانية الصاعدة هيروكي آبي.

ومــن المقــرر أن يخضــع المهاجــم البالــغ مــن العمــر 20 عاًمــا، 
والــذي اختيــر كأفضل العب صاعد في الدوري الياباني عام 
2018، لفحص طبي مع الفريق اإلسباني وسينضم للفريق 

الثاني في برشلونة.
 ولــم يتم الكشــف عن التفاصيــل المالية للتعاقد لكن 

تقاريــر ســابقة ذكــرت أن برشــلونة ســيدفع نحو 
مليونــي يــورو )2.25 مليــون دوالر( لضــم آبي 

الــذي خــاض أول مبــاراة دوليــة لــه علــى 
صعيــد الكبــار فــي كأس كوبــا أمريــكا 
وشــارك في المباريات الثــالث لليابان 

في البطولة.
ونقلــت وكالــة كيــودو اليابانية لألنباء 

قــراًرا  ”كان  بيــان  فــي  قولــه  آبــي  عــن 
صعًبا بالرحيل )عن كاشــيما( في منتصف 

الموســم لكنني اخترت االنتقــال ألنني أريد 
اإلقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة“.

ميسي اليابان

وكاالت

وكاالت

أكــد تقريــر صحفــي بريطانــي، أمــس الجمعــة، 
أن نــادي مانشســتر يونايتد يســتهدف التعاقد 
الميركاتــو  فــي  البرازيــل  منتخــب  نجــم  مــع 
الصيفــي الحالي. وقالت صحيفة “إكســبريس” 
البريطانية، إن مانشســتر يونايتد يســعى لضم 
فريــق  جنــاح  ســواريس،  إيفرتــون  البرازيلــي 

جريميو، هذا الصيف.

وظهر إيفرتون بشكل رائع مع راقصي السامبا 
فــي  أقيمــت  التــي  أمريــكا  كوبــا  بطولــة  فــي 
الصيــف الحالــي، وســاهم فــي حصــد منتخــب 

البرازيل للقب القاري.
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن الالعــب يحظــى 
أيًضــا باهتمام من قبل أتلتيكو مدريد ونابولي 
وبوروســيا دورتموند وبايرن ميونخ. وتحدث 
إمكانيــة  عــن  الالعــب  ممثلــي  مــع  أتلتيكــو 
باإلضافــة  يــورو،  بـــ35 مليــون  تقديــم عــرض 

يتخــذ  لــم  ولكــن  10 مالييــن كمكافــآت،  إلــى 
الروخيبالنكوس أي خطوة رسمية حتى اآلن. 
وتؤكــد تقاريــر أن جريميو يتمســك بالحصول 
علــى 40 مليون يورو، من أجل االســتغناء عن 

خدمات إيفرتون هذا الصيف.
يذكــر أن مانشســتر ســيتي كان مهتًمــا بضــم 
إيفرتــون خــالل الموســم المنتهــي، لكنــه اآلن 
بــدأ  أن  بعــد  جريميــو،  لنجــم  متابعتــه  أنهــى 

الصراع بين كبار أوروبا على الصفقة.

دخــل إنتــر ميــان اإليطالي في مفاوضات رســمية مع مانشســتر يونايتد للحصــول على خدمات مهاجم األخيــر البلجيكي الدولي 
روميلو لوكاكو بحسب ما أعلن المدير الرياضي لألول بييرو اوسيليو الجمعة.

اجتماعــه  بعــد  اوســيليو  وقــال 
مكاتــب  فــي  يونايتــد  بمســؤولي 
النــادي اإلنكليزي الشــمالي في لندن 
نادييــن  بيــن  رســمية  مقاربــة  “انهــا 
مهميــن. ســنرى ما ســيحصل. جميع 
الالعبين الذين نرصدهم هم أهداف 
اتفقنــا عليهــم مــع المــدرب أنطونيو 
مــع  طلباتــه  تلبيــة  نريــد  كونتــي. 
األخــذ بعين االعتبار بعــض المعايير 

المادية”.
وال يبــدو عــرض انتــر ميــالن األولي 
يلبــي المطلــوب النــه يريد اســتعارة 
الالعــب علــى مدى موســمين مقابل 
9 مالييــن يــورو مــع ضرورة شــرائه 

في نهاية هذه الفترة.
يصــر  صحافيــة،  تقاريــر  وبحســب 
الحصــول  مانشســتر يونايتــد علــى 
نقدا على 75 مليون جنيه استرليني 
)حوالي 82 مليون يورو( وهو المبلغ 

المهاجــم  ضــم  عندمــا  دفعــه  الــذي 
البلجيكي من ايفرتون عام 2016.

فــي  مبــاراة   96 لوكاكــو  وخــاض 
صفــوف الشــياطين الحمــر وســجل 
الفريــق  مــدرب  لكــن  هدفــا،   42

سولســكاير  غونــار  أولــي  النروجــي 
الــذي حل بدال مــن البرتغالي جوزيه 
مورينيو منتصف الموسم المنصرم، 
فضــل عليــه ماركوس راشــفورد في 

مركز رأس الحربة.

روميلو لوكاكو

هـــدف يونـايتـــد

إنتــر يبحــث عــن لــوكـاكــو

بوريس بيكر
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إعداد: هبة محسن

تمكنــت شــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات بالفــوز بعقــد 
توفير أسطول وزارة اإلشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني للسنوات األربع المقبلة في واحدة من المناقصات 
المهمــة فــي البحريــن. وقامــت الشــركة بالفعــل بتســليم 53 

ســيارة للــوزارة من بينها 47 ســيارة جي اس ثــري الجديدة 
كليا، والتي تم إطالقها حديثا في المنطقة.

وقال المدير العام للشركة ريبين ميهتا “سعداء جدا بنتائج 
المناقصــة، ونحــن نتطلــع لتوفيــر أعلــى مســتويات الخدمة 

للــوزارة، وفــي هــذه المناقصــة بالــذات، حيث ســيتم توفير 
ســيارات مــن عالماتنــا التجاريــة المرموقــة جــي اى ســي، 
حيــث نحــن واثقــون بأنــة تجربــة هــذا األســطول الجديــد 

سيرتقي بمستوى التوقعات للمستخدمين”.

المدير العام: ســعداء بالمناقصة ونتطلع لتوفير أفضل الخدمات للوزارة

“التسهيالت للتأجير” تسلم “األشغال” 53 سيارة

بدعم من قبل “شركة السالم” نظم مركز شباب الحورة والقضيبية فعالية فن 
التصوير بقيادة المدرب المحترف حرز البنكي، وذلك يوم األربعاء 10 يوليو 

2019 بحضور 50 شخصا وجمع من األمهات من دار الحورة والقضيبية.

المديــر  صــرح  الســياق  هــذا  وفــي 
التنفيذي لشركة السالم فاضل البني 
بــأن دعم هــذه الفعاليــات البحرينية 
المجتمعية ودعم الطاقات الشبابية 
الفــرد  علــى  كبيــر  أثــر  لــه  العاملــة 
ضمــن  فمــن  البحرينــي،  والمجتمــع 
الشــراكة المجتمعيــة جــاءت فكــرة 
المعســكر  فعاليــات  إحــدى  دعــم 

الصيفي ألهالي الحورة والقضيبية.
واختتمــت رئيــس العالقــات العامــة 
الزايــد  شــيخة  بالمركــز  واألنشــطة 
االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  بتقديــم 
إلى شــركة الســالم لدعمهــا فعاليات 
المعســكر، وأكدت أن دعم األنشــطة 
إثــراء  فــي  كبيــر  دور  لــه  الشــبابية 

المجتمع.

“السالم” يرعى فعالية التصوير لمعسكر الحورة والقضيبية

ســيحظى العمالء األوروبيــون بالفرصة إللقاء 
نظرة عن كثب على “جيب جالديتور” الجديد 
فــي فعالية “كامب جيــب 2019”، وهو التجّمع 
الســنوي الــذي يجمــع مالكــي ســيارات “جيــب” 
علــى  األهــم  الفعاليــة  وُيعــد  العالمــة،  وهــواة 
ســيارات  مالكــي  مجموعــة  فعاليــات  جــدول 
جيــب J.O.G، وهو ُيقام هذه الســنة في ســان 
منطقــة  قلــب  فــي  كاســتروتزا  دي  مارتينــو 

دولومايت من 12 وحتى 14 يوليو. 
وتــّم بنــاء “جيــب جالديتــور” الجديــد انطالًقا 
مــن إرث العالمــة الغنــي مــن شــاحنات “جيب” 
المتينــة والقويــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا، 
التــي تعتبــر صيغــة ال مثيــل لهــا مــن تصميــم 
“جيــب” األصيل والحرية التي تمّيز الســيارات 
المكشــوفة، والبراعــة فــي الوظائــف، وتعددية 
االســتخدام، والمحّركات ذات الكفــاءة العالية 
فــي اســتهالك الوقــود، وديناميكيــات متفّوقــة 
مزايــا  مــع  والوعــرة،  المعّبــدة  الطــرق  علــى 
تكنولوجيــة متقّدمــة علــى صعيــدي الســالمة 
واالّتصال. وتعود شاحنة البيك أب األولى من 

“جيــب” إلــى العــام 1947، حيــن قّدمت شــركة 
“ويليــز أوفرالند” شــاحنة الطــن الواحد رباعية 
 ،CJ-2A طــراز  أســاس  علــى  والمبنيــة  الدفــع 
والتي تالها الحًقا عدد من طرازات الشاحنات 
 FC-150/170 (1957 فيهــا  بمــا  الصغيــرة 
 J (1963 فئــة  جالديتــور  وجيــب   ،)- 1965
 -  1981( ســكرامبلر   CJ-8 وجيــب   ،)- 1987

1985( وجيب كومانشي )1986 - 1992(. 

واليــوم وبعــد 27 عاها، تعــود عالمة جيب إلى 
قطاع الشاحنات الصغيرة مع طراز ممّيز، وهو 
عبــارة عن مركبة متعــددة األغراض، مفتوحة، 
وممتعة للقيــادة تتمّيز بإمكانات رائعة للقيادة 
الحريــة  مــن  مزيــد  مــع  الوعــرة  الطــرق  علــى 
والشــحن؛  والعــدة  األغــراض  لنقــل  والمرونــة 
بفضــل مســاحة التحميــل أو الســرير المصنوع 

من الفوالذ والذي يبلغ طوله 152 سنتيمتًرا.

تديرهــا  والتــي  ماركــت  ســوبر  جــواد  يســر 
مجموعة جواد لألعمال التجارية، أن تعلن عن 
المرحلــة التالية من تطويــر مجمع جواد الرائد 

في “The Jawad Dome”، باربار.
فــي حديثــه عــن تطويــر المجمــع، قــال المديــر 
والمتاجــر  ماركــت  الســوبر  لمحــالت  العــام 
الصغيــرة جميــل جــواد: “إن الموقــع الــذي كان 
يتداول في الســابق باســم جواد سوبر ماركت 
جديــدًا.  كارفــور  سيســتقبل  دوم  جــواد  فــي 
قــد يكــون هــذا بمثابــة مفاجــأة ســارة للبعض، 
بمثابــة  كان  ماركــت  ســوبر  جــواد  ألن  نظــرًا 
أداة مســتمرة للعديــد مــن ســكان البحرين منذ 
عــام 1980. كمــا تقوم مجموعة جــواد بتزويد 
كارفــور منــذ عام 2008 بالعديــد من المنتجات 
هــذه  فــإن  ولــذا  وتحبونهــا،  تعرفونهــا  التــي 
الخطــوة الجديدة واألعمــق هي تطور طبيعي 

لعالقتنا الحالية”.
واضــاف “فــي عــام 1980، اتخــذ حســن محمد 
جــواد القــرار الجــريء بالتوســع خــارج الحــي 
التجــاري فــي المنامــة إلــى شــارع البديــع الذي 

كان يشــهد طفــره كحــي ســكني راٍق بمســاحة 
3000 متــر مربــع بافتتــاح جواد ســوبر ماركت 
مــع مجمــع مطاعــم فــي باربــار. كان األول فــي 
فئته واالبتكار بعد 39 عامًا في خدمة عمالئنا 
وأصدقائنا، يسرنا أن نعلن عن المرحلة التالية 
دوم  جــواد  فــي  الكائــن  موقعنــا  تطويــر  مــن 

بتوقيع اتفاقية مع كارفور”.
وتابــع “نحن نعلم مدى اهتمــام عمالئنا برعاية 
جــواد دوم علــى مــدار ال39 عامــًا الماضيــة، 

لذلك نحن متحمســون جدًا للترحيب بكارفور 
الجديد في باربار واإلمكانات التي يجلبها إلى 
جواد دوم. بينما ندير ورقة جديدة في جواد، 
نحــن متواضعون إللقاء نظــرة على ما حققناه 
ولجعــل الراحــة والجــودة والثقــة فــي متناول 
مــن  نتمكــن  لــم  وأصدقائنــا.  عمالئنــا  جميــع 
القيــام بذلك من دونكــم جميعًا، ونأمل أن نبدأ 
معكم في فصل جديد من التطور. شــكرًا لكم، 

ونتطلع إلى رؤيتكم في جواد دوم قريبًا”.

ــرة ــ ــوع ــ ــى الــــطــــرق ال ــلـ ــات رائــــعــــة عـ ــ ــان ــ ــك ــ إم جميل جواد: متحمسون جدا للترحيب بـ “كارفور” في باربار

“جيب جالديتور”... شاحنة “البيك أب” األكثر إمتاعا “جواد دوم” يبدأ في مرحلة التطوير الجديدة
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نظمــت شــركة كانــو لتقنية المعلومات، الشــركة الرائــدة في مجال تقنيــة المعلومات 
فــي مملكــة البحريــن، وإحــدى الشــركات التابعة لشــركة إبراهيم خليل كانــو، مؤتمرا 
لإلعــالن عــن أحــدث اتفاقيــة لهــا مــع شــركة فيرتشــوال فيجــن )V2( التــي تتخــذ مــن 

المملكة العربية السعودية مقرا لها.

 (V2( فيجــن  فيرتشــوال  شــركة  تختــص 
األعمــال،  لقطــاع  تقنيــة  حلــوال  بتقديــم 
حيث تهدف بشــكل أســاس لتوفير أنسب 
الحلــول التقنيــة التي تســاعد العمالء من 
أهدافهــم.  إلــى  الوصــول  فــي  الشــركات 
وهــي شــركة رائــدة فــي تقديــم خدمــات 
الســحابة اإللكترونية والخدمــات المدارة 
وغيرها مــن التطبيقات والحلول التقنية. 
بإطــالق   2018 العــام  فــي   V2 وقامــت 
الشــركات  إمــداد  بهــدف  عامــة؛  ســحابة 
فــي الســعودية والشــرق األوســط عمومــا 
بخدمــات ســحابية تناســب احتياجاتهــم 

الخاصة ومتطلباتهم األمنية.
وعلــى الرغــم من أن البيانــات تظهر زيادة 

فــي اســتخدام الســحابات العامــة، إال أن 
مــازال  الخاصــة  الســحابات  اســتخدام 
الشــركات  فــي  األعمــال  لتنظيــم  شــائعا 
إحصائيــة  فوفقــا ألحــدث  والمؤسســات. 
31 % مــن  Cisco ســيتم تنفيــذ  لشــركة 
أنشطة العمل عبر مراكز بيانات السحابات 
اإللكترونية العامة، مســجلة بذلك ارتفاعا 
مــن نســبة 22 % فــي العــام 2013، بينمــا 
69 % مــن أنشــطة العمــل  ســيتم تنفيــذ 
عبــر مراكز بيانات الســحابات االلكترونية 
الخاصة مسجلة بذلك انخفاضًا من نسبة 

78 % في العام 2013. 
تعليقــا علــى هــذه المناســبة، صــرح مديــر 
فيرتشــوال  شــركة  فــي  األعمــال  تطويــر 

فيجــن V2، محمــد حامــد قائــال: “كشــركة 
محلييــن  عمــالء  مــع  تتعامــل  محليــة 
وإقليمييــن في كافة دول الخليج، نمتلك 
الضروريــة  والمــوارد  الواســعة  المعرفــة 
التــي تمكننــا من تزويــد عمالئنــا بالحلول 
التقنيــة التــي ال تتناســب مــع متطلباتهــم 

العملية فقط، بل وتراعي المعايير األمنية 
لهــم الطمأنينــة  بهــم ممــا يوفــر  الخاصــة 
لتقنيــة  كانــو  شــركة  تعــد  البــال.  وراحــة 
المجــال  فــي  رائــدة  شــركة  المعلومــات 
ونحــن  البحريــن،  مملكــة  فــي  التقنــي 
لطــرح  معهــم  بتعاوننــا  للغايــة  فخــورون 

خدماتنــا فــي الســوق البحرينيــة وتوفيــر 
خدماتهم المتمثلة بباقة كانو لألعمال في 

السوق السعودية. 
مــن جانبــه، تحــدث المديــر العــام لشــركة 
كانو لتقنية المعلومــات، رامغوبال مينون 
عن ضرورة استخدام المزيد من الشركات 

المحليــة واإلقليميــة لخدمات الســحابات 
اإللكترونيــة المحليــة، قائــال: “نعتبــر فــي 
شــركة كانــو لتقنيــة المعلومــات شــراكتنا 
مــع فيرتشــوال فيجــن V2 خطــوة مهمــة 
لنا.  ونحن نرحب بشركائنا في السعودية 
ســيقومون  التــي  التقنيــة  وبالحلــول 
بتوفيرهــا. فقــد الحظنا من خــالل تعاملنا 
مــع عمالئنــا ازدياد عدد العمــالء الراغبين 
في نقل بياناتهم لخوادم محلية واقليمية 
بــدال مــن نقلها لخــوادم فــي النصف اآلخر 

من العالم”.

اتفاق تعاون بين “كانو للتقنية” و“فيرتشوال فيجن”

شركة إبراهيم خليل كانو والمعهد الوطني للتدريب الصناعي  يتعاونان مجددا
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توفير أنسب الحلول 
لتمكين العمالء 

من الوصول إلى 
أهدافهم

أقام مصرف السالم- البحرين، المصرف الرائد المتوافق 
المملكــة، ملتقــى  فــي  اإلســالمية  الشــريعة  أحــكام  مــع 
تعريفيــا خاصــا في فندق شــيراتون البحرين في الثاني 
جامعيــًا  طالبــا  وعشــرين  بســتة  للترحيــب  يوليــو  مــن 
بحرينيا في النســخة الثالثة عشــرة من برنامج التدريب 
الصيفــي الســنوي التابــع للمصــرف، والذي يمثــل مبادرة 
تنمويــة وتدريبيــة متطــورة ُصممــت خصيصــا لصياغــة 
مستقبل مزدهر للجيل الجديد من قادة قطاع الخدمات 

المصرفية في المملكة.
فــي  دراســاتهم  حاليــا  الطــالب  هــؤالء  ويســتكمل 
الماليــة  األعمــال،  إدارة  مــن  مختلفــة  تخصصــات 
والصيرفة اإلسالمية، نظم المعلومات، الموارد البشرية، 
والفقــه  اإلســالمية،  الدراســات  القانــون،  المحاســبة، 
وغيرهــا مــن التخصصــات اآلخــرى في جامعــة البحرين 
ومــن الجامعات المحلية والدوليــة الخاصة. وعلى مدار 
الشــهرين القادمين ســيخضعون لبرنامج تدريبي شــامل 
ومكّثــف داخــل األقســام الرئيســية بالمصــرف، بمــا فــي 
ذلــك الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والرقابــة الشــرعية 
والعمليات وإدارة المخاطر والموارد البشرية والتسويق 

واالتصاالت وغيرها.

وفــي ســياق كلمتهــا أثنــاء الفعاليــة رحبــت رئيس قســم 
البلوشــي،  منــى  اإلداريــة  والشــؤون  البشــرية  المــوارد 
بالمتدربيــن الجــدد، وقالــت: “باعتبــاره المصــرف الرائــد 
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي المملكة، 
المواهــب  بدعــم  البحريــن   - الســالم  مصــرف  يلتــزم 
المتنوعــة  برامجــه  خــالل  مــن  وتطويرهــا  البحرينيــة 
والمســتمرة للمسؤولية االجتماعية. وفي إطار البرنامج 
التدريبــي الســنوي، يكتســب الطالب معرفة واســعة من 
خالل اإلرشــاد والتوجيه تحت إشــراف نخبة من أفضل 
الخبــراء، وهــو ما يمنحهم خبرات قّيمة ومهارات عملية 
متطــورة تســاعدهم على تحقيق التمّيــز عند انضمامهم 

إلى صفوف القوى العاملة بالبالد”.
وأضافــت البلوشــي: “واصــل برنامــج التدريــب الصيفي 
تطــوره على مدار الســنين، كما تتزايــد أعداد المتقدمين 
عامــا بعد آخر. وبفضــل التعليقــات والمالحظات البناءة 
التي تلقيناها من المشــاركين الســابقين، فقد نجحنا في 
تحســين مختلــف جوانب البرنامــج وفعالياته، إذ أصبح 
يتضمــن اآلن محاضــرة مكّثفــة عــن تخطيط المســتقبل 
المهنــي وتطويــره. وتــؤدي هــذه المحاضــرة دورا بالــغ 
األهميــة فــي تشــكيل خبــرات المتدربيــن، كمــا تمنحهــم 
فكــرة أشــمل عــن الفــرص الوظيفيــة المتاحــة لهــم بعــد 

تخرجهم”.

المصرفية الخدمات  الجديد من قادة  للجيل  صياغة مستقبل مزدهر 

“السالم” يستقبل طلبة “التدريب الصيفي”
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اإلصغاء الدائم يوفر عليك الكثير من المشكالت.

ال ترهق نفسك حتى ال تتخطى حدود قدرتك.
 

تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقًا بنفسك إلنجاز 
المهام الصعبة.

تدعمك الظروف ألخذ وضعك المهني نحو 
الوجهة التي تحلم بها.

حذار االنقباض والخجل وال تترك مجااًل 
للغموض.

المزاجية في العمل تؤدي غالبًا الى صدامات 
ومشاحنات.

حاول أن تكون ايجابيًا لترتاح من هذا الوضع.

أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة 
عامة من االنحطاط الجسدي.

الحياة االجتماعية الصاخبة التي تعيشها رائعة 
جدا.

تفاَد إثارة المشكالت وإذا أمكن ابَق على الحياد 
اليوم.

ال تتدخل في شؤون اآلخرين واحِم عالقاتك 
من الجدال.

سارع إلى إطالع مديرك على مشروعك قبل 
همومك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 يوليو

 1837
الملكة فيكتوريا ملكة 

المملكة المتحدة 
تنتقل إلى قصر 

بكنغهام 
لتصبح أول 
ملكة تسكن في 
هذا القصر الذي ما زال 
المقر الرسمي لألسرة الملكية.

أرجأت ياسمين صبري 
النظر في العروض 
التي قدمت لها في 

الفترة األخيرة إلى حين 
االنتهاء من إجازتها التي 

تقضيها حاليا في والية 
كاليفورنيا األميركية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عشــاق “الســوداء” يتمتعــون بالصبر والبســاطة وهادئيــن ومزاجيين

شخصيتك من القهوة المفضلة

الجميــع يحــب القهــوة، والبعــض منــا قد يشــرب نوعــًا واحدًا من القهوة لســنوات، ويعتقــد أنها مجرد مســألة تفضيل لهذا 
النوع، ولكن على ما يبدو يمكن لنوعك المفضل من القهوة أن يكشف قليالً عن شخصيتك، بحسب دراسات أجريت:

الكابتشينو

الكابتشــينو  عشــاق  شــخصية  صفــات 
كشــفت عن بعــض عالمــات الرغبة في 
هــو  الكابتشــينو  كان  فــإذا  الســيطرة، 
اختيــارك للقهــوة، فقــد تكون مهووًســا 
بعــض الشــيء، علــى الرغــم مــن كونك 
مبدعــًا للغاية، والصــدق يأتي جنبًا إلى 
جنب مع الســيطرة، كمــا أنك تميل إلى 
الشــعور بالملــل بســهولة، باإلضافة الى 

أنك مخلص ألصدقائك.

اسبريسو

أنــت دائًمــا في عجلة من أمــرك، لذا فأنت 
تحب قهوتك قوية وسريعة أثناء التنقل، 
أنــت قائــد وتعمل بجد، لكنــك تحتاج إلى 
خطوات ثابتة طوال اليوم، باإلضافة إلى 
أنــك مزاجــي، أنــت تعــرف كيــف تحصــل 
علــى مــا تريــد وأنــت دائًمــا فــي طريقــك 
للوصــول إليــه، فقط تذكر أن يكون لديك 

يوم واحد في األسبوع للراحة.

التيه

أنــت تحــب أن تأتــي األشــياء بســهولة، 
ويمكنك أن تكون غير حاسم في أفضل 
األوقــات، يمكنــك الحفاظ على األشــياء 
سلســة وخفيفة، لكنك ممتع، أفعل شيًئا 

مجنونًا بدالً من التمسك بالقواعد.

القهوة السوداء

مــن بين جميع محبــي القهوة، وجد أن 

القهــوة  يفضلــون  الذيــن  األشــخاص 
الســوداء يتمتعــون بالصبــر والبســاطة 

وهادئين ومزاجيين.

القهوة المنكهة

الذيــن يشــربون القهــوة بالنكهــات هــم 
فــي  بهــدوء  يجلســون  الذيــن  أولئــك 
فــي  ويعبثــون  دائمــًا،  الخلفــي  الجــزء 
أصحــاب  إنهــم  مالحظاتهــم،  دفاتــر 
أحالم اليقظــة والفنانين والمخترعين، 
فــي الواقع فإن شــاربي القهوة المنكهة 

هم األكثر إبداعًا من جميع الفئات.

القهوة السادة

اذا كنــت مــن عشــاق القهــوة الســادة، فــإن 
هــذا يشــير غالبــا إلــى أنك مريض نفســي، 

بحسب دراسة حديثة.
وكشــف معدو الدراسة، عن وجود قواسم 
مشتركة بين استهالك بعض المشروبات، 
منهــا القهوة الســادة، ومــاء التونيك، 
الشــريرة.  الشــخصية  ومقومــات 
وشــملت الدراسة استطالع نشر 
فــي مجلــة “أبيتايــت”، وأجــري 
وتــم  شــخص،   1000 علــى 
إجــراؤه فــي جامعة إنســبروك 

في النمسا.
األطعمــة  المشــاركون  وصنــف 
المختلفــة علــى مقيــاس مــن 6 

نقــاط، ثــم خضعــوا الختبار يحدد ســمات 
شخصيتهم.

كريســتينا  الدراســة،  مؤلفــا  ووجــد 
أنــه  غريتيمايــر،  وتوبيــاس  ســاجيوغلو، 
بنكهــات  يســتمتع  المســتهلك  كان  كلمــا 
مريــرة، مثل القهوة الســادة، كانت ســمات 
شــخصيته أكثــر قتامــة. وكتبــا فــي نــص 
الدراســة: “أظهــرت األبحــاث الحاليــة أن 
بســمات  مرتبــط  المــر  الــذوق  تفضيــالت 
شــخصية حاقــدة”. ويذكر أن هذه ليســت 
أول دراســة تربــط بيــن بيــن الــذوق فــي 
إذ  والشــخصية،  والمشــروبات  الطعــام 
أظهرت دراســات ســابقة أن مــن يفضلون 
الطعــام حلو المذاق يزيد لديهم “التوافق” 
والحمــاس لمســاعدة اآلخريــن، فــي حين 
العدائيــة،  مــن  تزيــد  المريــرة  أن األذواق 

وتســتخلص أحــكام أخالقية أكثر 
صرامة.

في طريقها لالختفاء

حــذر علمــاء مــن أن تغير 
الغابــات  وإزالــة  المنــاخ 
يعرضــان أكثــر مــن نصف 

أنواع البن البري في 
العالــم لخطر 

االنقــراض 
منهــا  و
أنواع تلقى 

رواجــا مثــل بــن أرابيــكا )البــن العربــي( وبن 
روبوســتا. وتوصــل بحث نشــره خبراء في 
مؤسســة )رويال بوتانيــك جاردنز( في كيو 
ببريطانيا إلى أن إجراءات الحماية الحالية 
ألنــواع البــن البــري ليســت كافيــة لحمايتها 

على المدى البعيد.
وقــال رئيــس وحــدة بحــوث البن فــي كيو، 
آرون ديفيــز والذي شــارك في إدارة البحث 
إن مــن بين أنــواع البن المهــددة باالنقراض 
بعــض األنــواع التــي يمكن اســتخدامها في 
اســتنباط وتطوير أنواع جديدة للمستقبل. 
مقــاوم  األنــواع  هــذه  بعــض  أن  وأضــاف 
لألمراض ويمكنــه تحمل األحوال المناخية 
القاســية.  وقال ديفيز إن ثمة حاجة ملحة 
إلجــراء موجــه في بلــدان اســتوائية بعينها 
الغابــات  ومناطــق  أفريقيــا  فــي  وبخاصــة 
المنــاخ،  بتغيــر  بشــدة  تتأثــر  التــي 
الحــرارة  درجــات  ترتفــع  بينمــا 
ويقــل هطول األمطــار، تنكمش 
المساحة المالئمة للزراعة. 
نمــاذج  وباســتخدام 
كمبيوتر، وضع الباحثون 
تأثيــر  لكيفيــة  تصــورا 
التغير المناخي على إنتاج 
البن العربــي في إثيوبيا، 
ورسموا صورة وصفوها 
بأنها “قاتمة” ألنواع البن.

طرحت الفنانة اإلماراتية ميرا عمال 
غنائيــا منفــردا جديــدا يحمل عنوان 
“شــي بخاطــري”، داعيــة مــن خاللــه 
إلــى ضــرورة التشــبع بثقافــة الحوار 
بيــن  اآلخــر  الــرأي  وتقبــل  وتقبلــه 

الطرفين وخاصة الحبيبين.
وأغنية “شــي بخاطــري”، من كلمات 
وتلحيــن  الســبيعي  ســعود  الشــاعر 
ســلطان الســيف، وتوزيع المايسترو 
“ســليبرتي  وإنتــاج  عبــود،  عثمــان 

افنت مانجمنت”.

أنهــا  اإلماراتيــة  النجمــة  وأكــدت 
الجديــد  باختيارهــا  ســعيدة 
والمختلــف، آملــة أن تالقــي األغنية 
حظهــا فــي االنتشــار بيــن الجمهــور 
الذي ينتظر دائما كل جديد ومتميز، 
مشــددة علــى أنها لطالمــا بحثت عن 

ذلك في اختياراتها.
“شــي  جانــب  إلــى  ميــرا  وانتهــت 
مــن  عــدد  تســجيل  مــن  بخاطــري” 
جلســة  وأســلوب  بشــكل  األغانــي 

غنائية خليجية.

“شي بخاطري”.. جديد ميرا اإلماراتية
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 1854
اغتيال والي مصر عباس حلمي األول في قصره في بنها.

 1930
انطالق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في األوروغواي.

 1992
إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية.

 2011
وقوع 3 تفجيرات في مومباي أدت إلى مقتل 21 شخًصا وإصابة 143.

2014
المنتخب األلماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

18

صدمــت الفنانــة اللبنانيــة نينــا عبــد الملــك المتابعيــن عبر 
صفحتها الخاصــة على أحد مواقع التواصل االجتماعي بخبر 
زواجهــا، وظهرت في مقطع فيديو قصير برفقة زوجها الذي 
يدعى حســان الشــيخ، وأعلنوا ان الزواج تم منذ حوالي ال10 
أشــهر وتحديداً في عيد ميالدها في ال25 من شهر سبتمبر 

الماضي.
وعادت وشــكرت عبد الملك كل مــن هنأها على الزواج وأوضحت 

سبب عدم إقامتهما لحفل زفاف قائلًة:”شكراً من القلب لكل حدا باركلنا”.

يواصل الممثل المصري كريم عبد العزيز التحضيرات األولية 
لفيلمــه الجديــد “البعض يذهــب للمأذون”، مــع المخرج 
المصري أحمد الجندي. وقد يتجه ُصّناع الفيلم إلى تغيير 
اسمه، حيث يجســد عبد العزيز فيه شخصية رجل مزواج 
ويتعرض للعديد من المواقف مع النساء اللواتي يقابلهم 

في حياته، فــي إطار كوميدي اليت. ومــن المقرر أن ينطلق 
تصوير الفيلم مطلع شــهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء المخرج 

أحمد الجندي من التصوير، ويقوم حاليًا بمعاينة أماكن التصوير.

تحقق اغنية “كبير الشــوق” للفنانــة أصالة نجاحا الفتا، اذ انه 
وصل عدد مشــاهديها علــى قناتها الخاصــة على يوتيوب 
902,492 خالل 3 ايام فقط. “كبير الشــوق” أغنية باللهجة 
الخليجية من كلمات جابر، والحان أســامه العطار، توزيع 

محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد.
وتقول مطلع كلمات األغنية: كبير الشــوق لو تدري الَوَله له 

عهد وله حقوق على من َحّن وتولَّه.. ســهر ليله.. ومَســك زامه 
أَعرفك يا َبَعد عمري جنابك في السما من فوق واشوفك...”.

كبير الشوقالبعض يذهب للمأذونزواج نينا عبد الملك



نجومنا نفتخر بهم.. الفنان البحريني عبداهلل ملك

كشفت النجمة ليدي غاغا تفاصيل معاناتها في مرحلة الطفولة،  «
وعدم ثقتها في نفسها، وكيف كان للماكياج دور في تغيير حياتها. 
ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، صورة لها وعّلقت: “عندما كنت صغيرة.. لم أشعر أنني 
جميلة، وكنت أعاني من وجود إحساس الجمال الداخلي والخارجي 

حتى اكتشفت قوة الماكياج.. وأتذكر عندما كنت أشاهد والدتي تضع 
الماكياج كل صباح”.

عبدهللا ملك.. من أبرز وأهم االســماء الفنية في البحرين والمنطقة، درس 
الفن في الكويت وصقل موهبته على أيدي أكبر النجوم واألساتذة العرب. 
تعــرف عليــه الجمهــور الخليجــي والكويتــي عــام 1980 من خالل مسلســل 
الســيف المفقــود. ولــد الممثــل فــي ال)28( من مــارس عــام )1957(. اتجه 
لدولــة الكويــت لمواصلــة دراســته فــي معهــد العالــي للفنــون المســرحية 
لصقل موهبته وتحفيزها، تتلمذ على أيدي أكبر النجوم واألساتذة العرب.

عمــل “عبــدهللا” في المســرح 
بدايــة  منــذ  والتلفزيــون 
ثمانينــات القرن العشــرين وحتى 
اآلن، شــارك في عديد من األعمال 
“الكاميــر  مثــل:  التلفزيونيــة، 
بوتعــب”،  “غنــاوي  الخفيــة”، 
“أوالد  األيــام”،  “طعــم 
بوجاســم”، “حسن ونور 
السنا”، “عجايب زمان”، 
“آخــر الرجــال”، “دمــوع 
“ظــل  “دروب”،  الرجــال”، 

الياسمين”، “حظ يانصيب”، “خيوط ملونة”، 
“تصانيــف”، “متلــف الــروح”، “لولــو مرجــان”، 
“صديقــات العمــر”، وفي المســرح شــارك في 
أعمال، منها: “درب العدل”، “الســوق”، “الملك 
هــو الملــك”، “خــور المدعــي”، “عــذاري”، كمــا 
أخرج مســرحيات، منها: “سوق المقاصيص” 
عــام  رشــدان”  عــرس  و”ليلــة   ،)1991( عــام 
)1997(. وشــارك “عبدهللا” فــي عام )2006(، 
فــي فيلــم “حكايــة بحرينيــة” مــع كل مــن، 
“فهــد مندي”، و”جمعــان الرويعي”، و”فاطمة 

عبدالرحيم”، و”ماجدة سلطان.

كانت له تجارب في مجال تقديم البرامج وحقق نجاحات  «
يشهد لها في تلفزيون البحرين وبرامج رسخت في ذاكرة 
الجمهور واخرج ومثل العديد من المسرحيات البحرينية 

والعربية الناجحة.
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tariq_albahhar

طارق البحار

أبدت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء 
األولى  باألصداء  سعادتها  عن  العربي” 

“أحبك  الــجــديــدة  الــمــنــفــردة  ألغنيتها 
وكذا” التي طرحتها منذ أيام قليلة، 

ومختلفًا  جــديــدًا  أســلــوبــًا  حــامــة 
والتوزيع  واللحن  الكلمة  في 

الموسيقي أيضًا المالئم مع 
الــصــيــف، مجددة  ــواء  أجـ
ــا مـــــن نـــاحـــيـــة  ــهــ ــ ــاون ــعــ ــ ت
علي  الملحن  مع  األلــحــان 

ــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر  صـــابـــر ب
الــجــمــهــور  بــيــن  هـــنـــا”  “إال  ألغــنــيــة 

وبعدد المشاهدات.

“العاشــق ال يؤمن بالمســتحيل”!. هذا مابدأ 
به الفنان اإلحســائي الشــاب طارق الجمعة 
فــي حديثــه لموقع “األحســاء نيــوز” وتابع: 
الحــب ال يعــرف لغــة األعمــار كمــا أعربــت 
التــي  المجــرن  لطيفــة  البحرينيــة  الفنانــة 
ســعادتها  عــن  عقــود   3 مــن  بأكثــر  تكبــره 
البالغة بما جرى في هذا العمل الســيما بأن 
طارق كان فارس أحالمها وتابعت المجرن 
بصــورة فكاهية بأن مراســيم الزفاف تمت 
قبــل أيام قليلــة في إحدى فنادق محافظة 
األحســاء، وكل مــا ذكــر جــزء مــن أحــداث 
المسلســل الكوميــدي “الســالفة كــذا“. هــذا 

العمل الذي يصور هذه األيام في األحســاء 
مــن تأليــف وبطولــة الفنــان طــارق الجمعة 
والفنانــة القديــرة لطيفــة المجــرن بوجــود 
عــدٍد مــن الوجــوه الجديــدة أمثــال رونــي 
وشــهد ومصطفــى الحمود، مديــر التصوير 
إنتــاج  وإدارة  القاضــي  هانــي  واإلضــاءة 

يوسف الربيع، 
بــأن  ذكــر  الــذي  الشــويفعي  علــي  إخــراج 
المسلســل يحتــوي على 30 حلقــة منفصلة 
مليئــة بالكوميديــا، وعــن مراحــل التصوير 
أوضح “الشويفعي” بأنه مازال في المرحلة 

األولى ومن المتوقع أن يرى النور قريًبا.

أنهــى مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث 
الوثائــق  مــن  مجموعــة  وترميــم  معالجــة 

والخرائط التابعة لشركة نفط البحرين.
وقال رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم 
في المركز د. بســام داغستاني لموقع االمارات 
التاريخيــة  الوثائــق  هــذه  “تعرضــت  اليــوم: 
المهمــة التــي تعد جزءًا مهمــًا من تاريخ مملكة 
البحريــن إلصابات كبيرة منها الضعف الشــديد 
فــي نســيج الورق، مــا أدى إلى فقــد أجزاء من 
أطرافها وتشــوهها عموما وتسببت مياه البحر 
في تشــكيل طبقة ملحية ناعمة التصقت على 
بعــض  إلــى طمــس  أدى  مــا  الخرائــط،  ســطح 
معالمها. كما أدى ذلك إلى تكون تشربات وبقع 
لونيــة أصابــت أماكــن عــدة منهــا، فقــام المركز 
بعالجها بالطرق العلمية المناسبة، فجرى إزالة 
الطبقــة الملحيــة عــن طريــق التنظيــف الجاف 
والرطــب، ثــم أزيلت التشــربات والبقــع اللونية 

الخاصــة،  العضويــة  المحاليــل  باســتخدام 
بعــد ذلــك أعيــدت المتانــة والمرونــة لــأوراق 
باســتخدام أصمــاغ طبيعيــة، ثــم جــرى ترميم 
األجــزاء الناقصــة يدوّيــًا بــورق مناســب لورق 
وقــد  واللــون،  الســماكة  حيــث  مــن  الخرائــط 
اســتغرقت عمليــة الترميم شــهرين لتعود هذه 

الوثائق إلى الحياة مرة أخرى”.
هذه الوثائق التاريخية المهمة تعود إلى شركة 
نفــط البحريــن، وجــرى استكشــافها أخيــرًا من 
قبل الشركة األميركية أوديسي لالستكشافات 
البحريــة ضمــن ركام الســفينة البريطانية )إس 
التــي   ،)SS Gairsoppa  - غايرســوبا  إس 
أغرقها قارب ألماني ســنة 1941 خالل الحرب 
العالميــة الثانيــة، وكانــت تحمــل ســبائك مــن 
الفضــة للحكومــة البريطانيــة ومجموعــة مــن 
البحريــن  نفــط  بشــركة  الخاصــة  المســتندات 

)بابكو(، التي كانت ضمن أوراق البريد.

زواج الفنان “الجمعة “من الفنانة “لطيفة المجرن” “جمعة الماجد” 
يرمم وثائق “نفط 
البحرين” التاريخية

“بحكــم أنــي األخت الكبيرة في األســرة، أواجه ضغوطًا كبيــرة في الحياة”.. 
هــذا مــا كشــفت عنــه الفنانة زهرة عرفــات، مميطــًة اللثام عن مالمــح دورها 
 ،”mbc“ فــي المسلســل التلفزيوني “كان خالد”، المقــرر عرضه قريبًا على قناة
مشيرة إلى أنها تجسد في العمل دورًا جديدًا وصفته بأنه عفوي للغاية، لكنه 

يحمل في ثناياه الكثير من المشاعر المختلطة.

عرفات، تحدثت للراي الكويتية قائلة: 
“كنــُت أبحث عن هــذا الدور منذ فترة 
طويلة، ولكني وجدته أخيرًا في )كان 
خالــد(، حيــث أســلك من خــالل العمل 
إلــى  يقودنــي  ُمغايــرًا،  دراميــًا  خطــًا 
حيــث المشــكالت التــي تبلــغ ذروتهــا، 
لتؤثــر بالســلب علــى عالقتــي بزوجي 
وتزيــد األمــور بيننــا توتــرًا وتعقيــدًا، 
وهــو مــا يدفعني إلى الســعي للحفاظ 
علــى بيتي الصغير بكل ما أوتيت من 
قوة”. وأعربت عن ســعادتها بالتعاون 
مع فريق المسلســل، بــدءًا من مؤلفته 

الكاتبة جميلة جمعة ومخرجه الفنان 
نايف الراشد، إلى جانب الفنانة طيف 
وشــهاب جوهر، وغيرهمــا باقة أخرى 

كبيرة من النجوم. 
وحــول غيابها عن الدراما التلفزيونية 
فــي الموســم الماضي، ألمحــت الفنانة 
البحرينيــة إلــى أنهــا فّضلــت أن تــدع 
األمــور تمضــي وفــق الظــروف، “فبعد 
هــذا المشــوار ال ينبغــي علــّي الحرص 
بالتواجــد ســنويًا، بــل إن وجــد العمــل 
المناســب أتواجد وإن لم أكن مقتنعة 
بالــدور المســند إلــّي فلن أكّلف نفســي 

العناء لمجرد الظهور على الشاشة”.
على صعيد المســرح، تطرقت عرفات 
إلى مشاركتها في مسرحية الكوميديا 

بجانــب  َزِفتــه”  “ليلــة  والتراجيديــا 
الفنــان حســن البــالم، وأحمــد العونان 
ومحمــد الرمضان وفهد البناي ولولوة 

المــال وعبدالعزيز النصار وخالد مظفر 
عاشــور،  ومحمــد  الســيجلري  وخالــد 
العوضــي  أحمــد  تأليــف  مــن  وهــي 

وإخراج عبدهللا البدر. 
برفقــة  مشــاركتها  أن  إلــى  ولفتــت 
زمالئهــا فــي “قــروب البــالم” أســعدها 
كثيــرًا “خصوصــًا وأن العمــل تخللتــه 
كمــا  الكوميديــة،  القفشــات  بعــض 
المواقــف  مــن  جملــة  أيضــًا  تضمــن 

اإلنسانية”. 
ــتــه(  وتــابــعــت: “جــســدت فــي )لــيــلــة َزِف
شخصية مريم، التي تواجه لعنة الفراق 
وتكابد الحريق الذي شّب في العرس، 
والـــحـــمـــدلـــلـــه، فــقــد خــيــمــت األجـــــواء 
العروض كلها، وتشرفت  األسرية على 
الذين  القروب،  بالعمل مع زمالئي في 
كممثلة،  بينهم  أتــواجــد  لــم  وإن  حتى 
فإنني أحرص على زيارتهم باستمرار، 
كـــــــــــاألخـــــــــــت مــــع 

إخوانها”.

زهرة عرفات: مشكالتي األسرية توتر عالقتي بزوجي
ــه(” ــ ــت ــ ــة زف ــلـ ــيـ ــق فــــي )لـ ــ ــري ــ ــح ــ ــد ال ــ ــاب ــ ــك ــ “واجـــــهـــــت لـــعـــنـــة الـــــفـــــراق وت

“بـرنسيسـة الغنـاء 
العـربـي” تطـرح 

“أحبـك وكـذا”
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اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان
اكتشــفت مقبــرة فرعونية قابعة أســفل 
مدينــة  مــن  بالقــرب  األهرامــات  أحــد 
نــوري، إحــدى مناطــق المقابــر الملكيــة 

القديمة في السودان.
وتعتبــر هــذه المقبــرة جــزءا مــن موقــع 
نوري األثري، الممتد على مســاحة 170 
فدانــا شــمال الســودان، وتتكــون مــن 3 
غــرف مزينــة بأســقف مقوســة جميلــة 
في حجم حافلة ركاب صغيرة، بحسب 
هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”.

اآلثــار  عالــم  المقبــرة،  مكتشــف  وعثــر 
بيرس بــول كريســمان، المتخصص في 
الغــوص تحــت المــاء، علــى قرابيــن من 
الذهــب وتماثيــل مصنوعة مــن الزجاح 

غلفت بالذهب.
الميــاه  فيــه  أتــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
علــى الزجــاج مــن األســفل، ظــل غــاف 

التماثيل الذهبي الصغير في مكانه.
ويعتقــد أن هــذه القرابيــن كانــت تقــدم 
حكــم  الــذي  “ناستاســين”،  للفرعــون 
“مملكــة كوش” مــن العام 335 إلى العام 

315 قبل المياد.
وقــال “كرســيمان” إنــه وفريقــه حفــروا 
قدر المســتطاع ليصلوا إلى ســلم مؤلف 
 ،40 الدرجــة  وعنــد  درجــة،   65 مــن 
اضطــروا للغــوص تحــت المــاء ليصلــوا 
مســتخدمين  المقبــرة،  مدخــل  إلــى 
خراطيــم طويلة لتوصيل األوكســجين 

من أعلى للغواصين تحت الماء.
وهــذه األهرامات، البالغ عددها 20، هي 
مقابر لملوك حضارة الكوش المعروفين 

باسم “الفراعنة السود”.

وحكمت مملكة كوش لقرون عديدة،  «
قبل أن تغزو مصر في القرن الثامن 
قبل الميالد، وتحكمت لفترة امتدت 

حوالى 100 عام. ويعتبر مكان دفن 
الملوك هو الفارق األبرز بين أهرامات 

السودان وأهرامات مصر الشهيرة، 
إذ يدفن الفراعنة المصريون داخل 

الهرم، بينما كان ملوك السودان 
القدماء يدفنون تحت الهرم.

مــن  حالــة  المســافرات،  إحــدى  أثــارت 
مطــار  داخــل  واالســتغراب،  الســخرية 
تركــي، بعدمــا صعــدت إلــى الحــزام الناقل 
لألمتعــة، ظنــا منها أنه ســيأخذها مباشــرة 
موقــع  نقــل  مــا  وبحســب  الطائــرة.  إلــى 
“فوكــس نيــوز”، فــإن المــرأة كانت تســتعد 
للســفر علــى متــن الطائــرة، ألول مــرة فــي 
حياتهــا، وبالتالــي، فهــي ال تــدري الشــيء 
الكثيــر حول إجراءات المطار. وعوض أن 
تقوم المسافرة بإيداع األمتعة لدى مكتب 
التســجيل فــي مطــار اســطنبول، صعــدت 
إلــى الحــزام وهي تحمل عــدة أكياس في 
يدهــا، ثــم انتظــرت مــرور حقيبــة أمامهــا، 
وعندها، واصلت المشــي، لكنها سرعان ما 

سقطت.

وما إن أدرك موظفو مكتب  «
التسجيل إلى ما حصل، حتى 

أوقفوا الحزام، فيما سارع 
عمال في المطار إلى مساعدة 

المسافرة “التائهة”.

حاولت صعود 
الطائرة عبر حزام 

نقل األمتعة
أوقــف خفر الســواحل األميركي، قــوارب ومركبة بحرية شــبيهة بالغواصة، كانت 

تحمل كمية “كبيرة جدا” من مخدرات الكوكايين والماريوانا.

وبحســب مــا نقلــت األسوشــيتد بــرس، 
فإن عمليــة حجز المركبة البحرية جرت 
وتمكنــت  الهــادي،  المحيــط  ميــاه  فــي 
مــن  أطنــان  عــدة  تهريــب  إحبــاط  مــن 
خفــر  تقديــرات  وتشــير  المخــدرات. 
قيمــة  أن  إلــى  األميركــي،  الســواحل 
المخــدرات المحجوزة في الســوق تصل 

إلى 569 مليون دوالر.

وبلغت الكمية 17 طنا و690  «
كيلوغراما من الكوكايين، و423 
كيلوغراما من الماريوانا، وجرت 
العملية في السواحل المقابلة 

لوالية كاليفورنيا، جنوب غربي 
الواليات المتحدة.

لم يســتطع أخوان أميركيان، أن يتمالكا نفســيهما، حين كانا يحضران، مؤخرا، جلســة 
في المحكمة، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهما بالرصاص، فهجما وانهاال عليه ضربا.

“متــرو”  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
األميركــي  الشــاب  فــإن  البريطانيــة، 
جلســة  يحضــران  كانــا  وشــقيقته، 
المتهــم  اعتــرف  بعدمــا  بالحكــم  النطــق 
بمســؤوليته عــن الجريمــة، داخــل قاعــة 
في واليــة أوهايو. ودخل األخوان حالة 
مــن االهتيــاج والصــراخ، وهمــا يضربان 

فيمــا  أرضــا،  أوقعــاه  بعدمــا  المتهــم 
إنهــاء  يحاولــون  الشــرطة  عناصــر  كان 

الفوضى.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة  «
أصدرت قرارا بتوقيف األخوين، عقب 

تسببهما بإرباك الجلسة وهجومها على 
المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.

ضبط مخدرات بنصف مليار دوالر في عرض البحر

أميركيان ينتقمان من قاتل أمهما داخل المحكمة

صبي هندي يجدف بطوافة تقليدية لعبور مياه 
الفيضانات التي سببتها األمطار الموسمية الغزيرة 

في كالجاشيا في منطقة باربيتا بوالية آسام بشمال 
شرق الهند. )أ ف ب(

أصبــح موقــع مكب نفايات صناعية في ســيبيريا، تشــبه بحيرتــه الفيروزية جنة 
اســتوائية، نقطــة جــذب لمســتخدمي “إنســتغرام” الذين يخاطــرون بحياتهم في 

المياه السامة؛ اللتقاط صور “سيلفي” وإبهار متابعيهم.
ويتوافــد كثيــرون منهم عارضــات أزياء إلى موقع تفريغ رماد محطة للطاقة في 
نوفوسيبرســك والــذي يلقــب بـ “جــزر المالديــف المحليــة”، ليســتخدموه كخلفية 
لصورهم، متموضعين كأنهم يستريحون خال تمضيتهم إجازة في تلك الجزر.

وتقــول شــركة “ســايبيريان جينيريتينــغ كومبانــي” التــي تملك الموقــع، إن ألوان 
البحيرة الزاهية تعزى إلى أكاسيد الكالسيوم، وهي مواد مضرة للبشر.

مازالــوا  المصوريــن  فــإن  الشــركة،  نشــرتها  التــي  التحذيريــة  اإلشــارات  ورغــم 
يتهافتون للموقع ليحصلوا على أكبر عدد من عامات اإلعجاب.

ونقلت “فرانس برس” عن أليكسي شيرينكوف، الذي حصلت صورة له على  «
وحيد القرن على 400 إعجاب قوله: “ذهبت إلى هناك أللتقط صورة جميلة. 

مدينتنا تفتقر إلى المساحات الخضراء”. وأوضح أنه لم يكن هناك عناصر 
أمن، وأن المكان يجذب خصوصا األشخاص خالل عطلة نهاية األسبوع.

من أجل صور “سيلفي”.. سياح 
يتوافدون لبحيرة “سامة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دعــس فيــل هائج طفلة تبلغ من العمر 
مانداســاهي  قريــة  فــي  ســنوات،   7
بوالية أوديشا الهندية، وشوه أخويها 

الصغار.
أن  ميــل”،  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية 
الهنديــة، ليلة 11 يوليو الجاري، حيث 
ينام  ثاثة إخوة صغار: ســيني موندا 

وشقيقها غانيش وأختها راني.

وقام الفيل بتدمير جزء من جدار  «
المنزل وسحب سيني موندا )7 

سنوات(، من فراشها بخرطومه، 
وأخرجها إلى الشارع وداس 
عليها حتى لفظت أنفاسها 

األخيرة. وعندما هجم الحيوان 
على غانيش وراني سقط الجدار 

عليهما. ويخضع الطفالن اآلن 
للعالج في مستشفى محلي، 

وهما بحالة حرجة.

ألقت السلطات األميركية القبض على 
المغنــي األميركــي آر. كيلي في مدينة 
شــيكاغو بتهم ارتكاب جرائم جنسية، 
جهــات  مــن  مســؤولون  أفــاد  حســبما 

إنفاذ القانون.
وقالت وكالــة )إن.بي.ســي( اإلخبارية 
نيويــورك  شــرطة  مــن  محققيــن  إن 
ووزارة األمــن الداخلــي ألقــوا القبض، 
مــن  البالــغ  المغنــي  علــى  الخميــس، 
العمــر 52 عامــا، الذي فاز بعــدة جوائز 
غرامــي، ومن المتوقع نقله إلى مدينة 

نيويورك.
ونقلــت صحيفة شــيكاغو صــن تايمز، 
المدعــي  عــن مكتــب  الجمعــة،  أمــس 
العــام قوله إن كيلــي يواجه 13 اتهاما 

بارتكاب جرائم جنسية.

من جهتها، قالت صحيفة  «
“نيويورك تايمز” إن إيقاف آر. 

كيلي جاء على خلفية تهم جديدة 
أبرزها استغالل مواد إباحية على 

صلة بأطفال.

فيل ينقل طفلة 
من فراشها إلى 
الشارع ويقتلها

اعتقال نجم أميركي 
بجرائم أخالقية 

على صلة باألطفال
انتقد رواد مواقع التواصل االجتماعي دوقة ساسيكس بسبب صور حديثة نشرت لها 

وهي تحمل رضيعها آرشي.

وذكــرت صحيفة “ديلي ميل”، أن ميغان ماركل 
مســتخدمي  مــن  الذعــة  النتقــادات  تعرضــت 
اإلنترنــت علــى الطريقة الســيئة لحملها أرشــي، 
في الصور المنشورة مؤخرا والتي تظهرها غير 

متحكمة بالوضعية.
والتقطــت هــذه الصــور، التــي انتقــد فيهــا رواد 
اإلنترنــت ميغان ماركل، أثناء حضورها ودوقة 
كامبريــدج كاثريــن لعبــة البولــو، فــي 10 يوليــو 

هــاري  األميريــن  مــن  كل  بمشــاركة  الحالــي، 
ووليــام. حيــث كتب أحــد المعلقيــن يقول:”إنها 
على وشــك أن تســقطه” وعلق آخــر بقوله:”كان 
عليها أن تلبس المسكين قبعة وجوارب. إنها ال 

تعرف كيف تحمل الطفل”.

وكتب في تعليق ثالث:”من الواضح أنها  «
غير قادرة على رعاية طفلها. أي أم هذه 

التي تحمل طفلها بهذه الطريقة”.

“أم مخجلة”.. انتقادات الذعة تطول ميغان ماركل

موديل وراء الكواليس تستعد لعرض أزياء “ناتاشا تونيك” في ميامي بيتش، فلوريدا )أ ف ب(
ودافع آخر عن زوجة األمير هاري بقوله:”ربما تحاول االختباء من مالحقة الكاميرات لها، إن الدوقة تتعلم شؤون األمومة”.

منصتها  إن  تويتر  قالت 
ــصــغــيــرة  لـــلـــتـــدويـــنـــات ال
عــــــــادت لـــلـــعـــمـــل بــشــكــل 
أن شــهــدت  ــعــد  ب جـــزئـــي 
ــمــر ألكــثــر  ــقــطــاعــا اســت ان
مستوى  على  ســاعــة  مــن 

العالم.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
جاك دورســي في تغريدة 

“كنا خارج الخدمة... واآلن نعود ببطء. آسفون”.
وذكــرت الشــركة إن العطــل كان بســبب تغييــر في النظــام الداخلي، مضيفــة أنها تعمل 
علــى حــل المشــكلة تماما. وكان موقــع داون ديتكتور دوت كــوم المتخصص في رصد 
مثــل هــذه االنقطاعات أظهر في وقت ســابق أن قرابة ســبعين ألف شــخص في أنحاء 

العالم أبلغوا عن مشكات تواجههم في استخدام تويتر.
وانخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف في التعامات اإللكترونية.

عودة “تويتر” للعمل جزئيا بعد انقطاع

يعتبر مكان دفن الملوك هو الفارق األبرز بين أهرامات السودان وأهرامات مصر الشهيرة
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