
وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  صــرح 
شــؤون اإلعــام أن أســلوب برنامــج 
خفــي  “مــا  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة 
أعظــم” الــذي بثتــه عــن البحريــن مــا 
هــو إال أســلوب إرهابــي يحــث علــى 
الكراهية ويحرض على الفرقة وشق 
وحدة الصف الوطني، وهذا ما يؤكد 
أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول 

إلــى  حتمــا  ســيؤدي  وهــذا  والفعــل، 
تصعيــد مــا هــو قائــم إلى مســتويات 

أشد وأسوأ.

محاوالت بائسة لإلسـاءة إلى الرمـوز الوطنيـة
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أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي أن هناك حســابات على مواقــع التواصل االجتماعــي، تدار من خــارج البحرين، 
وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وتهديد السلم األهلي والنسيج االجتماعي، وزعزعة األمن واالستقرار 

في مملكة البحرين.

وأشــار الرميحي إلى أن شبكة الحسابات 
يدعــى  ومنهــا حســاب  هــذه،  المشــبوهة 
“نائــب تائــب” الــذي يحمــل صــورة رئيس 
الملكــي األميــر  الســمو  الــوزراء صاحــب 

خليفة بن سلمان آل خليفة، ال ترتبط من 
بعيــد أو قريب بصاحب الســمو، ويســعى 
من خالها أصحاب الحساب المغرض إلى 
اســتغال صــورة صاحــب الســمو الملكي 

لــدى  الكبيــرة  ومكانتــه  الــوزراء  رئيــس 
أبنــاء الشــعب لتنفيــذ أجندات تســتهدف 
أمــن واســتقرار البحريــن ووحــدة صــف 
شعبها الوفي. وأكد الوزير أن المحاوالت 

الوطنيــة  الرمــوز  إلــى  لإلســاءة  البائســة 
والتحريــض مــن خالها على شــق الصف 
الوطنــي وتهديــد الســلم االجتماعــي، لــن 
تحقــق مآربهــا الدنيئــة في ظــل االلتفاف 
الشــعبي حــول قيادته، والرفض الشــعبي 
لمــا تروجه تلك الحســابات من معلومات 
مغلوطــة يعلــم الجميع زيفهــا وبعدها عن 

الحقيقة والواقع.

المحرق يمنع قصات الشعر الغريبةصابرين في العناية الفائقةإصرار قطري على تسييس الحجاستيراد ذهب بـ 65.8 مليونابراءة ممرضة من االختالس
قالت المحامية نادية الجندي إن  «

المحكمة الصغرى الجنائية الثانية 
قضت ببراءة موكلتها الممرضة 

اآلسيوية من االتهام المنسوب إليها 
من مركز طبي متخصص بالتجميل 
بأنها اختلست بضائع خاصة بالمركز 

أثناء فترة عملها لديهم.

استوردت البحرين نحو 4 ماليين  «
قطعة من سبائك الذهب 

والمجوهرات خالل الفترة من يناير 
وحتى مايو 2019، من 28 دولة، 

بقيمة إجمالية تجاوزت 65.8 مليون 
دينار، بحسب إحصاءات هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

للعام الثالث على التوالي، يواصل  «
النظام القطري “تسييس الحج”، 

في خطوة تعكس ضعفه، ولجوءه 
ألسلوب افتعال األزمات في 

المنطقة. ورفضت السعودية 
االدعاءات القطرية بوضع “العراقيل” 

أمام الحجاج القطريين.

تعرضت االعالمية البحرينية  «
صابرين بورشيد النتكاسة صحية 

جديدة، حيث أدخلت للعناية 
الفائقة. ما أكد والدها عبر حسابه 

على “انستغرام”. وقال إن ابنته 
“تعرضت النتكاسة أثناء العالج 

وأدخلت العناية المركزة”.

أصدر نادي المحرق  «
قرارًا منع فيه قصات 

الشعر الغريبة لدى 
العبي الفئات السنية 

لكرة القدم، وقوبل 
القرار بردود فعل 

مرحبة ومؤيدة للقرار.

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

0709121914

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhu Al-Qaada 1440 1212 ذو القعدة
Jule 2019 1515 يوليو

Year: 11السنة
No: 3925العدد
MONاالثنين

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالدور الذي 
تقوم به المملكة المتحدة في دعم جهود نشر 
األمــن واالســتقرار والســام فــي العالــم، فــي 
ظــل ما تحظــى به الدولة الصديقــة من مكانة 

مؤثرة وفاعلة في صناعة القرار الدولي.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبية صبــاح أمس 
ســفير المملكــة المتحــدة لدى مملكــة البحرين 
ســايمون مارتــن، وذلك بمناســبة انتهــاء فترة 

عمله الدبلوماسي في المملكة.
 وأكــد ســموه اهتمــام مملكة البحريــن بتطوير 
أطــر التعاون مع المملكة المتحدة وفتح آفاق 
جديدة من التعاون تلبي التطلعات المشــتركة 
للبلديــن والشــعبين الصديقيــن، معرًبــا ســموه 
المقبلــة  الفتــرة  تشــهد  أن  إلــى  تطلعــه  عــن 
مزيــًدا من الجهــود لتعزيــز العاقــات الثنائية، 
الســيما فــي المجاالت االقتصاديــة والتجارية 

واالستثمارية.

نفى مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لـ“الباد” المزاعم المتداولة 
في بعض وسائل التواصل االجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود في البحرين.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل 
رفــع  تنــوي  البحريــن  أن  االجتماعــي 
اعتبــارا  النفطيــة  المشــتقات  أســعار 
مــن اليــوم )اإلثنيــن(. وقالــوا إن ســعر 
ليتــر البنزيــن الممتــاز 95 ســوف يتــم 
رفعــه إلــى 152 فلًســا، كما ســيتم رفع 
لتــر البنزين الجيد 91 إلى 234 فلًســا، 

و190 فلًسا لكل لتر من الديزل.
وأكــد المصــدر المســؤول أن البحريــن 
مازالــت محافظــة على أســعار الوقود 
البنزيــن  يبــاع  حيــث  تغييــر،  دون 
بنوعيه الممتاز والجيد عند سعر 200 
فلــس لكل لتر مــن البنزين الممتاز 95، 
و140 فلًسا لكل لتر من البنزين الجيد 

91. وفــي الســياق ذاتــه، نفــت شــركة 
نفــط البحريــن )بابكــو( المزاعــم التــي 
تــم تداولهــا مؤخــرا في بعض وســائل 
زيــادة  بشــأن  االجتماعــي  التواصــل 
أســعار الوقــود، ونفــت الشــركة جملــة 
وتفصيــا صحة ذلك، مع التأكيد على 
أســعار  فــي  زيــادة  أي  حــدوث  عــدم 
المحروقــات، وأنــه لــم يطــرأ عليها أي 

تغيير على اإلطاق.
بإمــداد  التزامهــا  الشــركة  أكــدت  كمــا 
الســوق المحلــي بــكل احتياجاتــه من 
المحروقــات ومنتجــات الطاقــة دون 
وجود أية نية الستحداث أية زيادات 

جديدة في تركيبة األسعار الحالية.

“النفط”: ال زيادة بأسعار 
الوقود في البحرين

أن  الرياشــي  نــدى  المحاميــة  أفــادت 
المدنيــة  العليــا  االســتئناف  محكمــة 
اســتئناف  برفــض  قضــت  الثانيــة 
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  بــه  تقدمــت 
وزارة  فــي  معلــم  ضــد  االجتماعــي 
كانــت  عاًمــا(،   45( والتعليــم  التربيــة 
تســجيل  عــن  الهيئــة  امتنعــت  قــد 
فتــرة عملــه كمؤقــت لدى الــوزارة في 
أن  بدعــوى  و1999   1997 العاميــن 
الدســتور  خالــف  بتســجيله  الحكــم 

والقانون.
أن  المحكمــة  حكــم  فــي  وجــاء 
المســتأنف ضــده أقــام الدعــوى طالًبا 
)الهيئــة  المســتأنفة  بإلــزام  الحكــم 
العامة للتأمين االجتماعي( باحتساب 
مــدة عمله لدى الــوزارة من تاريخ 22 
 1999 1 يوليــو  1997 حتــى  نوفمبــر 
وضمهــا لمــدة خدمتــه وفقا للمرســوم 

بقانون رقم )24( لسنة 1976.

بعد 20 عاًما.. معلم 
يكتشف أن عقده لم 

“التربية” تتجاهل طلبات اللقاء بالخريجين والرد على مراســات سفارة بكينيحسب ضمن الخدمة

مستقبل خريجي الصين على محك “المعادلة”

بــات مســتقبل أكثــر مــن 55 خريــج طــب 
بشــري من جامعة )ساوث إيست( الصينية 
معلقــا علــى محــك الحصــول علــى معادلــة 
وزارة التربيــة والتعليم، منــذ قرارها وقف 
الصينيــة  الجامعــات  االعتــراف بخريجــي 

في العام 2015.
وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد كلف 
الــوزراء فــي مــارس  فــي جلســة مجلــس 
الماضــي المجلــس األعلى لتطويــر التعليم 
والتدريب، باقتراح الحلول المناســبة التي 
توفــق أوضاع خريجي الجامعات الصينية 
بمــا يتناســب مــع المعاييــر المعتمــدة لــدى 
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات العلمية.
 وأشــار عدد من الخريجين وأولياء األمور 
الذين التقتهم “الباد” إلى أنه وعلى الرغم 
مــن مــرور نحــو 3 أشــهر علــى توجيهــات 
وزارة  مــن  يلمســوا  لــم  أنهــم  إال  ســموه 
التربيــة والتعليــم أدنــى تجــاوب مــع هــذه 

التوجيهات.
منــذ  حرصــوا  أنهــم  الخريجــون  وذكــر   
البدايــة علــى االلتحــاق بإحــدى الجامعات 
الموصــى بهــا لــدى موقــع التعليــم العالــي 
علــى  بنــاء  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
مــا أرشــدتهم إليــه وزارة التربيــة والتعليم 
بمملكــة البحريــن حينهــا، حيــث لــم يصــدر 
بخريجــي  االعتــراف  عــدم  قــرار  بعــد 

الخريجــون  وشــكا  الصينيــة.  الجامعــات 
وأوليــاء أمورهــم مــن امتنــاع الــوزارة عن 
االســتجابة لطلــب معادلــة مؤهاتهــم رغم 
هــذا  فــي  الصــادرة  الرســمية  التوجيهــات 
الشــأن، مما يتســبب في ضياع أعوام عدة 
عليهم من التحصيل الشــاق في أحد أعقد 
التخصصات العلميــة، وتحملهم الكثير من 

األعباء المالية المرهقة.

“البالد” تلتقي عددا من الخريجين وأولياء أمورهم
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أعرب رئيس جمهورية العراق برهم صالح عن شــكره لموقف عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ودعمه الدائم لجمهورية 
العــراق وتعاملــه الحكيــم مــع حــادث االعتــداء علــى مبنــى ســفارة مملكــة 

البحرين في بغداد.

جــاء ذلــك لدى اســتقباله، أمس، في 
قصــر الســام بمدينــة بغــداد، ســفير 
جمهوريــة  لــدى  البحريــن  مملكــة 
بمناســبة  المالكــي،  صــاح  العــراق 

اســتئناف مهمــات عملــه فــي مدينــة 
جمهوريــة  رئيــس  ورحــب  بغــداد. 
العــراق بعــودة الســفير إلــى مهمــات 

عمله.

الرئيس العراقي: تعامل جاللة الملك 
حكيم مع االعتداء على السفارة

مكانة مؤثرة لبريطانيا في القرار الدولي
سمـو رئيـس الـوزراء: تعزيـز العـالقـات التجـاريـة واالستثمـاريـة
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سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله في البحرين 

الرئيس العراقي مستقبال السفير البحريني لدى بغداد 

)02(

)07(

)٠٧()05(

عباس إبراهيم
سيد علي المحافظة | تصوير رسول الحجيري أمل الحامد

الرميحــي: “نائب تائــب” ال يرتبط من بعيد أو قريب بســمو رئيس الوزراء

“اإلعالم”: برنامج “الجزيرة” يحث على 
الكراهية ويحرض على شق الصف الوطني
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بقصــر القضيبية صباح أمــس، الكاتب الصحفي 
عادل المرزوق، الذي أهدى سموه نسخة من كتابه الجديد بعنوان “خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”.

 وخــال اللقــاء، عّبر صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء عن شــكره وتقديره للكاتب 
عــادل المرزوق على الجهــود التي يقوم بها 
في تنوير الرأي العام وربطه بقضايا الوطن 

بأسلوب يتسم بالعمق.
 وأكــد ســموه أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه 
النهــوض  فــي  والمثقفــون  اإلعــام  رجــال 
نحــو  وتوجيهــه  المجتمعــي  بالوعــي 
المســاهمة فــي بنــاء الوطن والحفــاظ على 
أمنــه واســتقراره، مشــيًرا إلــى أن الحركــة 
الثقافيــة فــي مملكــة البحريــن تمثــل أحــد 

أوجه قوة المجتمع البحريني وتميزه.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد   

الــوزراء بالجهد المبذول في إعداد الكتاب، 
مؤكــًدا ســموه أهميــة مواصلــة العمــل علــى 
دعم حركة التأليف في شــتى المجاالت بما 
يســهم فــي رفــد المكتبات الوطنيــة بالكتب 
المحطــات  أبــرز  توثــق  التــي  والمراجــع 

واإلنجازات في مسيرة الوطن.
مــن جانبــه، أعــرب الكاتــب عــادل المــرزوق 
عــن عظيم شــكره وامتنانه لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، مؤكــًدا أن ســموه 
يســتلهم  للعطــاء  ورمــز  ملهمــة  شــخصية 
منــه الجميــع قيم العطــاء والعمــل واإلنجاز 
فــي خدمــة الوطــن، وينهلــون مــن خبرتــه 
ومدرســته المتفــردة فــي القيــادة ما يرســم 

للوطــن  إشــراًقا  أكثــر  مســتقبل  مامــح 
وشعبه.

مخلــص  مواطــن  كل  أن  المــرزوق  وأكــد   
ينظــر بتقديــر كبيــر لــدور األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة فــي وضــع البحريــن فــي 
المراتــب العليــا علــى الخارطــة العالمية في 
كافــة المجاالت، مشــيًرا إلــى أن الكتابة عن 
ســموه هــي كتابة عن تاريــخ ونهضة وطن، 
وســيرة ينهــل منها أبناء الوطــن ما يجعلهم 
أكثــر عزًمــا وإصــراًرا على إعــاء صرح هذا 
الوطــن. ويرصــد كتاب “خليفة بن ســلمان.. 
الســمو  صاحــب  مســيرة  الوطــن”  مجــد 
فــي  وعطاءاتــه  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي 

ترسيخ دعائم التنمية في المملكة، ويحوي 
الكتــاب فــي فصولــه شــهادات العديــد مــن 
الشــخصيات البحرينية حول أبرز الجوانب 
التــي  والمواقــف  الشــخصية  والتجــارب 
جمعتهــم مــع ســموه، إضافــة إلــى إضــاءات 
علــى جهــود ســموه علــى المســتوى المحلي 
والخليجي واإلقليمي والعالمي، كما يســلط 
الكتاب الضوء على رؤية ســموه وإنجازاته 

التنموية لنهضة البحرين.
جهــود  علــى  الضــوء  الكتــاب  يلقــي  كمــا 
صاحب الســمو الملكي في مجاالت التنمية 
اإلدارة  فــي  نموذًجــا  باعتبــاره  المختلفــة، 
بالصــور  رصــًدا  يتضّمــن  كمــا  الحديثــة، 
لجوالت ولقاءات وزيارات سموه الميدانية 
لتفقد المشــروعات واالطمئنان على أحوال 

المواطنين في مختلف مناطق البحرين.

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
برقية  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الفرنسية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  إلـــى  تهنئة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، عــّبــر ســمــوه فيها عن 
ــيــوم  خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة ذكـــــرى ال
وافــر  ــه  ل ا ســمــوه  متمنيًّ لـــبـــاده،  الــوطــنــي 
الفرنسي  ولــلــشــعــب  والـــســـعـــادة،  الــصــحــة 
الصديق تحقيق المزيد من التقدم والرقي.

كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئيس 
رئيس  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء،  ــ ال
ضّمنها  فيليب،  إدوار  الفرنسي  الــــوزراء 
ســـمـــوه خـــالـــص تــهــانــيــه بـــهـــذه الــمــنــاســبــة 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء يتسلم نسخة من كتاب الكاتب الصحافي عادل المرزوق

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يستقبل الكاتب المرزوق ويشيد بجهوده في التنوير

الحركة الثقافية تمثل أحد أوجه قوة المجتمع البحريني وتميزه

سمو رئيس الوزراء 
يهنئ فرنسا 

باليوم الوطني
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فــي إطــار التحضيــرات الخاصــة باالحتفاليــة المقــرر إقامتهــا تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بمناســبة مــرور 100 عــام على تأســيس القطاع 
المصرفــي فــي مملكــة البحريــن، التي ســتقام في ديســمبر المقبل، عقد وزير شــؤون مجلس الوزراء 
محمد المطوع اجتماًعا أمس بحضور الشــيخ حســام بن عيســى آل خليفة، مع رئيس مجلس إدارة 

جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف.

 وتــم فــي االجتمــاع الــذي عقــد بمقــر ديــوان صاحــب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، بحث الترتيبات المتعلقة 
باالحتفاليــة، والجهــود المشــتركة التــي تبــذل من أجل 
تنظيمهــا بالصورة التي تعكــس التاريخ العريق للقطاع 
المصرفــي فــي مملكة البحريــن، والدور المهــم والمؤثر 
الذي قام به صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ـ وال 
يــزالـ  فــي دعــم هــذا القطــاع، حيث إنه بفضــل اإلدارة 
الحكيمة من ســموه للنظام النقدي والسياسات النقدية 
التــي اتبعتهــا الحكومــة تمكــن هــذا القطاع مــن الثبات 
ا  ــا ومصرفيًّ واالســتقرار وأصبحــت البحرين مركًزا ماليًّ

رائًدا في المنطقة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن القطاع المصرفي 
فــي مملكــة البحريــن اســتطاع علــى مــدى 100 عام أن 
يقــدم قصــة نجــاح لقــدرة أبنــاء البحرين علــى اإلنجاز، 
وإرســاء أســس نظــام مصرفــي ومالــي متطــور ومــرن 
دفع باالقتصاد الوطني نحو التطور واالرتقاء، مشــيًدا 
بعطــاءات الكــوادر المصرفيــة الوطنيــة وغيرهــا التــي 
أســهمت عبــر أجيالهــا المتعاقبة في تطــور هذا القطاع، 
وجعلــه قادًرا علــى مواكبة احتياجات التنمية بمختلف 

قطاعاتها.
 وقال: “إن لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة دوًرا كبيًرا فيما وصل إليه 

هــذا القطــاع من تطور، فســموه برؤيتــه الحكيمة ومن 
خــال قيادتــه للحكومة عمــل على تهيئــة كل الظروف 
ــا وجعــل مملكــة  التــي جعلــت القطــاع المصرفــي قويًّ

ا رائًدا في المنطقة”. ا ومصرفيًّ البحرين مركًزا ماليًّ
القطــاع  بمئويــة  االحتفــال  أن  إلــى  المطــوع  ونــّوه 
المصرفى يشكل مناسبة مهمة الستذكار أوجه النجاح 
والتألــق التــي شــهدها هــذا القطاع عبر تاريخــه العريق 

وتكريم عطاءات رواد العمل المصرفي والرعيل األول 
مــن المصرفييــن الذين قامت الصناعــة المصرفية على 

أيديهم.
 وأشاد بالجهود التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين 
فــي التحضير إلقامة هذه االحتفالية الهامة وبما تبذله 
مــن جهــود مــن أجــل االرتقــاء بالقطــاع المصرفــي فــي 
المملكــة وتعزيــز أثــره فــي االقتصــاد الوطنــي وتوفيــر 

مزيد من فرص العمل للمواطنين.
 من ناحيته، أعرب يوســف عن خالص الشــكر والتقدير 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى تفضلــه 
بوضــع االحتفاليــة تحــت رعايتــه الكريمــة، األمــر الذي 
يؤكــد مــا يحظــى به قطاع المصــارف من اهتمــام وافر 
مــن لــدن ســموه، وهــو االهتمام الــذي أثمر عبر الســنين 

في بناء كيان مصرفي ومالي قوي في البحرين.
 وأكــد حــرص الجمعيــة علــى أن يكــون االحتفــال على 
قدر قيمة وأثر وعراقة القطاع المصرفي في البحرين، 
وإبــراز دور الحكومــة برئاســة ســموه فــي تطــور هــذا 
القطــاع، والعمــل علــى تعزيــز مكانــة البحريــن الرائــدة 

ا في مجال الصناعة المصرفية. ا ودوليًّ إقليميًّ
المتطــورة  والقوانيــن  التشــريعات  بفضــل  إنــه  وقــال 
والبيئــة االســتثمارية التــي وفرتهــا الحكومــة للقطــاع 
المصرفــي والمالي فقد ترســخ موقــع البحرين كمنطلق 
لمختلــف  حاضنــة  وكبيئــة  االســتثمارية  للعمليــات 

االستثمارات في المنطقة.

المنامة - بنا

المطوع ويوسف يبحثان ترتيبات االحتفال بمئوية القطاع المصرفي

وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع يعقد اجتماًعا أمس
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
اســتقبال  لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
ســموه لســفير المملكــة المتحــدة لــدى البحرين، 
البحريــن  بيــن مملكــة  التاريخيــة  العاقــات  أن 
تطــوًرا  تشــهد  الصديقــة  المتحــدة  والمملكــة 
ا في ظل ما يجمع بين البلدين من تفاهم  مستمرًّ
هــذه  واحتــرام وحــرص متبــادل علــى تطويــر 
العاقات بما يحقق المصالح المشــتركة للبلدين 

والشــعبين الصديقيــن. مــن جانبه، أعرب ســفير 
المملكــة المتحــدة عــن خالــص شــكره وتقديــره 
الــوزراء علــى  الملكــي رئيــس  لصاحــب الســمو 
مــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام بتوطيــد عاقــات 
التعاون ودعم التقارب بين البلدين الصديقين.

 جاء ذلك خال استقبال صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
ســفير المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن 
ســايمون مارتــن، وذلــك بمناســبة انتهــاء فتــرة 

عمله الدبلوماسي في المملكة.
 وخــال اللقــاء، أشــاد ســموه بالدور الــذي تقوم 
بــه المملكــة المتحدة في دعم جهود نشــر األمن 
واالســتقرار والســام فــي العالــم، فــي ظــل مــا 
تحظــى بــه الدولــة الصديقــة مــن مكانــة مؤثــرة 

وفاعلة في صناعة القرار الدولي.
 وأكــد ســموه اهتمــام مملكــة البحريــن بتطويــر 
أطــر التعــاون مع المملكــة المتحــدة وفتح آفاق 
جديــدة مــن التعاون تلبــي التطلعات المشــتركة 

للبلدين والشــعبين الصديقين، معرًبا ســموه عن 
تطلعــه إلــى أن تشــهد الفتــرة المقبلة مزيــًدا من 
الجهــود لتعزيــز العاقــات الثنائيــة، الســيما فــي 
المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية.  
وشــّدد ســموه على ضرورة تبــادل الخبرات بين 
البلديــن، وتعزيــز أوجــه االســتفادة ممــا تحظــى 
بــه المملكــة المتحــدة مــن خبــرات فــي مختلــف 
المجــاالت، مشــيًدا ســموه بالجهــود التــي بذلهــا 
الســفير مارتــن خــال فتــرة عملــه بالمملكــة في 

توطيد عاقات التعاون والصداقة بين البلدين، 
ا سموه له التوفيق في كل ما سيوكل إليه  متمنيًّ

من مهام في الفترة المقبلة.
 مــن جانبــه، أعــرب ســفير المملكــة المتحدة عن 
برئاســة  الحكومــة  قدمتــه  لمــا  تقديــره  عميــق 
مــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
مهامــه  نجــاح  فــي  أثرهــا  لهــا  كان  تســهيات 
الدبلوماســية خال فترة عمله بالمملكة، مشيدا 
بما يوليه سموه من اهتمام ورعاية لكل ما يعّزز 

مــن أواصر العاقــات البحرينيــة البريطانية في 
بــاده لمواقــف  المجــاالت. وأكــد تقديــر  شــتى 
المتحــدة  للمملكــة  المســاندة  البحريــن  مملكــة 
ولــكل مــا يعــّزز األمن واالســتقرار فــي المنطقة، 
معربا عن سعادته للفترة التي قضاها للعمل في 
مملكة البحرين والتي لمس فيها عن قرب مدى 
ما يتمتع به مجتمع البحرين من نهجي حضاري 
ا لمملكة  وانفتــاح على مختلف الثقافــات، متمنيًّ

البحرين وشعبها مزيًدا من النهضة والتقدم.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله

الســفير البريطاني: نقدر مواقــف البحرين المســاندة وكل ما يعّزز أمن واســتقرار المنطقة

سمو رئيس الوزراء:  تطور مستمر بالعالقات مع المملكة المتحدة



03 local@albiladpress.com

االثنين
15 يوليو 2019 
12 ذو القعدة 1440

بكل مشاعر االعتزاز نتشرف بأن نرفع 
إلى

مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه 

رئيس الوزراء الموقر
وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
وإلى سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة

حفظها اهلل 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج 

سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة بتفوق
 من جامعة لندن وبما يعكس ما تتمتع به سموها من اجتهاد ومثابرة على 

تحصيل العلم النافع لها ولمجتمعها.
داعين اهلل عز وجل أن يحفظ سموها وان يوفقها فيما تسعى إليه من االسهام 

في خدمة مجتمعها وبلدها في ظل القيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

الــعــالقــات مــع بــاريــس عـمـيــقــة
سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ سلمان بن خليفة لحفل السفارة الفرنسية

أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مستشــار ســمو رئيــس 
الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
لحضور حفل االستقبال الذي تقيمه سفيرة جمهورية 
فرنسا لدى مملكة البحرين سيسل لونجيه في فندق 

آرت روتانا بمناسبة العيد الوطني لبالدهم.
خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  ونقــل 
تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
إلــى قيــادة وشــعب فرنســا الصديــق بهــذه المناســبة 
الوطنية، وتمنيات سموه لجمهورية فرنسا بمزيد من 

التقدم واالستقرار.
وأكــد مستشــار ســمو رئيــس الــوزراء عمــق ومتانــة 
عالقــة الصداقــة والتعــاون التــي تربــط بيــن البلدين 

والشعبين.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل استقبال أقامته السفيرة الفرنسية لدى البحرين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

ضمــن توجيهــات محافــظ الجنوبيــة 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
عــن  المحافظــة  أعلنــت  خليفــة،  آل 
إطــالق تطبيق إلكتروني في ســبتمبر 
التواصــل  طــرق  لتفعيــل  المقبــل، 
المحافظــة  بيــن  والذكيــة  الحديثــة 
المواطنيــن،  مــن  والمســتفيدين 
بتوفيــر خدمــة إلكترونية ذات عالقة 
بالخدمات وإيصال اآلراء والتطلعات 
الخدميــة  التنميــة  إلــى  تهــدف  التــي 
نطــاق  فــي  والمجتمعيــة  واألمنيــة 
المحافظــة، عبــر الوســائل اإلعالميــة 
بطــرق  اإللكترونــي  النشــر  وقنــوات 
التطبيــق  ومبتكرة.ويعتبــر  حديثــة 
اإللكتروني، تقنيــة متطورة للتواصل 
االســتفادة  لتســهيل  المواطنيــن  مــع 
والوصــول إلــى هذه الخدمات بشــكل 
توفيــر  يضمــن  بمــا  وتفاعلــي  ميســر 
الوقــت والجهــد علــى مراجعــي مبنى 

المحافظة وزوارها الكرام.
وسيطرح تطبيق المحافظة الجنوبية 
فعالــة  تواصــل  قنــوات  اإللكترونــي، 
بتقديــم  والمجتمــع  المحافظــة  بيــن 
باقــة مــن الخدمــات اإللكترونية التي 
االســتفادة؛  الجمهــور  علــى  تســهل 
ســعًيا لالرتقاء بجــودة وكفاءة األداء 

المؤسسي.

“الجنوبية” تطلق “التواصل الذكي” 
بتوجيهات من سمو المحافظ

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

الخدمــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
المدنيــة أحمد الزايد وزير التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي، حيــث 
بحثــا الهيــكل التنظيمــي للــوزارة 
البشــرية  المــوارد  تطويــر  وســبل 
بما يتناســب وحجم المسؤوليات 

التي تقوم بها الوزارة.

الخدمــة  ديــوان  رئيــس  وأكــد   
المدنيــة فــي لقائــه وزيــر التربيــة 
علــى  الديــوان  حــرص  والتعليــم 
التعاون المشترك مع الوزارة فيما 
يتعلــق بتطويــر المــوارد البشــرية 
وتحقيــق اســتراتيجيات الــوزارة 

وأهدافها ومسؤوليتها.

بحث الهيكل التنظيمي لـ “التربية”

سمو الشيخ خليفة بن علي
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أثــار إعــان توظيــف أحــد المطاعــم فــي مملكــة البحريــن حالــة اســتياء واســعة علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي؛ لتضمنــه عبــارات وصفــت بأنهــا تحمــل نبــرة “متعاليــة”، ونوعــا مــن اإلهانــة للمتقدميــن علــى 

الوظيفة التي خصصت للبحرينيين فقط.
ونقلــت صحيفــة محليــة علــى حســابها على موقع “انســتغرام” تصريحا على لســان مســؤول بــوزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة عــن فتــح الوزارة تحقيقا فــي اإلعان المذكور، إذ تم عرض اإلعان على المستشــار 

القانوني للبدء في اتخاذ اإلجراءات الازمة ضد المطعم. 
وكان اإلعان قد تضمن شرطا أثار حفيظة المواطنين مثل “تحس روحك ما فيك شدة شغل وبتقدم لي 
أعــذار؟ بطــردك، ال تقــدم عنــدي”، إلــى جانب اشــتراطه عدم ممانعــة العمل إذا طلب من الموظف لســاعات 

إضافية طويلة.
فكيف عالج قانون العمل في القطاع األهلي في مملكة البحرين موضوع فترات ساعات العمل والحاالت 

التي تجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فيها، بما يوفر للعامل الحصانة ضد االستغال و”الطرد”؟.

هل يحمي القانون 
البحريني العامل 

من االستغالل 
و“الطرد”؟

ساعات تشغيل العامل المسموح بها:

حقوق محفوظة: 

حاالت تمنع على صاحب العمل إنهاء العقد:

8 ساعات 
فعلية يوميا

48 ساعة 
فعلية أسبوعيا

10 ساعات فعلية يوميا 
)بشكل استثنائي(

يستحق العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي األجر 
الذي يستحقه مضافًا إليه 25 % على األقل عن ساعات 

العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية.

يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز 
الوظيفي بدل طبيعة عمل.

١

٢

حاالت تجيز لصاحب 
العمل إنهاء العقد:

انتحال العامل شخصية غير صحيحة 
وتقديم شهادات مزورة.

عدم مراعاة تعليمات السالمة بعد 
إنذاره بذلك كتابًيا.

عدم أدائه التزاماته الجوهرية 
المترتبة على عقد العمل.

صدور حكم نهائي في قضية 
ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب 

العامة.

االعتداء على المدير أو أحد العاملين 
أو العمالء أثناء العمل أو بسببه.

إذا أصبح غير صالح لمزاولة العمل 
محل العقد بسبب يرجع إليه.

عجز العامل كليا عن القيام بواجبات 
عمله.

ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة 
جسيمة لصاحب العمل.

الغياب ألكثر من 20 يوما متقطعة 
أو 10 متصلة في السنة دون سبب 

مشروع.

إفشاء أسرار العمل دون تصريح 
كتابي من صاحب العمل.

وجود العامل أثناء العمل في حالة 
سكر أو ارتكاب عمل مخل باآلداب 

في مكان العمل.

عدم مراعاة ضوابط ممارسة حق 
اإلضراب.

إذا بلغ العامل 60 سنة، ما لم يتفق 
الطرفان على خالف ذلك.

إغالق المنشأة الكلي أو الجزئي أو 
تقليص نشاطها. 

تدني كفاءة العامل أو 
نقصها.

العجز الجزئي دون توفر 
عمل آخر مناسب. 

مرض العامل دون استنفاد 
إجازاته المرضية والسنوية.

وفاة صاحب العمل. 

ا: الحاالت التي يعتبر فصل العامل بسببها تعسفيًّ

االنتماء لنقابة عمالية ومشاركته في أنشطتها المشروعة.

تمثيل العمال في تنظيم نقابي.

رفع دعوى )غير كيدية( على صاحب العمل.

استخدام العامل حقه في اإلجازات.

الجنس واللون والدين والعقيدة. 

الحالة االجتماعية والمسؤوليات العائلية.

حمل المرأة أو والدتها أو إرضاعها طفلها.

توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

االثنين
15 يوليو 2019 
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حيــث كان الشــكر لصاحــب الســمو الملكــي 
فــي  مالحظــة  أول  يحتــل  الــوزراء  رئيــس 
محضر االجتماع الرسمي وذكر األمين العام 
لالتحــاد أوديــش كوهلــي مقولــة لســموه في 
حين لقائه به قال فيها: “أنا معكم أينما كنتم 
لتعزيــز المعرفــة بقــوة العنصر البشــري حول 

العالم”.
اإلســتراتيجية  الخطــط  المجلــس  وناقــش   
المســاهمة فــي  المســتقبلية لالتحــاد ومنهــا 
نشــر الوعي الثقافي بأهمية التنمية البشرية 
اإلفريقيــة  الــدول  بعــض  فــي  المســتدامة 
وأوروبا الشــرقية ودول آســيا لالستثمار في 
مــن  قــدرات ومهــارات مواطنيهــا والتوجــه 
خاللهــم فــي بنــاء مجتمعــات ذات مــوارد ال 
تنضــب، وتــم االتفــاق على أن يعقــد المؤتمر 
بالهنــد  دلهــي  مدينــة  فــي  لالتحــاد  العالمــي 

إدارة  مجلــس  أن  يذكــر  القادمــة.  الســنة 
االتحــاد هي الجهة التنفيذية العليا للجمعية 
العموميــة وهــو مجلس منتخب أعضاؤه من 

عــدة دول في العالــم وهذه هي المرة الثالثة 
التــي يتــم فيهــا انتخــاب إبراهيــم الدوســري 
لرئاسة مجلس اإلدارة مما يعكس ما وصلت 

فــي  متقدمــة  خطــوات  مــن  البحريــن  إليــه 
التنميــة البشــرية عــززت من خاللهــا مكانتها 

في المحافل الدولية.
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“الدولي لمنظمات التدريب” يشيد بدعم سمو رئيس الوزراء لبرامجه

خطة لرفع اإلنتاج المحلي من الدواجن 30 %

العالم دول  ــادة  قـ ــن  م الــعــديــد  عــلــى  ــرت  أثـ ــدوة  قـ ســمــوه  االتـــحـــاد: 

ــالـــجـــة شــــكــــاوى الــمــربــيــن ــش مـــعـ ــاقـ ــنـ “الـــــــزراعـــــــة” تـ

رفع االتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشــرية خالص الشــكر والتقدير إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة على وقوفه 
المادي والمعنوي المستمر مع برامج االتحاد، حيث كان قدوة أثرت على العديد من قادة دول العالم في إيمانه بأن أفضل استثمار هو في العنصر البشري.

 جــاء ذلــك، أثنــاء تــرؤس الوكيــل المســاعد للمعلومــات والمتابعة بديوان صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء ورئيس مجلــس إدارة االتحاد الدولي لمنظمــات التدريب وتنمية 
الموارد البشرية إبراهيم الدوسري الجتماعات مجلس إدارة االتحاد العالمي والذي عقد مؤخًرا في العاصمة البوسنية سراييفو.

البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  التقــى 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
محمــد  الشــيخ  العمرانــي  والتخطيــط 
بــن أحمــد آل خليفــة، ممثليــن عــن مربــي 
التــي  المالحظــات  بعــد  وذلــك  الدواجــن، 
أثاروها خالل األيام الماضية عبر الصحافة 
المحليــة، وتــم االتفــاق خــالل اللقــاء علــى 
مواصلــة الجهــود مــن أجــل الوصــول إلــى 

حلول مناسبة لطلبات مربي الدواجن.
 كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة الــدور الــذي 
يلعبــه مربو الدواجن، لما يمثله هذا القطاع 
كرافــد مهم لدعــم األمن الغذائي في مملكة 

البحرين.
الوكيــل  حضــره،  الــذي  اللقــاء  وخــالل   
عبدالعزيــز  الزراعــة  لشــؤون  المســاعد 
الرقابــة  إدارة  ومديــر  محمــد،  عبدالكريــم 
والصحة الحيوانية إبراهيم يوسف، استمع 

الدواجــن  مربــي  مالحظــات  إلــى  الوكيــل 
الحاليــة  األوضــاع  لمعالجــة  ومقترحاتهــم 
بنقــل  وعــد  كمــا  القطــاع،  بهــذا  والنهــوض 
تلك المالحظات إلى المســئولين في شــركة 
دلمــون للدواجــن والتباحث معهــم لمعالجة 

شكاوى المربين.
وأكــد المهنــدس محمــد بــن أحمــد أن وكالة 
نفســها  تضــع  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
كشــريك مع مربي الدواجن وشــركة دلمون 

للدواجــن، فــي وضــع التصــورات التــي مــن 
شــأنها االرتقاء بهذا القطاع الحيوي، منّوًها 
إلــى أن األبــواب كانــت وســتظل مفتوحــة 
لالســتماع للمقترحات والعمل على معالجة 

المالحظات التي يبديها المربون.
وذكــر أن النهــوض بقطــاع تربيــة الدواجــن 
االســتراتيجية  التوجهــات  مــن ضمــن  هــو 
الفًتــا  البحريــة،  والثــروة  الزراعــة  لوكالــة 
إلــى أن من ضمــن األهــداف الموضوعة هو 

رفــع نســبة اإلنتــاج المحلــي مــن الدواجــن 
المطروحة في السوق ألكثر من 30 %، من 

خالل خطة تمتد إلى العام 2022.
أنهــم  الدواجــن  مربــو  أكــد  جانبهــم،  مــن   
لتحســين  تحركاتهــم  خــالل  مــن  يســعون 
وأنهــم  القطــاع،  هــذا  فــي  العمــل  طبيعــة 
شــركاء مــع شــركة دلمــون للدواجــن، ضمن 
مســاعي دعم المنتج المحلي، ورفد السوق 

بالكميات المطلوبة.

اجتماع الوكيل مع مربي الدواجن

إبراهيم الدوسري ترأس اجتماعات مجلس إدارة االتحاد العالمي في سراييفو

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخلية الفريق أول 
الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة 
ســفير المملكة المتحــدة لدى مملكة 
وذلــك  مارتــن،  ســايمون  البحريــن 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه، وذلك 
بحضــور رئيــس األمن العــام ووكيل 

وزارة الداخلية والمفتش العام.
 وقد رحب الوزير بســايمون مارتن، 
معرًبــا عــن تقديــره لجهــوده ودوره 
في دعم وتطويــر العالقات الثنائية 
وخاصــة  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
لــه  ــا  متمنيًّ األمنــي،  المجــال  فــي 

التوفيــق والنجــاح. كما أشــاد خالل 
اللقــاء، بعمــق العالقــات التاريخيــة 
البحريــن  مملكــة  بيــن  والمتميــزة 
والمملكــة المتحــدة، وحرصهما على 
مواصلــة التعاون والتنســيق األمني 
التعــاون  آفــاق  مــن  مزيــد  وفتــح 

المشترك.
المملكــة  ســفير  أعــرب  جهتــه،  مــن 
المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن عن 
الداخليــة،  لوزيــر  وتقديــره  شــكره 
وشــعبها  البحريــن  لمملكــة  ــا  متمنيًّ

مزيًدا من التقدم واالزدهار.

مواصلة التعاون األمني مع بريطانيا

مستقبل خريجي الصين على محك “المعادلة”
سمو رئيس الوزراء وّجه لوضع الحلول في مارس و“التربية”... “محلك سر”

بات مستقبل أكثر من 55 خريج طب 
بشــري مــن جامعــة )ســاوث إيســت( 
الصينيــة معلق على محــك الحصول 
علــى معادلــة وزارة التربية والتعليم، 
منذ قرارها وقف االعتراف بخريجي 

الجامعات الصينية في العام 2015.
وكان رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة قد كلف خالل جلســة مجلس 
الــوزراء في مارس الماضي المجلس 
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، 
باقتراح الحلول المناسبة التي توفق 
أوضــاع خريجــي الجامعات الصينية 
بمــا يتناســب مــع المعاييــر المعتمــدة 
لتقويــم  الوطنيــة  اللجنــة  لــدى 

المؤهالت العلمية.
 وأشــار عــدد من الخريجيــن وأولياء 
األمــور الذين التقتهم “البالد” إلى أنه 
وبالرغــم من مرور نحو 3 أشــهر على 
توجيهــات ســموه إال أنهم لم يلمســوا 
أدنــى  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن 

تجاوب مع هذه التوجيهات.
حرصــوا  أنهــم  الخريجــون  وذكــر   
منــذ البدايــة علــى االلتحــاق بإحــدى 
الجامعــات الموصــى بهــا لــدى موقــع 
العربيــة  بالمملكــة  العالــي  التعليــم 
مــا  علــى  بنــاء  وذلــك  الســعودية، 
أرشدتهم إليه وزارة التربية والتعليم 
لــم  البحريــن حينهــا، حيــث  بمملكــة 
االعتــراف  عــدم  قــرار  بعــد  يصــدر 

بخريجي الجامعات الصينية.
وشــكا الخريجــون وأوليــاء أمورهــم 
مــن امتنــاع وزارة التربيــة والتعليــم 
معادلــة  لطلــب  االســتجابة  عــن 
مؤهالتهم رغم التوجيهات الرســمية 
الصادرة في هذا الشــأن، مما يتسبب 
فــي ضياع أعــوام عديــدة عليهم من 
أعقــد  أحــد  فــي  الشــاق  التحصيــل 
وتحملهــم  العلميــة،  التخصصــات 

الكثير من األعباء المالية المرهقة.
ولفتــوا إلــى تجاهــل الــوزارة لجميــع 

علــى  والــرد  بهــم  اللقــاء  طلبــات 
رســائلهم، وحتى الخطابات المرســلة 
الصينيــة  الســفارة  قبــل  مــن  إليهــم 

المتعلقة بهذا الشأن.
وقالوا: “إن المشــكلة األســاس تتمثل 
اعتمــاد  عــن  الــوزارة  امتنــاع  فــي 
مؤهالتنــا دون أي أســباب واضحــة، 
في الوقت الذي ال تعترض الخريجين 
مــن نفــس الجامعــة أي مشــكلة فــي 
االعتمــاد أو ممارســة المهنة في دول 
الخليــج وغيرهــا كالمملكــة المتحــدة 
األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات 
بــل تكتفــي بعــض تلــك الــدول بســنة 
االمتيــاز التــي أداهــا الطالــب خــالل 

فترة دراسته في الصين”.
الصحــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــاروا 
 2015 لخريجــي  فقــط  ســمحت 
فــي  االمتيــاز  ســنة  ألداء  و2016 
مجمع الســلمانية الطبــي، ثم امتنعت 

الدفعــات  خريجــي  اســتقبال  عــن 
يشــفع  لــم  ذلــك  أن  إال  الالحقــة، 
لخريجي تلــك الدفعة ليحصلوا على 

معادلة لمؤهالتهم.
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وناشــدوا 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
أوامــره  إلصــدار  خليفــة  آل  ســلمان 
التربيــة  وزارة  فــي  للمســؤولين 
والتعليم؛ لإلســراع في وضع الحلول 
الحقيقيــة إلنهــاء معاناتهــم، بمعادلــة 
مؤهالتهــم والســماح لهــم بأداء ســنة 
يؤهلهــم  بمــا  وطنهــم،  فــي  االمتيــاز 
لمزاولة العمل في مختلف مؤسسات 

القطاع الصحي في المملكة.

 “البالد” في لقاء مع عدد من الخريجين وأمورهم 

ضاحية السيف - تمكين

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل 
مجلــس  عضــو  جناحــي،  إبراهيــم  “تمكيــن” 
النــواب عــن الدائــرة الســابعة الجنوبيــة علي 
وذلــك  تمكيــن،  بمقــر  مكتبــه  فــي  النعيمــي 
المســتجدات  أبــرز  علــى  االطــالع  بهــدف 
وخطــط الدعم التــي تقدمها “تمكين” لألفراد 

والمؤسسات في المملكة.
 حيــث قــّدم جناحــي للنائب النعيمــي صورة 
عــن أبــرز التوجهــات التــي تنتهجهــا “تمكين” 
خــالل دورتهــا االســتراتيجية الحالية، وذلك 
في سبيل تحقيق المزيد من النمو والتسارع 

واالستدامة.
علــى  النعيمــي  النائــب  جناحــي  أطلــع  كمــا   
أدخلتهــا  التــي  والمميــزات  المتغيــرات  أبــرز 
الرئيســية  الدعــم  برامــج  علــى  “تمكيــن” 
والسيما برنامجي تطوير األعمال والتدريب 

ودعــم األجــور وذلــك بهــدف توجيــه الدعــم 
يضمــن  بمــا  االســتراتيجية  لألهــداف  وفًقــا 
شــرائح  لمختلــف  الدعــم  تقديــم  كفــاءة 
وفئــات المؤسســات وبمــا يســاهم فــي دعــم 
نهــج “تمكيــن” فــي تعزيــز اســتدامة برامجها 

ومبادراتها.
 وأثنــى جناحــي علــى حــرص النــواب علــى 
متابعــة خطــط الدعــم بشــكل مســتمر، وذلك 
فــي ســبيل تحقيــق المزيــد مــن التواصل مع 
الفئــات  احتياجــات  يلبــي  بمــا  المســؤولين 

المختلفة.
 ومن جانبه، أشاد النعيمي بدور “تمكين” في 
االرتقــاء بأداء القطاع الخاص، منّوًها بالدور 
الــذي قدمتــه فــي تعزيــز البيئــة الريادية في 
المملكة وذلــك من خالل البرامج والفعاليات 

التي تحرص على إقامتها بصورة مستمرة.

عرض خطط وبرامج “تمكين”

االثنين
15 يوليو 2019 
12 ذو القعدة 1440

سيدعلي المحافظة

   

الوزارة تتجاهل طلبات 
اللقاء بالخريجين 

والرد على مراسالت 
السفارة الصينية



ــان ــم ــرل ــب ال داخـــــل  الـــحـــزبـــي  الــعــمــل  ــاب  ــيـ غـ  :”^“ مـــع  بـــحـــوار  ســلــمــان 

والــخــريــجــيــن الــعــاطــلــيــن  مــلــف  مـــع  لــلــتــعــاطــي  إرادة  وال  إســتــراتــيــجــيــة  ال 

الغول المدمر

• وجهت انتقادات قاسية لوزير العمل بأن  «
آلياته لتوظيف المواطنين قديمة، وأن 

البحرنة بحاجة لقرار سياسي، واقترحت قصر 
مهن على المواطنين، ومن بينها وظائف 
قطاع الفنادق والسياحة، بينما اإلحصاءات 
تفيد أن البحرنة بهذا القطاع 10 % فقط، 
والسبب قناعات شبابية اجتماعية ال تشجع 

لالنخراط بالعمل بمرافق فندقية وسياحية، 
ما تعليقك؟

أســئلتي لوزير العمل لم تكن قاســية، بل كانت جادة 
وموضوعيــة وتســتند إلــى حقائــق نعايشــها جميعنا 
في البحرين، لكن ال تنســى أنني في مســاءلتي لألخ 
وزير العمل قلت له بشــكل واضح أنني ال أحمله كل 

تبعات وأسباب البطالة.
هناك أسباب اجتماعية وثقافية وتعليمية وإجرائية 
التعليــم  نظــام  يتحملــه  بعضهــا  وبيروقراطيــة، 
واألخــرى تتحملها ثقافة مجتمعية معيقة في بعض 
جوانبهــا، وبعضهــا بــكل تأكيد تتحملهــا وزارة العمل 
وديــوان الخدمــة المدنيــة، ولكــن الســبب األكيد هو 
واإلرادة  الواضحــة  العلميــة  اإلســتراتيجية  غيــاب 
الفاعلــة للتعاطــي مــع ملــف العاطليــن والخريجيــن 
الخــاص  القطــاع  لــدى  واضــح  جشــع  بهــا  مربوطــا 
فــي بعــض الجوانــب، ألغــت عبــر الســنوات أولويــة 

البحريني لصالح الوافدين واألجانب.
تغييــر مــواد أساســية فــي قانــون البحرنــة بذرائــع 
تشــجيع االســتثمار هــي مــن راكمــت لنــا هــذا الملف 
المتضخــم الــذي علينــا وعلــى الدولــة تكمــن أهميــة 
إيجــاد حلول عاجلة له قبــل أن يلتهمنا غول العمالة 

األجنبية المدمر.
 مــاذا يعنــي أن تكــون غالبيــة العاطليــن لدينــا مــن 
النساء في وقت تقول األرقام الرسمية أن لدينا في 
سوق العمل البحرينية أكثر من 38 ألف امرأة عاملة 

أجنبية.
والمحاســبين  والمهندســين  األطبــاء  عــن  ومــاذا   
والطياريــن والممرضيــن وآالف فــي قطــاع التجزئة 
وفي شركات كبرى كألبا وأسري وبابكو وبتلكو وكل 

شركات االتصاالت وغيرها.
 كل دول العالــم تعطــي أولوية ألبنائها في الوظائف 
كحق وواجب ومســؤولية اجتماعية، فمتى سننتبه 
نحــن لذلــك؟ ولمــاذا تتــرك سياســات التوظيــف في 
أيــدي أشــخاص متنفذيــن، وربمــا جهــات ومصالــح 
وتيارات أثبتت التجربة أنها أضرت البلد بسياساتها 
وأساءت لنا كشعب كما أساءت لحالة االستقرار في 

البلد برمتها؟

كلمة مستفزة

هل تعتبر كتلة تقدم النائب يوسف زينل  «
“النائب المحلل”، لتدمغ بيانات الكتلة بأنها 

مسنودة بشخصيات وطنية؟ ولماذا تبدو 
العالقة ضبابية بين الكتلة وزينل؟ ولماذا 

لم يتكرر سيناريو برلمان 2002 بتشكيل 
مجموعة النواب الديمقراطيين، والتي ضمت 

نوابا من المنبر التقدمي باإلضافة لزينل؟

أرفــض كلمــة محلل، وهي كلمة مســتفزة فعال، كتلة 
تقــدم بتاريخ عناصرها ونوابها ال تحتاج محلال كما 
تقول، وتاريخنا الوطني والفكري كأفراد ضمن هذه 
الكتلــة ســواء كان داخــل مجلس النــواب أو خارجه 

هو الفيصل.
 لقــد بقينــا طوال تاريخنا المكتوب والمشــهود دعاة 
وحــدة وطنيــة ومناضليــن فــي ســبيل وطــن قوامه 
وحدتــه وانســجام كل مكوناتــه، يقــوم علــى العدالة 
والتعدديــة والممارســة الديمقراطيــة فــي المواقــف 
والمذاهــب  واإلثنيــات  األعــراق  مختلــف  وبيــن 
والطوائــف، فذلــك ســر قــوة وتماســك هــذا الوطــن، 
وهو وطن ال يخضع تحت أي مبرر لنزوات أصحاب 

األجندات المريضة. 
النائب يوســف زينــل هو صديقنا ورفيقنــا وتاريخه 
الوطنــي والنضالــي هــو جــزء مــن تاريخنــا، وخطــه 
السياســي الوطنــي هــو مســارنا السياســي الضــارب 

بجذوره في تربة هذا الوطن.
 ربمــا نتبايــن فــي بعــض المواقــف أحيانا، وهــذا أمر 
طبيعي جديا، لكن هكذا نحن نترك للتباين مســاحة 
فيمــا بيننــا وذلك عامل إثراء وممارســة ديمقراطية 
نحملهــا فكــرا وممارســة وال نقبــل أن تكــون شــعارا 

لالستهالك.
يوســف زينــل هــو أحــد أركان كتلتنــا البرلمانية 

وربمــا يختلــف أو نختلف معه حول مواقف محددة 
أحيانــا لكننــا حتما سنســعى باجتهاداتنــا نحو هدف 
أســمى هــو اإلســهام بقدراتنــا فــي تطويــر التجربــة 
الديمقراطيــة وتثبيــت أركانها وبنيانهــا، ونتطلع معا 
للمســتقبل الــذي نتشــارك فــي وضــع أســس مســاره 

بجدية.
متســعا  زينــل  يوســف  وإلــى  ألنفســنا  أعطينــا  لقــد 
مــن الوقــت للتفكيــر والمراجعــة وهــا نحــن مجــددا 
نلتئــم قبيــل افتتــاح الــدور الثانــي فــي كتلــة ربمــا 

بطموحــات  كبيــرة  أفرادهــا  بعــدد  صغيــرة  هــي 
أعضائهــا، فالعبرة ليســت بالعــدد وإنما بالطرح 
وبالمواقــف الوطنيــة المســؤولة والوقوف مع 
النــاس وقضاياهم ودعم المشــروع اإلصالح 
علــى  كنــا  كمــا  وسنســتمر  الملــك.  لجاللــة 

الــدوام مواقفنــا وطنية تعبــر عن مدى 
خــالل  الوطنــي  بنهجنــا  التزامنــا 

الفترة المقبلة.
كتلــة  تجربــة  تكــرار  عــن  أمــا   

برلمــان  فــي  الديمقراطييــن  النــواب 
أكثــر  اآلن  أنفســنا  نجــد  2002، فنحــن 

وتأثيــرا  فــي حضــورا 
البرلمانــي،  المشــهد 
رغــم تغير األوضاع 

ولنــا  ألخــرى  مرحلــة  مــن  السياســية  االقتصاديــة 
مــن  الكثيــر  فــي  النــواب  مــن  ومؤيــدون  مريــدون 

المواقف.
 وبالمناســبة لم ولن نســعى لتقديم عروض مجانية 
ألحــد مــن النــواب باالنضمــام لكتلتنــا، وكمــا تعــرف 

نيابيــة هــو وجــود حــد أدنــى من قــوام اي كتلــة 

المشــتركات والتوافق الفكري المطلوب، عالوة على 
األهداف السياســية المنشــودة، لكننا نسعى للحفاظ 
علــى أصدقائنا داخل المجلس، وهم كثر بالمناســبة، 
ونقدر مواقفهم ومواقعهم بل ونشــجعهم ونعطيهم 
جــزءا مــن خبراتنا، إن هم طلبــوا، وكثيرا ما يحصل 
ذلــك عبــر االستشــارة أو التعــاون، فهــذا هــو جوهــر 

التعاون في العمل البرلماني.  

تقدم والرفاق

توجد فجوة بين كتلة تقدم وقيادة المنبر  «
التقدمي من خالل تضارب بعض المواقف 

المحسومة بين الجمعية والنواب، ومنها 
على سبيل المثال: إعالن الكتلة وقوفها 

على مسافة مشتركة بين االتحادين 
العماليين، بينما موقف المنبر داعم بشكل 
مطلق لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 

والنائب سيد فالح هاشم كان نائبا لألمين 
العام باالتحاد العام. والمثال اآلخر انقسام 

قرار الكتلة بشأن برنامج عمل الحكومة، فقد 
وافقت عليه.. بينما زميلك سيد فالح هاشم 

رفضه، ما تعليقك؟

أبدا.. ال توجد فجوة بين مواقف كتلة تقدم والمنبر 
التقدمــي، وعمــل األحــزاب يجــب أن يختلــف فــي 
بعــض مرتكزاتــه عــن عمل الكتــل البرلمانيــة، خاصة 
مــع غيــاب المســاحة المطلوبــة مــن العمــل الحزبــي 

داخل البرلمان.
اليومــي تحتــم علينــا  البرلمانــي  العمــل   متطلبــات 
دون  الجميــع  نمثــل  ألننــا  الجميــع؛  مــع  التعاطــي 
فــي  للشــعب، ورفاقنــا  باعتبارنــا ممثليــن  اســتثناء 

التقدمي يقدرون ذلك.
جاهديــن  نحــاول  نحــن  المثــال  ســبيل  وعلــى   
االســتئناس بــرأي االتحاديــن العماليين فيمــا يتعلق 
بالشــأن العمالــي، رغــم أن لدينــا وجهــات نظــر حــول 
طرق عملهما التي ربما ال ترضي طموحنا كبرلمانيين 
أو حتى كمهتمين بالعمل النقابي، وهناك نقابات من 

االتحاديين تتعامل مباشرة معنا ككتلة. 
أمــا بخصــوص موقفنا مــن التصويت علــى المقترح 
عمــل  لبرنامــج  بالنســبة  حصــل  كمــا  وهنــاك  هنــا 
الحكومــة، فهنــاك مســاحة كافيــة لكل نائــب بالكتلة 
بالنســبة  السياســية  وتكتيكاتــه  لقناعتــه  نخضعهــا 

للقضايا المطروحة للنقاش.
 وكمــا أخبرتــك حتــى مــع رفيقنا يوســف زينل هناك 
يعطــي  وهــذا  أحيانــا،  المواقــف  بعــض  فــي  تبايــن 
لعناصــر كتلتنا القدرة على ممارســة العمل البرلماني 
بقناعــة وديمقراطيــة بعيــدا عــن القيــود التقليديــة 

التي ربما تفرضها كتل أخرى.

ال إمالءات فوقية

من األمثلة األخرى على غياب اإلسناد  «
وبلورة الموقف السياسي- البرلماني من 

قيادة المنبر لكتلة تقدم عندما قررت الكتلة 
التصويت برفض استجواب وزيرة الصحة.. وّجه 
محرر صحيفة البالد استفسارا لعضو بالمكتب 

السياسي عن حيثيات موقف الكتلة.. وجاء 
رده بأنه ال يعرف مجريات التصويت بالجلسة 
واإلجابة عن السؤال عند نواب الكتلة.. فما 

تعليقك؟  

حتى مســألة االســتجواب أو تشكيل لجان التحقيق 
بالكتلــة.  كأعضــاء  لقناعاتنــا  الغالــب  فــي  نخضعهــا 
وطبيعي أن نتشاور مع رفاقنا في المكتب السياسي 

واللجنة المركزية بالتقدمي.
سياســي  عمــل  فــي  نحــن  المطــاف  نهايــة  وفــي 
ديمقراطــي يقــوم على التأســيس الناضــج للقناعات 

بدال من اإلمالءات الفوقية.
 كمــا أننــا نمثــل مصالح أبنــاء الوطــن ومصالح أبناء 
البــدء  فــي  العامــة  المصلحــة  أيضــا ضمــن  دوائرنــا 

والمنتهى.

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

حوار

انتقد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عبر “البالد” ترك سياسات التوظيف بـ “أيدي أشخاص متنفذين”.
وقال بحوار مع “البالد” إن التجربة أثبتت أن ترك سياسات التوظيف لدى جهات ومصالح وتيارات “أضر بالبلد، وأساء للشعب 

وحالة استقراره”.
وتســاءل: “ماذا يعني أن تكون غالبية العاطلين من النســاء، في وقت تقول األرقام الرســمية أن لدينا بســوق العمل البحرينية 

أكثر من 38 ألف امرأة عاملة أجنبية؟”.
وفي موضوع آخر، أعلن عن انضمام النائب يوسف زينل لعضوية كتلة “تقدم” ليرتفع عدد نواب الكتلة إلى ثالثة.

وأضــاف: “ربمــا هــي كتلــة صغيــرة بعــدد أفرادهــا، ولكنهــا كبيــرة بطموحــات أعضائهــا، والعبــرة ليســت بالعــدد، وإنمــا بالطــرح 
وبالمواقف الوطنية المسؤولة والوقوف مع الناس وقضاياهم ودعم المشروع اإلصالحي لجاللة الملك”.

واســتبعد وجــود فجــوة بيــن مواقــف الكتلة وقيــادة المنبر التقدمــي، والفتا الى أن “عمــل األحزاب يجــب أن يختلف في بعض 
مرتكزاته عن عمل الكتل البرلمانية، خاصة مع غياب المساحة المطلوبة من العمل الحزبي داخل البرلمان”.

وفيما يأتي نص الجزء الثاني من حوار صحيفة البالد مع النائب األول عبدالنبي سلمان:

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري

غالبية العاطلين بحرينيات... والسوق تحتضن 38 ألف أجنبية
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للكتلة مريدون ومؤيدون من النواب بكثير 
من المواقف

لم ولن نسعى لتقديم عروض مجانية ألحد 
من النواب باالنضمام لكتلتنا

العمل البرلماني يحتم التعاطي مع الجميع 
ورفاقنا بالتقدمي يقدرون ذلك

أسئلتي لوزير 
العمل لم تكن 

قاسية بل جادة 
وموضوعية

جشع القطاع 
الخاص ألغى 

أولوية توظيف 
البحريني

غول العمالة 
األجنبية مدمر 
بذرائع تشجيع 

االستثمار

الوطن ال يخضع 
لنزوات أصحاب 

األجندات 
المريضة

ترك سياسات 
التوظيف بأيدي 

متنفذين أضر 
البلد

 انضمام يوسف 
زينل لكتلة تقدم 

وال فجوة مع 
التقدمي

 الكتلة صغيرة 
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بنــاًء علــى توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء الراميــة إلــى تخفيــض األعبــاء المعيشــية علــى المواطنيــن، وفي إطار قــرار مجلــس الوزراء بمســاواة 
المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفًقا لقانون البلديات رقم)35( لسنة 2001 والمعدل بالقانون 
رقم )38( لسنة 2001 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2002 وبخاصة الفقرة )ب( من المادة 
)48( من الالئحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات أصدر وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراًرا 

ا لتخفيض الرسوم البلدية 1264 أسرة بحرينية”. وزاريًّ

 وأوضــح خلــف أنــه تــم تخفيــض الرســوم عــن 
“1232 أســرة بحرينية وإسقاط الرسوم عن 30 
أســرة وإعفاء أســرتين بحرينيتين عن الرســوم 
البلديــة” ذلــك خــال النصــف األول مــن العــام 

الجاري. 
 كما أضاف أنه قد “بلغ عدد األســر 2868 أســرة 
الذيــن اســتفادوا مــن خدمــة تخفيــض الرســوم 
فــي العــام الماضــي 2018 فيمــا بلــغ عدد األســر 
التــي اســتفادت مــن إســقاط الرســوم 26 أســرة 
فــي حيــن بلــغ عدد األســر التــي تــم إعفائها من 

الرسوم 43”.

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  وأوضــح 
هــذه  “أن  العمرانــي عصــام خلــف  والتخطيــط 
القرارات تأتي تنفيًذا للرغبة السامية من قيادة 
عاهل الباد المفدى صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة الرامية إلــى توفير حياة 
كريمــة لجميــع المواطنين، عــن طريق تخفيض 
خــال  مــن  كواهلهــم،  عــن  المعيشــية  األعبــاء 
رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات 
هــؤالء المواطنيــن، وكذلــك إعفــاء بعــض ذوي 
الدخــل المحــدود مــن ســداد الرســوم مســتقبا 
أو إســقاط ديونهــم القديمــة، حيــث إن الــوزارة 

والمــوارد  اإلمكانيــات  كافــة  لتســخير  تســعى 
المعيشــي  بالمســتوى  االرتقــاء  علــى  للعمــل 
البلديــة  الرســوم  مــن  والتخفيــف  للمواطنيــن 
على المواطنين”. وأشار خلف إلى أنه في حال 
“تقــدم أحد المواطنين بطلب إلســقاط الرســوم 
تقــوم  المعنيــة  البلديــة  فــإن  منهــا  اإلعفــاء  أو 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة  بمخاطبــة وزارة 
لدراســة حالــة صاحــب الطلــب، ومــن ثــم تقــوم 
بتقديــم  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
تقريــر حلو هــذه الحالة لتقــوم البلدية بعد ذلك 
بعمــل اإلجــراءات الرســمية الازمــة بنــاًء علــى 

هذه التقارير ورفع الكشوف العتمادها”. 
ا بيــن  كمــا أكــد خلــف أن هنــاك تنســيًقا مســتمرًّ
شــئون  خدمــات  وإدارة  البلديــات  شــئون 
المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل 
تعديــل الرســوم البلديــة لهذه األســر في فواتير 
الكهربــاء الخاصة بهم تنفيًذا للقرارات الوزارية 

المذكورة أعاه.

أكــد رئيــس قســم شــؤون الحــج والعمــرة بــوزارة 
خالــد  واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
المالــود حــرص لجنــة التقييــم والمتابعــة التابعــة 
أفضــل  تقديــم  مــن  التأكــد  علــى  الحــج،  لبعثــة 
1440هـــ  لموســم  البحريــن  لحجــاج  الخدمــات 
/ 2019، بالتنســيق مــع حمــات الحــج. وأفــاد بأن 
اللجنة عقدت مؤخًرا اجتماعها التنسيقي برئاسة 
صاح الشــريان، مع أصحاب الحمات للتأكد من 

كل األمور المتعلقة بخدمة الحجاج.

تعامل جاللة الملك حكيم مع االعتداء اآلثم على السفارة
رئيــس العــراق يلتقي الســفير المالكي ويؤكد عمق العالقــات بين البلدين

اســتقبل رئيــس جمهوريــة العــراق برهــم صالــح، أمــس، فــي قصــر الســالم 
بمدينة بغداد، ســفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق صالح المالكي، 

بمناسبة استئناف مهام عمله في مدينة بغداد.

مملكــة  ســفير  نقــل  اللقــاء،  وخــال 
العــراق  جمهوريــة  لــدى  البحريــن 
تحيــات عاهل الباد صاحب الجالة 
بــن عيســى آل خليفــة  الملــك حمــد 
بموفــور  صالــح  لبرهــم  وتمنياتــه 
ولجمهوريــة  والعافيــة  الصحــة 
العــراق الشــقيقة المزيــد مــن التطور 

واالزدهار.
علــي  صــاح  الســفير  أعــرب  كمــا 
المالكــي عن شــكره وتقديــره لرئيس 
علــى  الشــقيقة  العــراق  جمهوريــة 
جهــود الحكومــة العراقيــة المبذولــة 

بشــأن حادثــة االعتــداء علــى مبنــى 
سفارة مملكة البحرين في جمهورية 
جمهوريــة  حــرص  مثمًنــا  العــراق، 
البعثــات  العــراق علــى حمايــة مقــار 
والســفارات الدبلوماســية لديهــا ممــا 

يسهل عليها أداء مهامها بكل يسر.
 مــن جانبــه، كلــف رئيــس جمهوريــة 
إلــى  تحياتــه  بنقــل  الســفير  العــراق 
شــكره  عــن  معرًبــا  البــاد،  عاهــل 
لموقــف جالة الملــك المفدى ودعمه 
وتعاملــه  العــراق  لجمهوريــة  الدائــم 
الحكيــم مــع حادثــة االعتــداء علــى 

البحريــن فــي  مبنــى ســفارة مملكــة 
بغــداد، مثمًنا الرؤيــة العميقة لجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 
ترســيخ العاقــات الثنائيــة والمضي 

بها قدًما علــى كافة األصعدة، مرحًبا 
بعــودة الســفير لمهــام عملــه، متمنًيــا 
ولمملكــة  والســداد  التوفيــق  كل  لــه 

البحرين دوام التقدم والرقي.

الرئيس العراقي مستقبال سفير البحرين لدى بغداد
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

“متابعة الحج” تجتمع مع حمالت

Û  استلمت أخيرا اتصاال مشكورا من رجل األعمال فؤاد حسين شويطر، مثمنا
علــى مقــال ســابق، تنــاول الحــال الرث الــذي آلت إليه ســوق المحرق؛ بســبب 
نقص الخدمات، وشح التنظيم، وتلكؤ الجهات ذات العاقة في أداء واجبها.

Û  واستذكرُت بهذا االتصال، البدايات األولى لتتبعي وضع السوق الُمهمل، قبل
عدة ســنوات، بزيارات ميدانية بمعية شــويطر، حيث أطلعني على الخدمات 
العالقة، والمتأخرة، والمؤثرة ســلبا على االســتثمار، والقطاع التجاري، وراحة 

الزوار.
Û  ومن بعد كل هذه الســنين، والمناشــدات، من فؤاد شــويطر، وغيره من رجال

األعمال، ومن المواطنين، والكتاب، والنشطاء، والنواب، ال تزال السوق على 
حالها األول.

Û :وأعيد للذاكرة أهم الماحظات المتكررة كالتالي
Û .شح مواقف السيارات، بتأثير طال النشاط التجاري، وعدد الزوار
Û .غياب تطوير البنيه التحتية للسوق
Û  ،الســوق بالرغــم جاذبيــة  الترفيهيــة والســياحية،  المهرجانــات  إقامــة  عــدم 

وتفرده بخصائص وسمات حضرية وتراثية ال تتواجد بأي مكان آخر.
Û  التشــديد الُمفــرط في منــح مخالفات الوقوف الخاطئ، إن اســتفزاز الســياح

والــزوار بهذا الشــكل، ســيمنعهم مــن الحضور مره أخــرى، خصوصا مع غياب 
البديل، أي )المواقف(.

Û  عدم وجود دورات مياه عامة )للجنسين(، وهي إشكالية أساسية تضع الزوار
دائمــا بمــأزق حقيقــي، خصوصــا األطفال، وكبار الســن والمصابيــن باألمراض 

المزمنة.
Û  عدم االلتفات لما أبداه رجل األعمال فؤاد شويطر من استعداد، لبناء دورات

المياه هذه على نفقته الشخصية، شريطة توفير األرض والرخصة.
Û  ،إلى ذلك، ياحظ وبوضوح، تجاهل الجهات الخدمية لهذه المطالبات العادلة

فلمــاذا هــذا التصــادم والتلكــؤ؟ ولمــاذا ال تنصتــوا لفــؤاد شــويطر ولغيــره من 
الغيورين على المصلحة العامة للبلد وللناس؟

اهتمام 
مستحق ينتظره 

أهل المحرق

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أفــادت المحاميــة نــدى الرياشــي أن محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة الثانية قضت برفض اســتئناف تقدمــت به الهيئة العامــة للتأمين 
االجتماعــي ضــد معلــم فــي وزارة التربيــة والتعليم “45 عاًما”، كانت قد امتنعت الهيئة عن تســجيل فترة عمله كمؤقت لدى الوزارة خالل 
عامي 1997 و1999 بدعوى أن الحكم بتسجيله خالف الدستور والقانون مدعية أن القانون القديم ال يطبق بأثر رجعي بشأن ممن لديهم 
عقوبــة مؤقتــة مــع الحكومة الحتســاب مدة خدمتهم في حال التقاعد، لكن المحكمة قّررت فــي حكمها بأنهم خاضعون لقانون التأمينات 

االجتماعية، وأيدت إلزام الهيئة بتسجيل المعلم -المستأنف ضده- واحتساب فترة عمله السابقة ضمن مدة خدمته.

 وجــاء فــي حكــم المحكمــة أن المســتأنف 
ختامهــا  فــي  طالًبــا  الدعــوى  أقــام  ضــده 
العامــة  -الهيئــة  المســتأنفة  بإلــزام  الحكــم 
للتأميــن االجتماعي- باحتســاب مدة عمله 
لــدى وزارة التربيــة والتعليم من تاريخ 22 
نوفمبــر 1997 حتى 1 يوليو 1999 وضمها 
لمــدة خدمتــه وفقــا للمرســوم بقانــون رقم 

)24( لسنة 1976.
والتــي أوضحــت موكلتــه فيهــا أن موكلهــا 
التحــق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم 

بوظيفــة مــدرس اعتبــاًرا مــن 22 نوفمبــر 
1997، ومنذ ذلك التاريخ تم التأمين عليه 
للتأميــن االجتماعــي،  العامــة  الهيئــة  لــدى 
وفــي غضــون شــهر نوفمبــر 2017 -أي بعد 
20 عاًمــا- راجــع الهيئــة المذكــورة لتزويده 
بمعلومــات عــن ســن التقاعــد ومســتحقاته 
التقاعديــة، لكنــه فوجــئ بعــدم احتســاب 
الفتــرة من 22 نوفمبر 1997 حتى 1 يوليو 
1999 ضمــن مــدة خدمته؛ علــى الرغم من 
هــذه  عــن  التأمينيــة  االشــتراكات  ســداده 

الفتــرة، األمــر الــذي حدا بــه إلقامــة دعواه 
بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وعلــى إثــر ذلك، قضت محكمــة أول درجة 
أواخــر العــام الماضــي بإلزام الهيئــة العامة 
للتأميــن االجتماعي باحتســاب مدة خدمة 
المدعي في الفترة المذكورة ضمن سنوات 
خدمته المحســوبة فــي التقاعــد، وألزمتها 

بمصروفات الدعوى.
 فطعنــت الهيئــة علــى هــذا الحكــم مطالًبــا 
بإلغــاء الحكــم عبــر رفــض الدعــوى وإلــزام 

المســتأنف ضده الرسوم والمصروفات عن 
درجتي التقاضي.

المســتأنفة أن ســبب طعنهــا هــو  وادعــت 
مخالفــة الحكــم للدســتور والقانــون؛ وذلك 
على ســند من أنه خالــف نص المادة )124( 
مــن الدســتور، والتــي تقــرر عــدم رجعيــة 
القوانيــن حيــث طبق أحــكام القانــون رقم 
)43( لســنة 2018، والــذي قــّرر شــمول مدة 
الخدمــة بعقــد مؤقــت ضمــن مــدة الخدمة 
أن  رغــم  وذلــك  التقاعــد،  فــي  المحســوبة 
المــدة المطلــوب احتســابها ضمــن ســنوات 
خدمــة المســتأنف كانــت بعقــد مؤقــت في 
الفترة من عام 1997 وحتى عام 1999 أي 

قبل صدور القانون سالف الذكر.
 مــن جهتهــا، قالــت المحكمــة فــي أســباب 
تربطهــم  الذيــن  الموظفيــن  أن  حكمهــا 

بالدولة عاقة عقدية أو المعينين بموجب 
عقــود مؤقتــة، وإن كانــت ال تســري عليهم 
 1975 لســنة   )13( رقــم  القانــون  أحــكام 
بشــأن تنظيــم معاشــات ومكافــآت التقاعد 
لموظفــي الحكومــة قبــل تعديلــه بالقانــون 
رقــم )43( لســنة 2018، إال أنهــم فــي تلــك 
الفتــرة يخضعــون ألحــكام قانــون التأميــن 
وفًقــا   1976 لســنة   )24( رقــم  االجتماعــي 
لحكــم المــادة الثانيــة منــه باعتبارهــم مــن 
الموظفيــن والعمــال الذيــن ال يســري فــي 
شــأنهم القانــون رقــم )13( لســنة 1975 في 

تلك الفترة.
 ولذلك، فإنه يتعّين القضاء باحتساب مدة 
خدمة المستأنف في الفترة من 22 نوفمبر 
1997 حتــى 1 يوليــو 1999 ضمن ســنوات 
الحكــم  المؤمــن عليهــا، وإذ أخــذ  خدمتــه 

بــات جديــًرا  المســتأنف بهــذا النظــر فإنــه 
بالتأييــد لمــا تقــدم مــن أســباب، ويضحــى 
االســتئناف الماثل غير قائم على ســند من 
الواقــع أو القانــون متعينــا القضــاء برفضه 

وتأييد الحكم المستأنف.
تلــزم  فالمحكمــة  المصاريــف  وبشــأن 
القضائيــة،  الرســوم  عــدا  بهــا  المســتأنفة 
فإنهــا معفاة منها وفًقا لحكــم المادة )112( 
الصــادر  االجتماعــي  التأميــن  قانــون  مــن 

بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976.
فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة بقبــول 
االســتئناف شــكاً، وفى الموضــوع برفضه 
وتأييــد الحكم المســتأنف، وألزمــت الهيئة 
القضائيــة،  الرســوم  عــدا  المصروفــات 

وألزمتها 50 ديناًرا أتعاًبا للمحاماة.

“التـأمينـــــات” رفضــــت تسجيلــــه وطعنــــت بمخــالفــــة الحكـــم للدستــور والقــانـــون

بعد 20 عاًما.. معلم يكتشف أن عقده لم يحسب ضمن الخدمة

عباس إبراهيم

العليــا  االســتئناف  محكمــة  رفضــت 
شــاب  اســتئناف  األولــى  الجنائيــة 
مــدان  خليجيــة،  جنســية  يحمــل 
بمحاولــة ترويــج مبلــغ يصــل إلــى 25 
تواجــده  أثنــاء  أميركــي  دوالر  ألــف 
فــي مطــار البحريــن الدولــي، وأيــدت 
ســنوات   5 لمــدة  بالســجن  معاقبتــه 
1000 دينــار، فضــا  وبتغريمــه مبلــغ 
ا عن الباد بعد تنفيذ  عــن إبعاده نهائيًّ
العقوبــة.  وتتمثــل التفاصيــل فــي أن 
الجهــات المختصــة كانــت قــد تلقــت 
باغــا مــن أحــد فــروع شــركة صرافة 
لهــا مقــر فــي مطــار البحريــن الدولي، 
والذي تضمن إباغ أحد موظفيها عن 
حضور شخصين له أثناء تواجده في 
مقــر عمله، أحدهما كان يحمل حقيبة 
قــال لــه إن فيهــا مبلــغ 25 ألــف دوالر 
أميركــي ويرغــب فــي تبديلــه للعملــة 
البحرينيــة، فطلــب منــه تقديــم مبلــغ 
1000 دوالر منــه أوال للكشــف عليهــا، 

فوافق ذلك الشخص.
 وعلــى إثــر ذلــك طلــب الموظــف منه 
إمهالــه بعــض الوقــت لمعرفــة مــا إذا 
كان بمقــدوره تغييــر كامــل المبلــغ أو 
جــزء منــه، لكــن وعنــد الكشــف علــى 
أنــه  لــه  تبيــن  بحوزتــه  الــذي  المبلــغ 
مــزور وغيــر حقيقــي، فرجــع للمتهــم 
بحوزتــه  التــي  األمــوال  أن  وأبلغــه 
يهربــان  بالشــابين  وتفاجــأ  مــزورة، 
إلــى خــارج المطار بشــكل ســريع، ولم 
يتمكــن الموظف من الخــروج خلفهما 
ومــن  بالواقعــة.  المطــار  أمــن  فأبلــغ 
كاميــرات  تســجيات  مراقبــة  خــال 
المراقبــة اتضــح أن المتهــم خــرج من 
المطار وتوّجه إلى جهة غير معلومة. 
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
وجهــت  بعدمــا  عليــه  القبــض  عقــب 
لــه تهمــة أنــه فــي 1 ينايــر 2018، حاز 
بقصــد الترويــج عملــة ورقيــة مــزورة 
داخــل البحرين وهــي األوراق المالية 

المضبوطة من فئة 100 دوالر.

5 سنوات لخليجي حاول ترويج دوالرات مزورة بـراءة ممرضـة مـن اختـالس مقـر عملهـا
ديـــنـــار  2000 ــن  ــ م بـــأكـــثـــر  ــا  ــه ــض ــوي ــع ت ــّرر  ــ ــق ــ ت ــة  ــم ــك ــح ــم ال

قالت المحامية نادية الجندي إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضت ببراءة موكلتها 
الممرضــة اآلســيوية مــن االتهــام المنســوب إليها من قبــل مركز طبي متخصــص بالتجميل 
بأنهــا اختلســت بضائــع خاصــة بالمركــز أثنــاء فتــرة عملهــا لديهــم وأنهــا تســتلم أمــواالً وال 
توردهــا بحســاب المركــز، وذلك بعدمــا قدمت اســتقالتها من العمل وصدر حكــم عمالي لها 

بمستحقاتها بمبلغ 2000 دينار، ما دفع صاحب المركز باتهامها بخيانة األمانة.

وذكــرت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أنهــا 
وازنــت بيــن أدلــة الثبــوت والنفــي، ورأت أن 
دليــل االتهــام قاصــر وال تطمئــن إليــه، كما لم 
تطمئــن ألقــوال الشــاهدة واعتبرتهــا أقــواال 

مرسلة دون دليل.
 وأوضحــت أن المركــز الطبــي كان قــد أبلــغ 
ضــد موكلتهــا التــي كانــت تعمــل لديــه، بأنهــا 
اســتملت بضائــع مــن شــركة لحســاب المركز، 

لكنهــا اختلســت تلــك البضائــع، كمــا شــهدت 
والتــي  الجنســية،  آســيوية  موظفــة  ضدهــا 
تســتلم  وهــي  المتهمــة  بمشــاهدتها  قــّررت 
األمــوال النقديــة مــن المراجعين وال تســلمها 

لاستقبال.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنها في غضون العام 2018، اختلســت المال 
والقيمــة  والوصــف  النــوع  المبيــن  المنقــول 

بــاألوراق مــن مركــز طبــي للتجميــل، والــذي 
وجــد فــي حيازتهــا بســبب عملها حــال كونها 

عاملة لدى المركز.
 وبينــت المحاميــة أنها دفعــت أمام المحكمة 
بكيديــة االتهــام؛ بعــد أن نشــب خــاف بينهــا 
وصاحــب المركــز الطبــي، الــذي أخلــف وعده 
معهــا بزيــادة راتبهــا وعــدم تســليمه لهــا بدل 
إجازتهــا الســنوية، وهو ما حــدا بالمتهمة إلى 
تقديم استقالتها بتاريخ 10 أغسطس 2018، 
حيــث رد صاحــب المركز بالموافقة على تلك 
االستقالة، وشكر المتهمة على جهودها أثناء 
وجودهــا فــي المركــز الطبــي، وقــد حصلــت 
االســتقالة والشــكر بتاريــخ 6 ســبتمبر 2018 

وذلك بعد شهر واحد من تقديمهم للباغ.

كمــا دفعــت بأنه لــو أن موكلتها قد اختلســت 
ثمــة أمــوال أو بضائع، مــا كان صاحب المركز 
ليقــدم لهــا الشــكر والتقديــر لتعاونهــا معهــم 
أثناء العمل، مؤكدة على أن القصد من الباغ 
هــو الضغــط عليهــا للتنــازل عــن مســتحقاتها 
العمالية التي لم تستلمها حينها، والتي قضي 
بهــا من جانب المحكمــة العمالية بعد ذلك، إذ 
دينــار   2000 مــن  بأكثــر  بتعويضهــا  حكمــت 

فضاً عن الفائدة القانونية.
ولفتت إلى أن المجني عليه لم يحدد نوعية 
االختــاس،  كيفيــة  أو  المختلســة  المــواد 
مشــيرة إلــى أن الطلبيــات الــوارد ذكرهــا في 
االتهام، كان يتم استامها من قبل ممرضات 

أخريات في المركز وقعن باالستام أيًضا.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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1300 منهــم خضعــوا للــدورات المعنيــة خــال 3 أشــهر

تدريب 5800 موظف لتشغيل مبنى المسافرين

أعلــن وزيــر المواصــات واالتصــاالت 
مطــار  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
البحريــن، كمــال بــن أحمــد، أن جميــع 
مبنــى  لمشــغلي  التدريبيــة  البرامــج 
المســافرين الجديــد تجــري علــى قدم 
وســاق ووفق الجدول الزمني المحدد 
لتدريــب أكثــر مــن 5800 موظــف مــن 
جميع األطراف ذات العاقة والشركاء 
البحريــن  بمطــار  االســتراتيجيين 
مبنــى  تشــغيل  كيفيــة  علــى  الدولــي 

المسافرين الجديد بفاعلية وكفاءة.
الــدورات  إطــاق  منــذ  أنــه  وأضــاف   
التعريفيــة والبرامــج التدريبيــة التــي 
تــم  أشــهر   3 منــذ  المقاولــون  ينظمهــا 
تدريــب أكثر مــن 1300 موظــف، وهو 
عــدد  إجمالــي  مــن   % 27 يشــّكل  مــا 
منتســبي الجهــات ذات العاقــة المقرر 
مشــاركتهم فــي التدريبات خال فترة 
لمبنــى  الرســمي  لافتتــاح  االســتعداد 

المسافرين الجديد.
المســافرين  مبنــى  أن  الوزيــر  وأكــد    
الجديــد يتميــز بمجموعــة مــن أحــدث 
التــي  المتطــورة  والمعــدات  الُنظــم 
تحتاج إلــى مهارات خاصة لتشــغيلها، 
البحريــن  مطــار  شــركة  فــإن  لــذا 
حريصة على اختبــار جاهزية األنظمة 
والعمليــات والموظفيــن بشــكل كامــل 
وتجربتهــا عــدة مــرات لتوفيــر تجربة 
متميزة للمسافرين عند افتتاح المبنى، 
المحاضــرات  جميــع  أن  إلــى  مشــيًرا 
التدريبية البالــغ عددها 170 محاضرة 
ضمــن  اليــوم  حتــى  أقيمــت  والتــي 
قــد  التعريفيــة  الــدورات  فعاليــات 
حضرهــا موظفــون مــن أعضــاء فريق 
كل مــن شــركة مطار البحرين وشــركة 
خدمــات مطار البحريــن وهيئة تنظيم 
بحريــن  هــا  وشــركة  العمــل  ســوق 
وشــركات الطيــران العاملــة فــي مطــار 
البحرين الدولي ودوائر شرطة المطار 
وشــؤون الجمــارك وشــؤون الجنســية 
والجــوازات واإلقامــة التابعــة لــوزارة 
الداخلية، واستكمااًل للخطة التدريبية 
الموضوعــة مــن قبــل شــركة فرابورت 
العالمية، فإنه من المتوقع أن تتســارع 

وتيرة البرامج التدريبية خال األشهر 
الثاثــة القادمــة لتشــمل أعــداًدا أكبــر 
من الموظفيــن وتغطي كافة الجوانب 

التقنية المطلوبة. 

500 موظف شاركوا في 70 
محاضرة

مــن  موظــف   500 مــن  أكثــر  وقــام   
مطــار  شــركة  مــن  كل  فريــق  أعضــاء 
مطــار  خدمــات  وشــركة  البحريــن 
البحريــن ووزارة الداخليــة بالمشــاركة 
نظمهــا  تدريبيــة  محاضــرة   70 فــي 
الجديــد  المســافرين  مبنــى  مقاولــو 
بهــدف اختبــار ُنظــم تقنيــة المعلومات 
واالتصــاالت ونظــم مناولة األمتعة. إذ 
تمثل هــذه المحاضرات فرصة ممتازة 
لمنتســبي جميع األطراف ذات العاقة 
بمطــار البحريــن الدوليــة للتأكيــد على 
هــذه  عمــل  بطريقــة  التامــة  درايتهــم 
فضــًا  المتطــورة،  الجديــدة  النظــم 
عــن تســليط الضــوء علــى أي مشــاكل 
محتملــة ليتخــذ المقاولــون المعنيــون 

اإلجراءات الازمة لحلها.
 مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة مطار البحريــن محمد البنفاح 
لفريــق  وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن 
التدريب التابع للجنة الوطنية المعنية 
المســافرين  مبنــى  لتشــغيل  باإلعــداد 

الجديــد ونقل الحركــة الجوية وجميع 
المشــاركة  العاقــة  ذات  األطــراف 
فــي هــذا البرنامــج المتكامــل علــى مــا 
أحــرزوه مــن تقــدم متميز خــال فترة 
زمنية قصيرة نسبًيا. وأضاف: “بالطبع 
مــا زال أمامنــا الكثيــر لنحققــه خــال 
الفتــرة القادمــة، ومع ذلــك فإنني على 
يقين أننا سنتمكن من التغلب على أي 
تحديــات بفضــل جهودنــا المتضافــرة 
والتنسيق المستمر بين جميع الجهات 

المعنية”. 
 وأشــار البنفــاح إلــى أن ضمــان عمــل 
المتطــورة  والمعــدات  األجهــزة  كافــة 
يتــم  التــي  االتصــاالت  وشــبكات 
المســافرين  مبنــى  فــي  اســتخدامها 
الجديد يعتبر من التحديات الرئيسية 
في مشــروع مبنى المسافرين الجديد 
نظــًرا لمــا يحتاجــه ذلك من اســتيعاب 
تــام وفهــم واســع لكيفيــة عمــل هــذه 

األنظمة وتجربتها بشكل متكامل.

 ”Thales Sita“ التعاقد مع
الفرنسية

وأضــاف البنفــاح أنــه قــد تــم التعاقــد 
الفرنســية   ”Thales Sita“ شــركة  مــع 
العالميــة الرائدة في مجال تكنولوجيا 
والفضــاء  والنقــل  الطيــران  أنظمــة 
وموثــوق  مبتكــر  أمــن  نظــام  لتوفيــر 

يضمــن اســتمرار العمليــات، كمــا يعــّزز 
المطــار  عمليــات  إدارة  مركزيــة  مــن 
الســامة  متطلبــات  جميــع  ويلبــي 
معالجــة  خــواص  وبفضــل  واألمــن. 
النظــام  ســيوفر  الذكيــة،  البيانــات 
للمشــغلين إطــار أمني حقيقــي ودراية 
كاملــة بحالــة العمليات، كما ســيتضمن 
هــذا النظــام األمنــي جميــع التقنيــات 
المتطــورة الازمــة إلدارة المطــار مثل 
الحمايــة عــن طريــق المراقبــة الذكيــة 
الدخــول،  ومراقبــة  الفيديــو،  عبــر 
والقياســات الحيوية، والبنية التحتية 

لتقنية المعلومات واالتصاالت.
وتم تشــكيل فريق تدريــب تابع للجنة 
لتشــغيل  باإلعــداد  المعنيــة  الوطنيــة 
مبنى المسافرين الجديد ونقل الحركة 
مــن  عضــًوا   13 مــن  يتألــف  الجويــة 
شركة مطار البحرين ووزارة الداخلية 
وشركة خدمات مطار البحرين، والذي 
التعريفيــة  العمــل  ورش  بعقــد  يقــوم 
كذلــك  األســبوع.  فــي  أيــام  ثاثــة 
ستســتمر هــذه الــدورات حتــى موعــد 
الجديــد،  المســافرين  مبنــى  افتتــاح 
وتغطي مجموعة كبيرة من المواضيع 
المهمــة، بمــا في ذلك نظــرة عامة على 
المطار ومبنى المسافرين، والموظفين 
وتدفقــات المســافرين، وُنظــم مناولــة 

األمتعة وغيرها الكثير.

المحّرق - شركة المطار

مجموعة من المتدربين بمبنى المسافرين

“جي اف اتش”: ال تطورات 
مؤثرة على السهم

أكــدت مجموعة “جي اف اتش المالية”، 
المدرجة أســهمها في بورصات البحرين 
والكويت ودبي، عدم وجود أي تطورات 
حدثــت مؤخــًرا مــن شــأنها التأثيــر على 
ســعر السهم أو كمية التداول بخاف ما 
تــم اإلفصــاح عنــه ســابقَا. وأضافت في 
بيــان لها علــى بورصة البحرين، وســوق 
دبــي المالــي، أنــه ليــس لديهــا معلومات 
عن أســباب التداول العالي وغير العادي 
يــوم  الكويــت  بورصــة  فــي  ألســهمها 

الخميس الماضي.
وقــّدرت القيمة الســوقية للشــركة بنحو 
كويتــي حتــى  دينــار  مليــون   883.596

يوم الخميس الماضي.

الجفير - المهندسين البحرينية

انتهــت جمعيــة المهندســين البحرينيــة مــن تشــكيل هيئتي تحكيــم لجائزة 
الجمعيــة بنســختها األولــى، وُشــكلت هيئة التحكيم األولــى لفئة المهندس 
المتميــز، فــي حيــن كانــت الثانيــة لفئة أفضل مشــروع تخــرج، وضمت كل 
منها خمسة مهندسين من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء الجمعية. 

وقد بدأت اجتماعات الهيئتين خالل األسبوع الماضي.

 وضمن تنفيذ الخطة االستراتيجية 
التــي تبناهــا مجلــس إدارة الجمعية 
للتطويــر والنمــو، أطلقــت الجمعيــة 
للمــرة األولــى فــي تاريخها مشــروع 
جائــزة الجمعيــة الهندســية بتاريــخ 
29 أبريــل مــن العــام الجــاري 2019، 
إذ تم اإلعان عن الجائزة وتدشــين 
الوقع اإللكتروني الخاص بها والذي 
المعلومــات  جميــع  علــى  يحتــوي 
باإلضافــة  الازمــة  واالشــتراطات 
إلــى قيمــة الجوائــز المرصــودة لهــذا 

المشروع.
 ونظــًرا لحرص الجمعية على إتاحة 
الفرصــة لكافــة المهندســين والطلبة 

الذيــن تنطبــق عليهــم  والخريجيــن 
اشــتراطات التقــدم للجائزة، وجدت 
الجائــزة  علــى  المشــرفة  اللجنــة 
ضرورة تحديد موعد جديد لتقديم 
طلبات الترشــح بعــد أن كان الموعد 
فــي 15 يوليــو الجــاري، ليصبــح في 

31 من الشهر ذاته.
قامــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
الجمعية بإشــعار كافــة أعضائها عبر 
وسائل التواصل االجتماعي والبريد 
اإللكترونــي لحثهــم علــى المشــاركة 
في الجائزة. كما وخاطبت الوزارات 

والشركات الكبرى بالمملكة.

31 يوليو موعًدا للترشح لـ“المهندسين”

المنامة - البركة اإلسالمي

دشــن بنــك البركــة اإلســالمي عهــدا جديدا في مجــال الخدمــات المصرفية المفتوحــة من خالل 
بوابــة البركــة العالميــة للمطورين وذلك لكــي يصبح أول بنك في البحرين يقوم بدعوة شــركات 
التكنولوجيــة الماليــة )فنتــك( مــن جميــع أنحــاء العالــم الختبــار حلولهــم مــن خالل هــذه المنصة 
الفريدة من نوعها. وتتماشى هذه الخدمة مع استراتيجية البركة التي تهدف إلى تعزيز االبتكار 

في عصر الخدمات المصرفية المفتوحة.

وبموجــب هــذه المبــادرة، تقــدم بوابــة البركــة 
العالميــة للمطورين أكثر مــن 25 واجهة برمجة 
تطبيقات )APIs( مباشــرة ألطــراف ثالثة. وهذا 
الســتراتيجية  االســتباقي  النهــج  علــى  دليــل 
النهــج  مــن  بــدالً  للبركــة  المفتوحــة  الصيرفــة 
التفاعلــي - أي من خال تجاوز مجرد االمتثال 
البحريــن  فــي  المفتوحــة  المصرفيــة  للوائــح 
التــي تتطلــب مــن البنوك فتح واجهــات برمجة 
البوابــة  وتتيــح  )APIs( محــدودة.  التطبيقــات 
)https://api.albaraka.com( لألطراف الثالثة 
توفير منتجات وخدمات مالية أفضل لعمائها.

 )APIs( التطبيقــات  برمجــة  واجهــات  وتتوفــر 

هــي:  رئيســية  فئــات  ســت  فــي  البوابــة  علــى 
والتمويــل،  الماليــة،  والتحويــات  الحســابات، 
المعلومــات،  وخدمــات  االئتمــان،  وبطاقــات 
ذلــك،  علــى  عــاوة  االســتثمارية.  والمنتجــات 
فــإن البوابــة مفتوحــة لمطوري الطــرف الثالث، 
والشــركات  المعلومــات،  تكنولوجيــا  وشــركات 
حــدود  بــدون  العالــم  مســتوى  علــى  الناشــئة 

جغرافية لجذب المزيد من االبتكارات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلســامي، 
بنــك  أول  نكــون  أن  “يســعدنا  العقــاب  حمــد 
فــي البحريــن يأخــذ هــذا النهــج المبتكــر وذلــك 
كجــزء من اســتراتيجيتنا للخدمــات المصرفية 

مســتقبل  هــي  الخدمــات  هــذه  إن  المفتوحــة. 
العالــم،  مســتوى  علــى  المصرفيــة  الخدمــات 
وكوننا جزء من شبكة عالمية استطعنا تحقيق 
هــذه الخطــوة. لذلــك، فأننــا نــود دعوة شــركات 
التكنولوجيا المالية العالمية الســتخدام البوابة 
الختبــار خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة لخدمة 

العماء بشكل أفضل”.
تنفيــذ  علــى  حالًيــا  المجموعــة  وتركــز 
خــال  مــن  لابتــكار  العالميــة  اســتراتيجيتها 

وحداتهــا المصرفيــة المنتشــرة فــي 17 ســوًقا 
البركــة  بنــك  يعمــل  كمــا  العالــم.  فــي  مختلًفــا 
الخدمــات  مبــادرات  إنجــاز  علــى  أيًضــا  تركيــا 
المصرفيــة المفتوحــة مــن خــال بوابــة البركــة 
المجموعــة،  أنشــأت  كمــا  للمطوريــن.  العالميــة 
مــن خال وحدتهــا المصرفية في تركيا مصرفًا 
إسامًيا رقمًيا في ألمانيا، يدعى “إنشا” وشركة 
الدفــع  علــى  تركــز  جديــدة  ماليــة  تكنولوجيــا 

اإللكتروني باسم “النيو”.

“الفنتـــك” الختبـــارات  بنـــك  كأول  للمطوريـــن  العالميـــة  بوابتـــه  خـــال 

“البركة” يدشن عهدا جديدا للخدمات المفتوحة
السنابس - الغرفة

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها وجميع أصحاب 
تنظمــه  الــذي  المشــترك  اللقــاء  لحضــور  والمهتميــن  األعمــال 
غــٍد  يــوم  مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  بالتعــاون 
الثالثــاء 16 يوليــو 2019 مــن الســاعة 5:00 حتــى 6:30 مســاًء 
بقاعة المجلس ببيت التجار، والذي يهدف إلى توعية األعضاء 
بالقوانيــن  يتعلــق  فيمــا  استفســاراتهم  جميــع  علــى  واإلجابــة 

والقرارات واإلجراءات التي تخص الوزارة.

وذكــرت الغرفــة أن اللقاء الذي 
عــن  ممثلــون  فيــه  سيشــارك 
مــن  تنظيمــه  يأتــي  الــوزارة، 
أجــل اســتعراض كافــة األمــور 
وتطويــر  بتنميــة  المتعلقــة 
جانــب  إلــى  الخــاص،  القطــاع 
بحــث الســبل الُمثلــي لمعالجــة 
مختلف التحديات والصعوبات 
علــى  القائميــن  تواجــه  التــي 
المائمــة  والحلــول  القطــاع 
لتجاوزها، مشيرًة أن مثل هذه 

اللقاءات المهمة، لن تكتمل من 
واالســتئناس  االســتماع  دون 
بآراء أصحــاب األعمال والنظر 
فيما يهمهم، إذ أن غرفة تجارة 
فــي  تضــع  البحريــن  وصناعــة 
اعتبارهــا علــى الــدوام حمايــة 
أعضائهــا ورعاية اســتثماراتهم 
تهــدف  حقيقّيــة  شــراكة  فــي 
فــي المقام األول إلى مســاعدة 
النمــو  علــى  األعمــال  أصحــاب 

وزيادة اإلنتاجية.

لقاء مشترك بين “الغرفة” و“التجارة”

واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  مــن  وفــد  شــارك 
الوطنــي فــي أعمــال االجتمــاع الســنوي الرابــع 
للبنك اآلســيوي لاســتثمار في البنية التحتية، 
والذي عقد في مدينة لكســمبورغ خال الفترة 
مــن 13-12 يوليــو 2019، حيــث تعــد هــذه هي 
اجتماعــات  فــي  للبحريــن  األولــى  المشــاركة 
البنــك اآلســيوي كعضو دائــم، وذلك بعد صدور 
قانــون رقــم )35( لســنة 2018 بالموافقــة علــى 
انضمــام المملكــة إلــى اتفاقيــة تأســيس البنــك 
اآلســيوي.  ويجمــع االجتمــاع الســنوي للبنــك 
اآلســيوي وزراء المالية واالقتصاد واالستثمار 
وكبار المســؤولين مــن القطاع الخاص وممثلي 
المنظمــات الدوليــة ذات العاقــة واألكاديميين 
لمناقشــة القضايــا موضــع االهتمــام بالمنطقــة، 
ومنها ســبل تعزيز التنميــة االقتصادية والبنية 
التحتيــة وتشــجيع التجــارة البينية فــي الدول 
األعضــاء. وترأس وفد البحريــن القائم بأعمال 

وكيل الوزارة لشئون المالية، يوسف حمود.
 وعقــد االجتمــاع تحــت شــعار “تعزيــز التعاون 
المشترك والربط عبر الحدود”، حيث تم خاله 

بحــث ســبل تعزيــز مشــاركة البنــوك التنمويــة 
فــي  الخــاص  والقطــاع  األطــراف  متعــددة 
المشــاريع التنموية التي يمولها البنك اآلسيوي 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  األعضــاء،  الــدول  فــي 

بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
  وعلــى هامــش االجتمــاع الســنوي للبنــك عقد 
يوســف حمــود والوفــد المرافــق اجتماًعــا مــع 
رئيــس البنــك اآلســيوي وذلــك لبحــث مجاالت 

التعاون المشترك بين البحرين والبنك.

البحرين تشارك باجتماع “اآلسيوي لالستثمار”

المحرر االقتصادي
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فــي إطــار خطــة البحريــن للتوســع وتعزيــز 
المكاتــب التمثيلية الخارجيــة، تعتزم هيئة 
البحرين للســياحة والمعارض تعيين شركة 
بغرض اســتقطاب أفواج ســياحية في عدد 

من األسواق األوروبية الواعدة.
للســياحة  البحريــن  هيئــة  وطرحــت 
والمعارض أمس مناقصة دولية للبحث عن 
شــركات عالميــة ذات جــودة عاليــة وخبــرة 
طويلــة فــي إســتقطاب األفــواج الســياحية 
من ألمانيا والنمســا، سويســرا إلــى البحرين 
وذلك الجتذاب أكبر عدد ممكن من األفواج 
المناقصــات  مجلــس  وســيبدأ  الســياحية. 
عــن  المســئول  الحكوميــة  والمزايــدات 
فــي  الدولــة  وعقــود  مشــتريات  مراقبــة 
اســتقبال طلبات الشركات الدولية من أجل 

اســتقطاب الســياح األوروبييــن، إذ ســيتم 
بتاريــخ  بالعطــاءات  التقــدم  بــاب  إغــاق 
28 أغســطس المقبــل، علــى أن يتــم فتــح 
مظاريــف العطــاءات بتاريــخ 29 من الشــهر 
نفســه. وبــدأت المملكــة قبــل عــدة ســنوات 
افتتاح عدد من مكاتب الترويج الســياحية 
المكاتــب  هــذه  تســعى  إذ  العالــم،  حــول 
التمثيليــة المتواجــدة فــي كٍل مــن المملكــة 
المملكــة  الكويــت،  الســعودية،  العربيــة 
المتحــدة، ألمانيــا، الهنــد، الصيــن، وروســيا 
والترويــج  الســياحي  بالقطــاع  للنهــوض 
للبحريــن كوجهــة ســياحية متميــزة، حيــث 
تندرج تلك الجهود ضمن إطار استراتيجية 
الهيئة للترويج الستراتيجية “بلدنا، بلدكم” 
والهادفــة إلظهــار المملكــة كوجهــة مثاليــة 

وجعــل  والعالميــة،  اإلقليميــة  لألســواق 
القطاع الســياحي محــرًكا أساســًيا لتحقيق 
وســاهمت   .2030 االقتصاديــة  الرؤيــة 
المكاتب التمثيلية لهيئة البحرين للســياحة 
والمعــارض فــي االقتصاد الوطني بنحو 35 
مليون دينار من إنفاق عدد 140 ألف سائح 
اســتقبلتهم المملكة من خال هذه المكاتب 

بحسب ما أعلنت الهيئة قبل أشهر.

وبحســب بيانــات المكاتــب التمثيليــة لهيئة 
السياحة خال الربع األول من العام 2019، 
ألمانيــا  فــي  التمثيلــي  المكتــب  شــهد  فقــد 
زيــادة في مبيعات وكاالت الســفر المرّوجة 
الرحــات  عــدد  وازداد   ،%  59 بنســبة 
الســياحية بنســبة 17 %، كما ارتفع إجمالي 
الوافدين بنســبة 32 % وذلــك بالمقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

ركاب إحدى السفن السياحية لدى وصولهم البحرين

ــب الــتــمــثــيــلــيــة الــخــارجــيــة ــات ــك ــم ــز ال ــزي ــع ــلــتــوســع وت ــة ل ــط خ

“البحرين” تسعى الستقطاب سياح أوروبيين

الوفد البحريني لدى مشاركته باالجتماع

علي الفردان

المنامة - بنا
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ــا، تراجعت كميــات الذهب المســتوردة إلى  ا ومحليًّ مــع ارتفــاع أســعار الذهــب عالميًّ
البحريــن خــال العــام الجاري )من ينايــر وحتى مايو الماضي( بنســبة 17.8 %، فيما 

انخفضت قيمة الكميات بنسبة 22.5 %.

4 ماليين  نــحــو  الــبــحــريــن  واســـتـــوردت 
والمجوهرات  الذهب  سبائك  من  قطعة 
خالل الفترة من يناير وحتى مايو 2019، 
تتجاوز  إجمالية  بقيمة  دولـــة،   28 مــن 
الـــ65.8 مليون دينار، وذلك بحسب آخر 
والحكومة  المعلومات  هيئة  إحصاءات 

اإللكترونية.
التي أصدرتها  البيانات األولية  وأظهرت 
اســتــوردت  المملكة  أن  الجمارك  شــؤون 
بقيمة  ذهــب  سبيكة  مليون   2.9 حوالي 
ويصل  دينار  مليون   45.4 تبلغ  إجمالية 
ــى 2960 غــراًمــا مــســتــوردة من  وزنــهــا إل
تركيا،  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولــة 

سويسرا، وأسواق حرة ومستودعات.
والمجوهرات  الحلى  قطع  بلغت  فيما   
1.08 مليون  مــن ذهـــب  أجـــزاؤهـــا  الــتــي 
بقيمة  غــراًمــا   1187 حــوالــي  تــزن  قطعة 

ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   20.5 ــغ  ــل ــب ت إجـــمـــالـــيـــة 
مستوردة من أستراليا، اإلمارات العربية 
المتحدة، األردن، الصين، المملكة العربية 
الــســعــوديــة، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الــهــنــد، 
اليابان،  األمــيــركــّيــة،  المّتحدة  الــواليــات 
ألمانيا، بضائع بحرينية  إيطاليا،  إسبانيا، 
مرجعة، بلجيكا، تاهيتي، تايالند، تركيا، 
ــغــافــورة، ســويــســرا،  ســلــطــنــة عـــمـــان، ســن
نيوزيلندا، هولندا،  لبنان،  فرنسا، فيتنام، 

وهونغ كونغ.
استوردت  المملكة  أن  البيانات  وأشــارت 
بقيمة  ذهب  سبيكة  ألف   716.2 حوالي 
ويصل  دينار  مليون   11.7 تبلغ  إجمالية 
وزنها إلى 770 غراًما في يناير الماضي، 
 6.2 بقيمة  ذهــب  سبيكة  ألــف  و383.6 
ــى 397  مــلــيــون ديـــنـــار ويــصــل وزنـــهـــا إلـ
غراًما في فبراير الماضي، وازدادت كمية 

مـــارس حيث  فــي  الــمــســتــوردة  السبائك 
بلغ عددها 602.7 ألف سبيكة ذهب تزن 
مليون   9.5 بقيمة  ــا  غــراًم  612 حــوالــي 

دينار.
ألــف   517.4 تــم اســتــيــراد  أبــريــل  ــي  وفـ
غــراًمــا   518 حــوالــي  تـــزن  ذهـــب  سبيكة 
دينار،  مليون   8.1 تبلغ  إجمالية  بقيمة 
في  المستوردة  السبائك  كمية  وازدادت 
 662.3 استيراد  تم  حيث  الماضي  مايو 
ألف سبيكة ذهب تزن 663 غراما بقيمة 

9.9 مليون دينار.

استيراد 69.6 ألف قطعة حلي 

ومجوهرات

وتــوضــح اإلحــصــائــيــات أنــه تــم استيراد 
69.6 ألف قطعة من الحلي والمجوهرات 
ذات أجزاء من الذهب ويصل وزنها إلى 
1.7 مليون دينار خالل  بقيمة  81 غراًما 
 148.2 استيراد  تم  فيما  الماضي،  يناير 
ألف قطعة تزن 158 غراًما بقيمة إجمالية 
الماضي،  فبراير  فــي  ديــنــار  مليون   2.7

مارس  في  المستوردة  الكمية  وارتفعت 
 302 ألف قطعة تزن حوالي   255.5 إلى 

غرامات بقيمة 4.5 مليون دينار.
من  قطعة  ألف   341.5 استيراد  تم  فيما 
الماضي  أبريل  في  والمجوهرات  الحلي 
تزن 368 غراما بقيمة 6.5 مليون دينار، 
مايو  خالل  المستوردة  الكميات  وبلغت 
حوالي  تــزن  قطعة  ألــف   270.6 الماضي 

277 غراما وبقيمة 5.1 مليون دينار.
فيما تم استيراد 313 قطعة من أصناف 
دينار،  ألف   8.9 بقيمة  ذهب  من  صياغة 
غير  ذهب  قطعة   1577 استوردت  فيما 
مشغول )خام( بقيمة 3 آالف دينار دينار، 
أشكال  مــن  قطعة   2250 اســتــيــراد  وتــم 
ألــف   1.7 بقيمة  مــشــغــولــة  نــصــف  ذهـــب 

دينار.

 اإلمارات بالمرتبة األولى

من  األولـــى  بالمرتبة  ــارات  اإلمــ وجـــاءت 
حيث  المستوردة  الكميات  قيمة  ناحية 
بلغت 47.5 مليون دينار، وسويسرا ثانيا 
بقيمة 11 مليون دينار، تليها الهند بقيمة 
1.9 مليون دينار، ثم إيطاليا حيث بلغت 
قيمة الكميات 1.3 مليون دينار، وفرنسا 

خامًسا بقيمة 1.01 مليون دينار.

البحرين تستورد ذهًبا بـ 65.8 مليون دينار حتى مايو
2018 لـــلـــعـــام  ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ ــرة  ــ ــت ــ ــف ــ ال ــن  ــ عـ  %  22.5 بـــانـــخـــفـــاض 

“األهلية البحرين” تدشن “GTN Mobile” للتداول
ــتـــوى الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي ــلـــى الـــمـــسـ ــج عـ ــامـ ــرنـ أحــــــدث بـ

دشــنت الشــركة األهليــة البحرينيــة برنامــج “أهليــة جــي تــي ان GTN MOBILE “ اذ يقــدم هــذا البرنامج الحلول الســهلة والميســرة 
للتداول من خال التطبيق على الهاتف النقال أو جهاز الكمبيوتر. واعتادت الشركة أن تكون سباقة دائًما وتمتلك الريادة في تقديم 

أفضل الخدمات والخيارات لعمائها داخل وخارج البحرين.

تاريخ  البحرينية  األهلية  الشركة  وتمتلك 
أواًل  تعرف  )كــانــت  عــاًمــا   20 يمتد  طويل 
مــجــال  فـــي   )Trust Securities ــاســم  ب
وإدارة  االستثمارية  المصرفية  الخدمات 
رئــيــســي في  ــول والــوســاطــة بشكل  األصــ
الــمــالــيــة  الـــمـــال  مــعــامــالت أســـــواق رأس 
ــي واحــــدة مــن أكــبــر 5 شــركــات على  وهـ
الــمــســتــوى الــمــحــلــي وتــعــمــل فـــي 6 دول 
عربية وخليجية وأميركية وسبع أسواق. 
والبحرين لديها 15 شركة مرخصة لتداول 

األوراق المالية.

وقد تم تصميم GTN Mobiles كتطبيقات 
و   iPhone عــلــى  تشغيلها  يمكن  أصــلــيــة 
أثناء  السريع  الــتــداول  وتتيح   Android

التنقل. 
الــعــمــالء باألهلية  رئــيــس عــالقــات  وقـــال 
البحرين مميزات البرنامج الجديد إبراهيم 
جناحي “يمكنك عزيزي العميل البقاء على 
الــطــلــبــات،  وإدارة  األســـــواق،  مــع  اتــصــال 
والحصول  واألرصـــدة،  الحساب  ومراقبة 
الوقت  في  األخبار  على  التحديثات  على 
الــصــحــيــح والــمــنــاســب، وســنــوفــر لــك من 

والــتــوجــيــه  واألدوات  الــنــصــائــح  طــرفــنــا 
تاجر  تكون  أن  على  وستساعدك  المهني 

فعال في سوق اليوم السريع الحركة”.
مليئة   GTN شبكة  “أن  جناحي  وأضـــاف 
أفضل  من  واحــدة  توفر  فريدة  بمميزات 
النشطين،  للمستثمرين  الـــتـــداول  طـــرق 
اليومية  األنــشــطــة   GTN شبكة  تــدعــم  و 
المتقدمة،  الطلبات  إدارة  مثل  لــلــتــداول 
المتعددة  األســــواق  فــي  الـــتـــداول  يــدعــم 
إحصائيات  الــمــتــعــددة،  ــول  األصــ وفــئــات 
من  االستفادة  على  عــالوة  األسهم،  حول 

تحليل  في  البيانية  الــرســوم  أدوات  فهم 
حركة السوق”.

إبراهيم جناحي

المنامة - األهلية البحرينية

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العام أمس عند مســتوى 1,537.08 بانخفــاض وقدره 0.01 
نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم الخميــس الماضــي، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن 
اإلسامـــي عنــد مســتوى 762.60 بارتفــاع وقـــدره 2.92 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه 

السابق.

بـورصة  فــي  الـمستثـمرون  ــداول  ــ وتـ  
بقيـمة  ســهــم،  مــلــيــون   3.10 الــبــحــريـــــن 
ديـنـار،  ألــف   644.84 قــدرهــا  إجـمـالية 
تـم تنفيذها من خالل 71 صفقة، حيث 
ركز الـمستثـمرون تعامالتـهم على أسهم 
ــتــي بلغت  قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة وال
ألف   396.59 الـمتداولـة  أسهمه  قيـمة 
ديـنـار أي ما نسبته 61.50 % من القيـمة 
اإلجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 1.29 
 30 مليون سهم، تـم تنفيذها من خالل 

صفقة.
 وجاء البنك األهلي المتحد في الـمركـز 
األول، إذ بـلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 
306.66 ألف ديـنـار أي ما نسبته 47.56 
% من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 

تـم  سهم،  ألف   856.23 قدرها  وبكـمية 
تنفيذها من خـالل 7 صفقات.

أمـا الـمركـز الـثاني فكـان لـمجموعة جي 
 129.14 بقيـمة قدرها  المالية  اتش  اف 
 %  20.03 نسبته  مــا  أي  ديـــــنـــــار  ــف  ألـ
الـمتداولـة  األسهم  قيـمة  إجـمـالـي  من 
تـم  سهم،  مليون   1.41 قدرها  وبكـمية 

تنفيذها مـن خـالل 11 صفقة.
لالتصاالت  البحرين  شركة  جــاءت  ثـم 
)بتلكو( بقيـمة قدرهـا 62.86 ألف ديـنـار 
إجـمـالـي  مــن   %  9.75 نسبته  مــا  أي 
قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
من  تنفيذها  تـــــم  ســهــم،  ألـــف   163.27

خالل 10 صفقات.

“البورصة”: تداول 3.1 مليون سهم

عّين بنك الكويت الوطني- البحرين، 
محمود العالي في منصب نائب مدير 
عام البنك وذلك اعتبارا من تاريخ 18 

يونيو 2019.
فــردان  علي  البنك،  عــام  مدير  وعبر 
عـــن ســـعـــادتـــه بــتــعــيــيــن الـــعـــالـــي في 
مشيرًا  ــعــام،  ال الــمــديــر  نــائــب  منصب 
إداريـــة  خــبــرة  يمتلك  العالي  أن  إلــى 
مدى  على  تمتد  متميزة  ومصرفية 
24 عــامــًا. وأضـــاف فـــردان أن تعيين 

العالي يأتي تعزيزًا 
ــادي  ــ ــريـ ــ ــدور الـ ــ ــلـ ــ لـ
ــع  ــلـ ــطـ ــتـ الـــــــــــــذي يـ
ــنـــك فــي  ــبـ ــه الـ ــيــ ــ إل
المصرفي  الــســوق 

الــبــحــريــنــي وذلــــك مـــن أجـــل تقديم 
والمالية  المصرفية  الخدمات  أفضل 
يتطلع  البنك  أن  إلى  مشيرًا  لعمالئه، 
بــكــل ثــقــة لــالســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
في  العالي  بها  يتمتع  التي  الطويلة 

القطاع المصرفي واإلداري.من جهته 
في  بتعييني  “أتــشــرف  الــعــالــي  قـــال 
أتطلع  كما  العام  المدير  نائب  منصب 
إلى مواصلة العمل واستكمال مسيرة 
مستقبل  نحو  أهــدافــه  لبلوغ  البنك 

واعد في السنوات المقبلة”.

عــيــنــت طـــيـــران الــخــلــيــج، مــحــمــد الــحــمــر 
وماليه،  كولومبو  لمحطتيها  إقليمًيا  مديًرا 
ــحــمــر أصــغــر  وبـــهـــذا الــتــعــيــيــن ســيــصــبــح ال
في  الخليج  طــيــران  لشركة  إقليمي  مــديــر 
خبرة  مــع  ــهــادئ.  ال والمحيط  آســيــا  منطقة 
المقر  في  ــرادات  واإليـ المبيعات  مجال  في 
بالبحرين،  الخليج  طيران  لشركة  الرئيسي 
وجزر  سريالنكا  في  الشركة  الحمر  سيمثل 
الوطنية  الناقلة  مكتب  وسيدير  المالديف 

التدريبية  الـــدورات  تلقى  إذ  كولومبو،  في 
تخدم  الــجــديــدة.  مهامه  مــزاولــة  فــي  للبدء 
منذ  السريالنكية  العاصمة  الخليج  طيران 
ــدة من  كــولــومــبــو واحــ 1981، وتــعــد  ــعــام  ال
القارة  شبه  في  للناقلة  الرئيسية  الخطوط 
الهند و7  8 وجهات في  إلى جانب  الهندية 
وجــهــات فــي باكستان ووجــهــة واحـــدة في 
بهذا  الحمر  السيد  وســيــواجــه  بنغالديش. 
الــتــعــيــيــن الــتــحــدي الــمــتــمــثــل فــي اســتــمــرار 

القارة  شبه  في  الخليج  طيران  نمو  تعزيز 
الهندية. وقال الحمر “األمر األكثر إثارة في 
تمثيل  من  سأتمكن  أنني  هو  التعيين  هــذا 
شركة طيران الخليج في الخارج، كولومبو 
لشركة  الرئيسية  المحطات  من  واحدة  هي 
طيران الخليج. أنا سعيد ببدء هذا التحدي”.

العالي نائبا لمدير 
الكويت الوطني - البحرين

“طيران الخليج” تعّين أصغر مدير 
بحريني بـ “آسيا”

المنامة - طيران الخليجالمنامة - الكويت الوطني - البحرين

محمد الحمرمحمود العالي علي فردان

زينب العكري

واشنطن - أ ف ب

تعتــزم شــركة هــواوي لاتصــاالت إلغــاء العديــد مــن الوظائــف فــي 
الواليــات المتحــدة، علــى ما ذكــرت صحيفة وول ســتريت جورنال، 
بــأن  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  إدارة  تشــتبه  وقــت  فــي 

المجموعة الصينية العماقة تتعاون مع سلطات بكين.

ســـتـــريـــت  وول  وأوضـــــــحـــــــت 
أن  أمــس  تقريرها  فــي  جــورنــال 
إلــغــاؤهــا  الــتــي سيتم  الــوظــائــف 
ــز “فـــوتـــشـــروي  ــركـ ــتـــطـــاول مـ سـ
والتنمية  للبحث  تكنولوجيز” 
يوظف  والــذي  للمجموعة  التابع 
موزعين  شــخــًصــا   850 حــوالــى 

على عدة واليات.
ــذا الـــقـــرار مــئــات  ــد يــشــمــل هـ وقـ
أوردت  ــا  مـ بــحــســب  الـــوظـــائـــف 
ــيـــرة إلـــــى أن  الـــصـــحـــيـــفـــة، مـــشـ
الصينيين  على  عرضت  الشركة 
إلى  العودة  المركز  في  العاملين 

البالد والحفاظ على وظيفتهم.
حملة  تــرامــب  إدارة  وتــخــوض 

لحضهم  العالم  في  حلفائها  لدى 
على أن يحذوا حذوها ويمنعوا 
في  الرائدة  الصينية  المجموعة 
تكنولوجيا االتصاالت من الجيل 
المشاركة  مــن  )5جـــي(  الخامس 
في نشر هذه الشبكات المتطورة 

في بلدانهم.
ــم واشـــنـــطـــن مــجــمــوعــة  ــهـ ــتـ وتـ
مــع سلطات  بــالــتــعــاون  هــــواوي 
بكين وتخشى أن تتمكن أجهزة 
االســـتـــخـــبـــارات الــصــيــنــيــة مــن 
المنقولة  البيانات  إلــى  الوصول 
عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الــمــســتــقــبــلــيــة 

بواسطة أجهزة هواوي.

“هواوي” تلغي وظائف في أميركا

يجتمع مســاهمو شــركة البحرين لمواقف الســيارات يوم الخميس المقبل )18 يوليو الجاري( لتعيين 
7 أعضــاء بمجلــس اإلدارة الجديــد للشــركة وانتخــاب 3 أعضــاء بالمجلــس لمــدة 3 أعــوام )2019 – 

2022( بنظام التصويت التراكمي.

 ويتنافس 4 مرشحين مستقلين لشغل 3 مقاعد 
لالنتخاب بنظام التصويت التراكمي في اجتماع 
محمد  هــم:  الخميس،  يــوم  العمومية  الجمعية 
العمليات  مــديــر  منصب  يشغل  الــمــعــراج  رشــيــد 
التنفيذي لبنك التجزئة الرقمي “ila” التابع لبنك 
ABC في كل من البحرين ومصر واألردن، فراس 
المنتدب  الــعــضــو  منصب  يشغل  حبيب  جعفر 
لشركة صلة الخليج، علي إعجاز مرتضى يعمل 
هاشم  عدنان  االقتصادية،  التنمية  مجلس  في 

المؤسس والشريك اإلداري لشركة “استشارة”.
 وتضم قائمة األعضاء المعينين لعضوية مجلس 

عن  الممثلين  مستقلين،  غير  كمرشحين  اإلدارة 
التي  )إدامــة(  العقاري  لالستثمار  البحرين  شركة 
تبلغ نسبة تملكها في “مواقف السيارات” 36.26 
% )أمين العريض، فهد آل سعد، ياسر الشريفي(، 
الصناديق  عــن  الممثلين  المعينين  واألعــضــاء 
تمتلك  التي  األصـــول(  إدارة  )شركة  التقاعدية 
عبدهللا  عــبــدالــغــفــار،  عــبــدهللا  )أريــــج   %  33.57
أحمد كمال، بدر قاسم بوعالي(، والعضو المعين 
الــعــقــاري والــتــجــاري  الــمــركــز  الممثل عــن شــركــة 
الكويتي - فرع البحرين التي تمتلك في الشركة 

13.60 % هو علي بوحمود.

للشركة  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  وينعقد 
لقبول استقالة أعضاء مجلس اإلدارة، وتعيين/ 
للشركة  جــديــد  إدارة  مجلس  أعــضــاء  انــتــخــاب 
لفترة الثالث السنوات القادمة بنظام التصويت 

التراكمي.
العمومية  الجمعية  أعــمــال  جــدول  يتضمن  كما 
العادية للشركة إبراء ذمم أعضاء مجلس اإلدارة 
عــن تــصــرفــاتــهــم خـــالل فــتــرة تــمــديــد صالحية 
 22 تــاريــخ  مــن  إضــافــيــة  أشــهــر  لستة  المجلس 

مارس الماضي، قراءة محضر اجتماع الجمعية 
مارس   21 بتاريخ  المنعقدة  العادية  العمومية 
الماضي والمصادقة عليه، وما يستجد من أعمال 

طبًقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
وفتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل 
3 مقاعد لدورة مدتها 3 سنوات )2019 - 2022( 
للشركة،  األســاســي  النظام  مــن   25 للمادة  وفــًقــا 
النتخابات مجلس  االقتراع  عملية  حيث ستتم 
اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية 

المقرر عقدها في تاريخ 18 يوليو الجاري. 
من:  كــل  حــالــًيــا  الــشــركــة  إدارة  مجلس  ويشغل 
ــا، نــبــيــل كــانــو نــائــًبــا  ــيــًس ــمــرهــون رئ إســمــاعــيــل ال
للرئيس، واألعضاء: علي بوحمود؛ علي عبدهللا 
عيسى؛ محمد الكوهجي؛ آمال الزياني؛ عبدهللا 
الشريفي؛ وبدر  ياسر  الدين؛ يوسف فخرو؛  نور 

الحساوي.

ــون الـــخـــمـــيـــس الـــمـــقـــبـــل ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ مـــســـاهـــمـــو الــــشــــركــــة يـ

“المواقف” تعتزم تعيين 7 أعضاء وانتخاب 3 بـ“اإلدارة”

أمل الحامد



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 للمزيد من
العقارات

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

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA

 BD 22 BD 94,723RA

 BD 17 BD 59,782RA

 BD 18 BD 535,627B4

 BD 20.5 BD 81,865RB

 BD 22 BD 700,714RG

 BD 19  BD 541,967RA

 BD 25 BD 90,417RA

 BD 20 BD 384,942RG

القرية

المرخ

بوقوة

كرانـة

الهملة

بوقوة

البديع

الجنبية

جدحفص

القرية

القرية

L004898

L004908

L004915

L004913

L004911

L003809

L003804

L003803

L003775

L003767

L003765

374.4 2m

337.5 2m

542 2m

400 2m

326.7 2m

2,764.5 2m

371 2m

2,959 2m

2,650 2m

336 2m

1,788.1 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-90728( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا بتول الس���يد علي حسين ماجد بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى فيصل السيد علي حسين ماجد 

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

رقم القيد

3-13227
االسم التجاري

خطوط المواني لمناولة البضائع والتخليص الجمركي

بناء على قرار  الشركاء في شركة ان.جي.بي.اي المحدودة شركة تضامن بحرينية
 المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 1-101522، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن 

السادة/ علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

رقم الموبايل: 39911661 )973+(
aliabuthaki@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة ان.جي.بي.اي المحدودة شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 101522-1

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
PALA SHOWRI REDDY SODAM  بإعتباره المصفي القانوني لشركة نيرماال 
كمبيرت���رز ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة بموج���ب القيد رقم 
109910، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ NEESHA JOSEPH بإعتباره المصفي القانوني لش���ركة نيش���ا جوزيف 
لإلستش���ارة ش.ش.و لمالكته���ا نيش���ا جوزي���ف أني���ل كان���ور، المس���جلة كش���ركة 
الش���خص الواحد بموجب القيد رقم 121074، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

ش���ركة س���تي كات لالستشارات التس���ويقية ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 

56158، طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها 

م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نيرماال كمبيرترز ذ.م.م

القيد: 109910

 تاريخ: 2/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )83072( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نيشا جوزيف لإلستشارة ش.ش.و لمالكتها نيشا جوزيف أنيل كانور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ذات مسؤولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة شموخ المجد العقارية ذ.م.م

القيد: 105710

 تاريخ: 9/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة الس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب شركة شموخ المجد العقارية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

105710، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة ش���موخ المجد العقارية ذ.م.م 

الى شركة سجنتشر دوت للعطور ومستحضرات التجميل ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها السيدة/ معصومة السيد حسين محمد شبر، المالكة ل� ترو مان للتجارة 

)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 28183-15، طالبة تحويل 

المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1250 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 

THARON NIZAR .1

PAROTH PUTHIYAPURAYIL MAMMOO.2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تغيير  االسم التجاري لشركة تي كيه اس للعقارات 
ش ش و لمالكتها سوديش كاكاتو

القيد: 122400

 تاريخ: 14/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة تي كيه اس للعقارات ش ش و لمالكتها س���وديش كاكاتو، 

المسجلة بموجب القيد رقم 122400، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة تي 

كي���ه اس للعق���ارات ش ش و لمالكتها س���وديش كاكاتو الى تي كي���ه اس للعقارات 

وإدارة الفنادق ش.ش.و فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-92971( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الس���يدة امل محمد سعيد السويدي تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ نجية محمد سعيد السويدي 

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

رقم القيد

45760-2
االسم التجاري

صالون طيبة للتجميل

 تاريخ: 9/7/2019

بن���اء عل���ى ق���رار  المال���ك ل�ش���ركة واف���ر للتس���ويق ش.ش.و لمالكه���ا عبدالرحم���ن 
عبدالباقي االنصاري المسجلة على قيد رقم 1-124059، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيين/ عبدالرحمن عبدالباقي االنصاري مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
ABDOURAHMANE ABDOULBAKI BAKI ALANSARY :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36424614 )973+(
almobdea.200@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة وافر للتسويق ش.ش.و لمالكها عبدالرحمن عبدالباقي االنصاري
سجل تجاري رقم 124059-1
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إصرار قطري على 
“تسييس الحج”

للعام الثالث على التوالي، يواصل النظام 
القطري “تسييس الحج”، في خطوة تعكس 

ضعفه، ولجوءه ألسلوب افتعال األزمات في 
المنطقة. ودفع التوجه القطري وزارة الحج 

والعمرة السعودية إلى التحرك، فأصدرت 
بيانا، السبت، دعت فيه السلطات المعنية في 

قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين 
الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة 

العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية. 
ورفضت الوزارة السعودية االدعاءات 
الصادرة من وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية القطرية بأن “السعودية تضع 
العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر 
المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض 

دولة قطر ألداء مناسك الحج والعمرة”.

غريفيثس إلى الرياض.. وحكومة اليمن تدرس تعليق اتفاق السويد

خسائر مادية وبشرية للحوثيين في جبهات عدة

أفــادت مصــادر أمــس األحــد، بــأن المبعــوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيثس ســيزور الرياض اليوم االثنين إلجراء مباحثات مع مســؤولين فــي الحكومة اليمنية. 
وتأتي زيارة غريفيثس بعد جولة شــملت موســكو وأبوظبي ومســقط وواشــنطن في إطار مســاعيه إلحياء العملية السياســية وجهود األمم المتحدة الســلمية في 

اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

فيمــا أكدت مصــادر قريبة من الرئاســة 
حاليــا  تــدرس  الحكومــة  أن  اليمنيــة 
باتفــاق ســتوكهولم؛  التزاماتهــا  تعليــق 
الحوثــي  ميليشــيات  خــروق  بســبب 
إصــدار  آخرهــا  كان  التــي  المســتمرة، 
أحــكام باإلعــدام فــي صنعــاء بحــق 30 
والناشــطين  األكاديمييــن  مــن  مدنيــا 
والطلبــة مدرجــة أســماؤهم فــي قوائم 
اتفــاق  بنــود  ضمــن  األســرى  تبــادل 

ستوكهولم.
وأشــارت المصــادر إلــى أن المســؤولين 
بهــذا  غريفيثــس  ســيبلغون  اليمنييــن 
الموقــف خالل لقائه المقرر عقده اليوم 
االثنيــن مــع نائــب الرئيــس اليمني علي 
محســن األحمر، ورئيــس الوزراء معين 

عبدالملك.

اجتماع “إعادة االنتشار”

إلــى ذلك، تخلف الحوثيون عن حضور 
اللقــاء المشــترك للجنــة إعادة االنتشــار 
لتنفيــذ اتفــاق الســويد الــذي عقد أمس 
على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة، 
لوليســغارد،  مايــكل  الجنــرال  برئاســة 
برئاســة  الحكومــي  الفريــق  وحضــور 

اللواء صغير حمود بن عزيز.
وقالــت مصــادر فــي الفريــق الحكومــي 
باللجنــة إن عقــد االجتمــاع فــي عــرض 
البحــر جــاء بســبب تعنــت ميليشــيات 
الحوثــي، وإغالقهــا الطرقــات، وعرقلــة 
جهــود رئيس لجنة إعادة االنتشــار في 
الحديــدة، وعــدم التعاطــي بجديــة مــع 
اتفاقية السالم الموقعة في ستوكهولم 

منتصف ديسمبر الماضي.
وأكــد رئيــس الوفــد الحكومــي، اللــواء 
صغيــر حمــود بــن عزيــز في تغريــدة له 
علــى تويتــر، أن االجتمــاع فــي عــرض 
البحــر جــاء بعــد أن أغلقــت مليشــيات 
مدينــة  داخــل  المعابــر  كل  الحوثــي 
الحديــدة، وقيــدت حركــة رئيس فريق 
اللجنــة  ورئيــس  الدولييــن  المراقبيــن 

الحديــدة،  بمدينــة  لوليســغارد  مايــكل 
وهــو مــا يعتبــر مخالفــة للفقــرة 10 من 

اتفاق ستوكهولم.
ويعــد هــذا االجتمــاع األول منــذ أشــهر 
التــي  اللجنــة  عمــل  تعثــر  بعــد  عــدة، 

يرأسها لوليسغارد.
وكانــت اللجنــة، منــذ تشــكيلها، عقــدت 
اجتماعــات مشــتركة لهــا داخــل مدينــة 
الحديــدة، فــي حيــن رفــض الحوثيــون 
الحضــور إلى االجتماعــات التي عقدت 
بالحديــدة.  المحــررة  المناطــق  فــي 
الحوثيــون  المتمــردون  وواصــل 
وقامــوا  االجتمــاع،  تصعيدهــم عشــية 
بقصــف مواقــع للقــوات المشــتركة فــي 

عدد من األحياء داخل الحديدة.

مقتل 23 حوثيا في مواجهات 

لقــي 13 حوثًيا مصرعهــم بينهم قيادي 
بــارز، أمــس األحــد، فــي مواجهــات مــع 
مديريــة  فــي  اليمنــي،  الجيــش  قــوات 

قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي 
البالد.

وذكــر الموقع الرســمي للجيــش اليمني 
أن المواجهــات اندلعــت أثنــاء محاولــة 
عناصر من الميليشيات التسلل، باتجاه 
مواقــع الجيــش فــي جبهتــي “غلــق”، و 

“شخب” في مديرية قعطبة.
محاولــة  الجيــش  قــوات  وأحبطــت 
علــى  وأجبرتهــا  االنقالبيــة،  المليشــيا 

الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.
وأســفرت المواجهــات عــن مصــرع 13 
مــن عناصــر الميليشــيا، بينهــم قائــد مــا 
يســمى بكتائب التدخل السريع المدعو 
أبو شــريف حزام عبدهللا مطهر، وجرح 

آخرين.
إلــى ذلــك، لقي 10 من عناصر ميليشــيا 
فــي  مصرعهــم،  االنقالبيــة  الحوثــي 
غــارات جويــة لمقاتــالت تحالــف دعــم 
شــرقي  كتــاف  بمديريــة  الشــرعية، 
الرئيــس  المعقــل  صعــدة  محافظــة 

للميليشيات أقصى شمالي البالد.

إسقاط طائرتين مسيرتين 

أســقطت قــوات الجيــش اليمني صباح 
مســيرتين  اســتطالع  طائرتــي  األحــد 
لميليشيات الحوثي فوق مدينة مأرب، 
عســكرية  مصــادر  أكدتــه  مــا  حســب 
فــي المدينــة. يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع 
تصاعد االشــتباكات بين قوات الجيش 
والميليشــيات في جبهــة صرواح غرب 

محافظة مأرب )شرق اليمن(.
وأكــدت مصادر ميدانية أن ميليشــيات 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  دفعــت  الحوثــي 
بتعزيــزات عســكرية كبيــرة إلــى جبهــة 

صرواح.
بالتزامــن، اســتهدفت مقاتــالت تحالف 
تجمعــات  اليمــن،  فــي  الشــرعية  دعــم 
للميليشــيات في الجبهة ذاتها، أدى إلى 
ســقوط قتلــى وجرح حوثييــن وتدمير 

عدد من اآلليات التابعة لها.

عواصم ـ وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

من القتال في جبهة صرواح

باريس ـ وكاالتطهران - وكاالتالقدس المحتلة - وكاالت

قــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إن إســرائيل ســتوجه ضربة 
“ســاحقة” ضــد حــزب هللا إذا حاول الهجوم. وكان نتنياهــو يرد على تصريحات 

أدلى بها حسن نصر هللا.

ففــي مقابلة جرت الجمعة، تفاخر نصر 
هللا بــأن حــزب هللا أصبح أقــوى بكثير 
ممــا كان عليــه خالل حرب العام 2006 
وأنــه قــادر علــى ضــرب أي مــكان فــي 
إســرائيل. ومشــيرا إلــى خريطــة، حدد 
نصــر هللا قائمة األهــداف التي قال إنه 
يمكــن أن يضربهــا عناصــره، قائــال “في 
المجــاالت كافة، تطــورت المقاومة من 
حيث الكم والكيف”، على حد تعبيره.

اجتمــاع  فــي  نتنياهــو  وتحــدث 
وانتقــد  األحــد،  أمــس  لحكومتــه 

نتنياهو ما سماها تصريحات نصر 
هللا “المتعجرفة”.

وقــال نتنياهــو “إذا تجــرأ 
القيــام  علــى  هللا  حــزب 
ومهاجمــة  غبــي  بشــيء 

ونضــرب  نضربــه  فســوف  إســرائيل، 
لبنان ضربة عسكرية ساحقة”.

وأضــاف “ســمعنا خالل نهاية األســبوع 
بشــأن مخططاتــه  نصــرهللا  تبجحــات 
لــو  أنــه  واضًحــا  فليكــن  الهجوميــة. 
تجــرأ حــزب هللا علــى ارتــكاب حماقــة 
وهاجم إســرائيل فسنســدد لــه وللبنان 
ضربة عســكرية ســاحقة. ولكن، خالًفا 
لنصــر هللا، ال أنوي إعطاء تفاصيل عن 

مخططاتنا”.
بــأن  التذكيــر  “يكفــي  إنــه  وقــال 
نصرهللا حفر أنفاًقا إرهابية على 
دمرناهــا  ونحــن  ســنوات  مــدار 
خــالل أيام معــدودة. ويقول 
المثل الشــعبي )ما طار طير 
وارتفع إال كما طار وقع(”.

قــال الرئيــس اإليراني حســن روحانــي أمس األحد، إن بالده مســتعدة إلجراء 
محادثــات مــع الواليــات المتحدة، إذا رفعت واشــنطن العقوبــات عنها وعادت 

إلى االتفاق النووي المبرم العام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.

أذاعهــا  كلمــة  فــي  روحانــي  وقــال 
دائمــا  “نؤمــن  الرســمي  التلفزيــون 
العقوبــات  رفعــوا  إذا  بالمحادثــات... 
وأنهــوا الضغوط االقتصادية المفروضة 
وعــادوا إلــى االتفاق، فنحن مســتعدون 
اليــوم  أميــركا  مــع  محادثــات  إلجــراء 

واآلن وفي أي مكان”.
جــاء ذلــك فيما أكدت فرنســا وبريطانيا 
وألمانيــا في بيان مشــترك، أمس األحد، 
إيــران،  مــع  النــووي  باالتفــاق  التزامهــا 

مخاطــر  مــن  قلقهــا  عــن  معبــرة 
الرئيــس  وكان  انهيــاره. 
ترامــب  دونالــد  األميركــي، 

ســابق  وقــت  فــي  قــال  قــد 
بالنــار،  تلعــب  إيــران  إن 

طهــران  قالــت  بعدمــا 

إنهــا تجــاوزت حــد مخــزون اليورانيــوم 
المخصب المســموح لها بموجب االتفاق 
النــووي الموقــع مــع القــوى العالميــة في 
2015. وأّكــد البيت األبيض أن الواليات 
المتحدة “لن تسمح أبدا” إليران بتطوير 
أســلحة نوويــة، بعــد أن أعلنــت طهــران 
مــن  مخزونهــا  ســقف  تجــاوزت  أنهــا 
اليورانيــوم المخصــب المنصــوص عليه 

في االتفاق النووي للعام 2015.
البيــت  باســم  للمتحدثــة  بيــان  وأفــاد 
“ستســتمر  األبيــض ســتيفاني غريشــام 
أقصى الضغوط على النظام اإليراني 
 )...( مســارهم  قادتــه  يغيــر  حتــى 
والواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا 
إليــران  أبــدا  يســمحوا  لــن 

بتطوير أسلحة نووية”.

دعت فرنســا والمانيا وبريطانيا، الدول األوروبية الثالث الموقعة على االتفاق 
النــووي اإليرانــي العــام 2015، في بيان مشــترك أمس األحــد إلى “وقف تصعيد 

التوتر واستئناف الحوار” في هذا الملف.

وقالــت الــدول الثــالث فــي بيــان أصدرتــه 
لخطــر  قلقــون  “نحــن  الفرنســية  الرئاســة 
العقوبــات  االتفــاق تحــت ضغــط  تقويــض 
وبعــد  المتحــدة  الواليــات  فرضتهــا  التــي 
قــرار إيــران عــدم تنفيــذ العديــد مــن البنود 
المحورية في االتفاق”. وأضافت أن الدول 
الثــالث “قلقة بشــدة حيال الهجمــات” التي 
حيــال  و”كذلــك  الخليــج،  ميــاه  شــهدتها 

تدهور األمن في المنطقة”.
وتابعــت: “نعتقــد أن الوقــت حــان للتحــرك 

وســائل  إلــى  وللســعي  مســؤول  بشــكل 
واســتئناف  التوتــر  تصعيــد  لوقــف 
الحــوار”. واعتبــرت الــدول الثــالث أن 

“األخطار كبيرة إلى درجة تجعل 
كل  تلتــزم  أن  الضــروري  مــن 
األطــراف المعنيــة تهدئــة وأن 

تفكر في التداعيات المحتملة ألفعالها”.
مــن  عــام  بعــد  مايــو،  فــي  إيــران  وقــررت 
المتحــدة مــن االتفــاق  انســحاب الواليــات 
الدولــي الــذي يفــرض قيودا علــى برنامجها 
النــووي، تعليــق تنفيــذ بعــض التزاماتها في 
االتفــاق، مــا دفع واشــنطن إلى فــرض مزيد 

من العقوبات االقتصادية عليها.
وأعلنــت طهــران فــي الثامن مــن يوليو أنها 
بــدأت بإنتــاج اليورانيــوم المخصب بنســبة 
يحظرهــا االتفــاق النــووي. وتابعــت الــدول 
الثالث األحد: “إذ نواصل دعمنا لالتفاق 
النووي، فإن اســتمراره يبقى رهنا 
بوفــاء إيــران الكامــل بالتزاماتها”، 
أن  “ضــرورة  إلــى  الفتــًة 
تصــدر مــن جميــع األطراف 
مؤشرات إلى حسن النية”.

قلق أوروبي من مخاطر انهيار االتفاق النوويروحاني: مستعدون للحوار مع أميركا بشروطنتنياهو يهدد بضربة “ساحقة” ضد حزب اهلل
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باريس ـ وكاالت

أنقرة ـ أ ف ب

شــهدت شــوارع باريس، أمس األحد، 
مــن  الرغــم  علــى  شــغب،  أحــداث 
اإلجراءات األمنية المشددة بمناسبة 
إحياء ذكرى اقتحام سجن الباستيل 
شــانزليزيه  شــارع  فــي   ،1789 ســنة 
بوســط باريــس. وهتــف المحتجــون 
ورفعوا شــعارات “السترات الصفراء” 
وضعتهــا  التــي  الحواجــز  وكســروا 
الشــرطة بالقــرب من ســاحة اإلليزيه، 
مــا دفع الشــرطة إلى اســتخدام الغاز 
المســيل للدموع لتفريــق المحتجين. 

وشــددت الشــرطة الفرنســية، أمــس، 
قامــت  كمــا  األمنيــة،  إجراءاتهــا 
فــي  الراغبيــن  حقائــب  بتفتيــش 
مشــاهدة العرض العســكري بمناســبة 
احتفاالت ذكرى “الباســتيل”. وتشــهد 
منــذ  أســبوعية،  مظاهــرات  باريــس 
نوفمبــر العام الماضــي، تنظمها حركة 
“الســترات الصفــراء”؛ احتجاجــا على 
سياســة الحكومــة الفرنســية، وبدأت 
فــي  تفقــد زخمهــا  المظاهــرات  هــذه 

األسابيع األخيرة.

قتــل 3 جنــود أتــراك وأصيــب آخر أمس 
األحــد، فــي اشــتباكات مــع عناصــر مــن 
حــزب العمــال الكردســتاني، فــي جنوب 
شــرق تركيــا، وفق ما ذكــرت وكالة دمير 

أوران )دها( اإلخبارية الخاصة.
وأوضحــت الوكالــة أن الجنود قتلوا في 
محافظــة هــكاري القريبــة مــن الحــدود 
العراقية، مضيفة أن 3 “إرهابيين” قتلوا 

أيضا، حسبما نقلت “فرانس برس”.

التركيــة  الســلطات  بيــن  النــزاع  وأوقــع 
الــذي  الكردســتاني،  العمــال  وحــزب 
تصنفــه أنقــرة “إرهابيــا”، كمــا الواليــات 
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي، أكثــر من 

40 ألف قتيل منذ نشوبه بالعام 1984.
وينشــط حزب العمــال الكردســتاني في 
جنــوب شــرق تركيــا، كمــا أن لــه قواعــد 
شــمال  الجبليــة  المناطــق  فــي  خلفيــة 

العراق.

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في الشانزليزيه

مقتل جنود أتراك باشتباكات مع العمال الكردستاني

الجزائر - وكاالت الخرطوم - أ ف ب

أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائريــة، أمــس األحــد، ضبــط 5 عناصــر إرهابيــة كانــت تخطــط لتنفيــذ هجمــات “تســتهدف المتظاهريــن 
السلميين”، باستخدام عبوات متفجرة.

بـــ  يتعلــق  األمــر  فــإن  الجزائريــة،  الدفــاع  وزارة  بيــان  وحســب 
“إرهابييــن غيــر مبحــوث عنهم، كانــوا يخططــون لتنفيذ هجمات 
إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من 

الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة”.
وأضــاف البيــان “تبعــا للعمليات التي مكنت مــن توقيف 5 عناصر 
للجيــش  مــن طــرف مفــرزة  بباتنــة،  اإلرهابيــة  للجماعــات  دعــم 
الوطنــي الشــعبي، بالتنســيق مــع عناصــر الــدرك الوطنــي خــالل 

الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019”.
وكان الجزائريــون قــد خرجــوا في احتجاجات مســتمرة، أشــعلها 
ترشيح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نفسه لوالية رئاسية 

خامسة، على الرغم من تدهور حالته الصحية.
وأســفرت التظاهرات الشــعبية عــن تنحي بوتفليقــة، تبعه تعيين 
عبدالقــادر بن صالح رئيســا للبالد في التاســع مــن أبريل الماضي، 

لمدة 90 يوما، وفقا للمادة 102 من الدستور.
وفــي مطلــع يونيو الماضي، أصدر المجلس الدســتوري الجزائري 
“فتوى” يسمح فيها لبن صالح بالبقاء في منصبه بعد التاسع من 

يوليو، لحين تنظيم انتخابات رئاسة.
وال تــزال احتجاجــات الجزائرييــن مســتمرة، رفضا لوجــود رموز 
نظــام بوتفليقــة في الســلطة، وللدعوة لتطبيــق إجراءات جديدة 

تضمن انتخابات رئاسية نزيهة.

قتــل متظاهــر بالرصــاص وأصيــب آخرون، أمــس األحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم الســريع في والية ســنار في 
جنوب شرق السودان، وفقما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة االحتجاج وشهود.

ووقعــت المواجهات في مدينة الســوكي في والية ســنار )جنوب 
شــرق الخرطــوم( بعد تظاهــرات ضد وجود قوات الدعم الســريع 

في المدينة، بحسب ما قال شهود.
وقــال شــاهد إّن “ســكان المدينــة تظاهــروا أمــام مقر جهــاز األمن 
والمخابــرات لتقديــم شــكوى بخصــوص تجــاوزات قــوات الدعم 

السريع”.
وأضــاف أّن “قــوات الدعم الســريع أطلقت النيران فــي الهواء ثم 
علــى المحتجيــن ما أســفر عن مقتل شــخص وإصابــة متظاهرين 

آخرين”.
ويأتــي ذلــك غــداة مســيرات حاشــدة فــي أرجــاء البــالد لتأبيــن 
العتصــام  دام  فــض  فــي  قتلــوا  الذيــن  المتظاهريــن  عشــرات 
المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشــهر 

الفائت.
من جانب آخر، أرسلت السعودية واإلمارات، أمس األحد، سفينة 
مســاعدات عاجلــة إلى الســودان هدفهــا “إنقاذ الموســم الزراعي” 
فــي البلــد الــذي يشــهد أزمــة اقتصاديــة واضطرابــات سياســية 

مستمرة.
وتنطلــق ســفينة محملة بما يزيد علــى 50 ألف طن من المغذيات 
الزراعيــة “اليوريــا” واحتياجــات المزارعيــن، مــن مينــاء الجبيــل 
الصناعي بالسعودية إلى ميناء بورتسودان في الخرطوم بشكل 

عاجل؛ إلنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

من تظاهرة الجمعة في العاصمة الجزائر )أ ف ب(
تظاهرة في حي بحري في شمال العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

خططت لهجمــات تســتهدف “المتظاهرين الســلميين” الســعودية واإلمــارات ترســان ســفينة “إنقــاذ” عاجلــة
الدفاع الجزائرية تضبط خلية إرهابية قتيل بمواجهات في جنوب شرق السودان

15 يوليو 2019 االثنين
12 ذو القعدة 1440



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com 13

تسونامي الكراهية )1(
بعــد نشــر مقال ســابق لي بعنــوان “مكافحة خطاب الكراهية” فــي موقع “إيالف”، وما 
تــاله مــن ردود أفعــال واســعة ومتباينــة ومثيــرة لالهتمــام مــن جانــب قــراء المواقع، 
ازدادت قناعتي بأن عالمنا ال يحتاج ما هو أهم من ترسيخ فكرة التعايش والتسامح 
ونبذ الكراهية، ألن مفهوم القرية الكونية الصغيرة الذي أشار إليه مارشال ماكلوهان، 
اختــزل إلــى أحيــاء بــل شــوارع ضيقــة فــي قريــة كونيــة متراميــة األطــراف نأمل أن 
تتســع لنحو ثمانية مليارات من البشــر، ينتمون إلى أديان ومشــارب وأعراق وثقافات 

وإثنيات مختلفة!
ال مجــال للصــراع الصفــري الحــاد فــي أزقــة هــذه القريــة، ألننــي أرى التعايــش خيــارا 
وحيــدًا حتميــًا للجميع، بل أرى أن العالم في ســباق مع الزمــن إلدراك النجاة واالبتعاد 
عــن هــوة الكراهيــة، فكل هذه األحقاد الدفينة التي يتيح لهــا اإلنترنت أن تطفو على 
الســطح ال تــزال تمثــل القليــل فيما يبدو مــن الواقع، في ظل اإلحصــاءات التي تقول 
إن نحو 55 % من سكان العالم ال يتاح لهم حتى اآلن الوصول إلى اإلنترنت، وقرابة 
المليارات ال يمتلكون هاتفًا محموالً، فماذا لو التحق كل هؤالء بركب العولمة في ظل 

ما يطغى عليه من موجات كراهية؟!
لم يبالغ األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حين قال إن “وحش التعصب 
أدى إلــى تســونامي عنيــف مــن الكراهيــة تشــتد قوته في العالــم”، بينما قالت رئيســة 

الجمعيــة العامــة ماريــا فرنانــدا اســبينوزا إن “األمــر ال يتعلــق بحريــة تعبيــر بــل هــي 
العنصرية”.

شــبكة  وال  االجتماعــي  التواصــل  بمنصــات  تتعلــق  ال  المســألة  أن  الذاتيــة  قناعتــي 
اإلنترنت، وال يجب أن نعلق المشــانق لهذه المنصات، بل يجب أن نوجه لها خطابات 
شــكر وامتنــان ألنهــا كشــفت لنــا قمة جبــل الجليد لهــذه الظاهــرة المعولمة، فما ينشــر 
عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي لن يختفي لو أننا منعنا الوســيلة من نشــره، وهذا 
ال يعنــي أننــي أوافــق بالتبعيــة علــى تــداول المحتــوى العنصــري أو الــذي يحض على 
الكراهيــة، بــل أدعــم تمامــًا أي جهــد تشــريعي وقانونــي للحــد مــن ذلــك بالتعــاون مــع 
شــركات التكنولوجيــا، ولكننــي أرى أن هــذا الجهــد يجــب أن يتــوازى معــه جهــد أكبــر 
يتعلــق بالعــالج الجــذري وتجفيــف المنابع واســتئصال الجذور والقضاء علــى منابتها 
الحقيقيــة، وعلينــا أن نعتــرف أن معظــم أفكار الكراهية والتحريض وموجة الفاشــية 
الفكريــة والدينيــة الجديــدة لــم تولد عبــر اإلنترنت، وإن كان قد أســهم في انتشــارها 
وترويجها، بســرعة قياســية ومن دون تحمل أية مسؤولية قانونية عن المحتوى كما 
هــو حاصــل فــي معظــم دول العالم بدعــوى حرية التعبيــر ، لكن يبقى الخطــر المزمن 
واألكبــر فــي منابــع الكراهيــة وجذورهــا التي ســتجد حتمــًا طريقــًا للنفاذ إلــى العقول 

سواء عبر اإلنترنت أو غيره!. “إيالف”.
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خبر غير سعيد 

وتراجيدي عن العرب

قــرأت خبــرا غريبــا ربمــا يــراه البعــض عاديــا وال يســتحق التوقــف عنــده 
وااللتفــاف حولــه والبحث عــن تفاصيله حتى القاع... يقول الخبر “70 % 
مــن العــرب الذيــن يعيشــون في الواليــات المتحــدة األميركيــة ال يهتمون 

بقراءة أخبار الدول العربية التي تنشرها الصحف األميركية”.
أتصــور أنــه خبــر غير ســعيد وتراجيــدي ومفعم بالســأم ويعطينــا انطباعا 
بــأن العــرب وهــم محاطــون بالمخاطــر ال يســتطيعون التحــرك وتصحيح 
وبالغــة  خطيــرة  قضيــة  وهــذه  العــام،  الــرأي  لــدى  الخاطئــة  المفاهيــم 
الحساســية، فكما نعرف أن الصحف األميركية لديها اســتعداد قوي لنشــر 
وجهــات نظــر أعــداء العــرب “الصهاينــة”، ألن الجماعــات الصهيونيــة فــي 
الواليات المتحدة تهتم بأخبار إسرائيل وتسعى إلى معرفتها في حين أن 
العــرب – كمــا يقول الخبر - الذين يعيشــون فــي أميركا ال يهتمون بمعرفة 
أخبــار الــدول العربية ووجهات نظرها، وهذا يجعل حساســيات إســرائيل 
وآمالهــا تحظى باهتمام كبير في وســائل اإلعــالم األميركية، وبالتالي كل 
الظــروف جعلــت إعــالم إســرائيل الوحيــد المســموع في أميــركا، ما جعل 
إســرائيل تعمــل في ظــروف إعالمية شــبه احتكارية حيث يســمع صوتها 

هي فقط وال يسمع صوت الطرف اآلخر. 
الميــدان تأثيرهــا  التــي تحتكــر  الكــون، فالدعايــة  خبــر مؤلــم بضخامــة 
مضمــون في غياب الــرأي المعارض، ألن وجود الرأيين المؤيد والمعارض 
قد يترك الفرد محايدا وكأنه لم يتعرض للرسالة، ومعنى ذلك حتى حينما 
تقــدم وجهــة النظــر العربيــة مــن المؤكــد أنها تتعــرض في أغلــب األحوال 
للنقــد والتشــكيك المباشــر، أي أن النقد والتشــكيك يصبحــان وجهة النظر 
العربيــة، وكل هذا يترك عنــد المتلقي وخصوصا الفرد العادي االنطباعات 

التي تريدها إسرائيل ومن يناصرها. 

كيف لعربي مقيم في أميركا أن ال يهتم بأخبار الدول العربية  «
التي تنقلها الصحافة األميركية، شيء محير فعال ويدل داللة 

قاطعة على الضعف واالستعداد لتلقي الضربات من كل األطراف 
وإضاعة الفرص التي من الممكن االستفادة منها، جدران نفسية 

وعقلية أمامنا وال نعرف كيفية تحطيمها، فكل ما يمكننا فعله هو 
االستيقاظ كل صباح لنجد أنفسنا أحياء.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مأزق السقوط الحتمي
عقوبــات وضغــوط دوليــة غيــر مســبوقة ضــد نظــام 
الماللــي، ســخط وغضــب شــعبي متعاظــم ال يمكــن 
كبحــه، ونضــال اســتثنائي للمقاومــة اإليرانيــة داخــل 
وخــارج إيــران صــار مــادة أساســية لوســائل اإلعــالم 
الدوليــة، هــذه هي باختصــار أوضح صــورة لألوضاع 
فــي إيــران، والنظــام الــذي تمكــن ألعــوام طويلــة من 
خداع العالم وإطالق مزاعم كاذبة بشــأن كونه نظاما 
يريــد أن يكــون عضــوا نافعــا فــي المجتمــع الدولــي، 
المقاومــة  تمكنــت  أن  بعــد  هــذا  كذبــه  حبــل  انقطــع 
اإليرانيــة من دحــض وتفنيد مزاعمــه الكاذبة وإثبات 
حقيقــة كونه نظامــا متطرفا وإرهابيا ال يؤمن بمبادئ 
بأفــكار ومبــادئ قروســطائية  بــل  اإلنســاني،  حقــوق 
يريد فرضها قســرا على الشعب اإليراني وكذلك على 

شعوب البلدان التي تخضع لنفوذه.
نظام الماللي الذي سعى لركوب العديد من الموجات 
لكــي يوفــر أفضل الظروف واألوضاع من أجل ضمان 
اســتمراره وبقائــه، وفــي نفــس الوقــت لــم يتخــل عن 
نهجــه االســتبدادي القمعــي وظلــت ســجونه ممتلئــة 
بأضعاف طاقاتها وعمليات التعذيب الوحشي جارية 
اســتمرار  النظــام، وكذلــك  هــذا  أقبيــة ودهاليــز  فــي 
المعلومــات  لكــن  انقطــاع،  دونمــا  اإلعــدام  حمــالت 
الدقيقــة التــي تمكنت المقاومــة اإليرانية من إيصالها 
لوســائل اإلعــالم العالميــة، أكــدت كــذب وخــداع هــذا 

الرجعــي  النظــام  النظــام واســتحالة أن يتمكــن هــذا 
بــل إنــه  الوحشــي أن يتأقلــم مــع المجتمــع الدولــي، 
أشــبه مــا يكون بحقــل ألغام ومتفجــرات، والريب من 
أن أكاذيــب النظــام لــم تصمــد أمــام حقائــق المقاومــة 
فقــط،  ليــس ضعيفــا  النظــام  موقــف  وأن  اإليرانيــة، 
إنمــا صــار يواجــه الرفــض والتشــكيك علــى مختلــف 

المستويات.

األزمة الطاحنة التي انتهى إليها نظام الفاشية  «
الدينية وكان مسك ختامها انتفاضة 28 كانون 

األول 2017 واالنسحاب األميركي من االتفاق 
النووي وإدراج الحرس الثوري في قائمة اإلرهاب 

إلى جانب العقوبات المفروضة على النظام، 
كل هذا جعل النظام يقف عاجزا ال يعرف ماذا 

يفعل وكيف يواجه هذه األزمة وينجو من آثارها 
المدمرة، لكن ليس هناك في األفق ما يمكن 
أن يساعد هذا النظام ويسعفه للخروج من 

أزمة السقوط الحتمي التي يواجهها، ذلك أن 
ما يواجهه داخليا سنة من سنن التاريخ التي ال 
مجال لتغييرها، فهذا النظام الرث فقد أسباب 

بقائه واستمراره أمام قوة تقدمية حضارية 
إنسانية متجددة تمثل المستقبل الذي ال يمكن 

أن يقاوم والمتمثلة في المقاومة اإليرانية. 
“الحوار”.

فالح هادي الجنابي

ليس هناك في األفق ما  «
يمكن أن يساعد هذا النظام 

ويسعفه للخروج من أزمة 
السقوط الحتمي التي 

يواجهها

أدرجــت لجنــة التــراث العالمــي مؤخــرًا موقــع “تــالل مدافــن دلمــون” علــى قائمة 
التــراث العالمــي لمنظمــة األمم المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة )اليونيســكو(، 
فــي العاصمــة األذربيجانيــة باكــو، ويعــد موقــع تالل مدافــن دلمون ثالــث مواقع 
البحريــن علــى قائمــة التــراث العالمــي بعــد موقــع قلعــة البحرين الــذي أدرج عام 
2005م وموقع طريق اللؤلؤ في المحرق والذي ُأدرج على القائمة عام 2012م.

ولله الحمد استطعنا بفضل هللا ثم جهود العاملين في هذا المجال وعلى رأسهم 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة أن ننقــل موقعــا بحرينيــا تراثيــا ثقافيا إلى 
العالميــة، نشــكر جهودهــم وعملهــم الدائم لتشــريف مملكة البحرين فــي الخارج، 
فبفضل تكاتف الجميع أصبحنا نشــاهد المنجزات والنجاحات البحرينية تتوالى 
متقدمــة فــي الكثيــر مــن المجــاالت، وفــي ظــل هــذه النجاحــات اســتطاعت أن 
تحافــظ علــى تراثها وحضارتها وحفظ هويتها من خالل صناعة ســياحة ثقافية 
تعــرف العالــم بالحضارة البحرينية األصيلة التي أضافت لها قيمة ومكانة قريبة 

من شعوب العالم رغم بعد المسافة.
البحرين صغيرة بحجمها إال أنها استطاعت أن تبرز جمالها وحضارتها وتاريخها 

ومكانتها أمام العالم حتى أصبحت مقصدا للسياح من جميع الدول.
نكــرر الشــكر للجميــع علــى جهودهــم وللشــيخة مــي على مــا وصلت إليــه مملكة 
البحريــن بفضــل جهودهــا، كمــا نشــكرها علــى مســاعيها فــي إعدادهــا وتحفيزها 
الطاقــات البحرينيــة وتبنيهــا وصقــل مواهبهــا لتمتلــك المهــارات والخبــرات مــا 
يؤهلها لصناعة المنجز الحضاري في مختلف المحافل حول العالم، حيث قالت: 
“كوادرنــا الوطنيــة الســاهرة علــى المنجــز الثقافــي، هــي رصيدنــا الحقيقــي الذي 

نراهن عليه أمام العالم”.

عندما نعمل لهذا الوطن الغالي ونسهر الليالي من أجل حمايته  «
وتنميته وازدهاره نتمكن من تحقيق التميز والنجاح في كل المجاالت، 

حيث أصبحنا بلدا قادرا على الدخول في المحافل الدولية والتنافس 
على أهم األلقاب والجوائز والمراكز المتقدمة.

مبروك للبحرين

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

15 يوليو 2019 االثنين
12 ذو القعدة 1440

تســير القيــادة السياســية والحكومة الموقــرة بخطى ثابتة نحو ترســيخ التنمية 
الوطنيــة مــن خــالل العمــل علــى توفير العديــد من الخدمــات العامــة للمواطنين 
وتطويرهــا بمــا يــؤدي لتحســين نوعيتهــا وتجويد أدائهــا، وبما يعــود بالنفع على 
البــالد وشــعبها، وهــذا مــن أهــم أدوار الدولــة الحديثة، بــل يعد تعزيــًزا لواجباتها 

ومسؤولياتها لتحقيق نماء البالد ورخاء شعبها.
إن توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الُموقــر لتوفير الخدمات المتنوعة مؤخًرا فــي محافظات البحرين دون 
اســتثناء وبســرعة تنفيذها )كإعادة توســعة جامع الجســرة وإطالق مشــروعات 
نوعيــة فــي محافظــة المحــرق وتطويــر ســوق جدحفــص الشــعبي( وغيرهــا من 
المشــروعات الســابقة والقادمــة بــإذن هللا تعالــى ُتمثــل حــرص ســموه الشــديد 
واهتمامــه بتقديــم أفضل الخدمات العامة وتطويرها لتحقيق الحياة األساســية 
للمواطنيــن، وهــذا جــزء مــن البرنامج الحكومي الــذي وضعتــه الحكومة ووافق 

عليه البرلمان وأقره. 
إن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والثقافية واألمــن والكهرباء والمــاء والُطرق 
وغيرهــا التــي تقدمهــا الحكومة تأتــي إليمانهــا أوال بتحقيق العدالــة االجتماعية 
بيــن المواطنيــن، وثانيــا ألنهــا حاجــات ضروريــة لحفــظ حيــاة اإلنســان وتأمينــا 
لرفاهيتــه، وثالثــا تــؤدي لرفــع مســتوى معيشــة المواطنيــن، ورابًعــا هي مشــاريع 

دائمة وليست ُمحددة لزمن محدد.
وتحقيًقــا لذلــك، فــإن هــذه الخدمــات التــي تقدمها الدولــة إلــى المواطنين تكون 
في ازدياد دائم طلًبا وإنتاًجا، وتقوم بتطويرها دون التقصير في أدائها، لضمان 
التوزيــع العــادل والكــفء للخدمات العامة في جميع المحافظات بشــكل ُمســتمر 
كًما ونوًعا، وهذا نابع من التزام الحكومة الُموقرة بمبادئ أساســية، المبدأ األول 
تحقيــق المســاواة بيــن المواطنيــن فــي االنتفــاع من الخدمــات العامــة وبطريقة 
مماثلة دون اعتبار ألية اتجاهات سياســية أو دينية، والثاني مبدأ االســتمرارية 
فــي تنفيذهــا وعــدم توقفهــا أو انقطاعهــا، والثالــث مبــدأ التكيــف أو المرونــة أي 
أن تكــون هــذه الخدمات قابلة للتطوير مع تطــور الزمن والتكنولوجيا حتى يتم 

تقديمها للمواطنين بأفضل وجه.

وبفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء  «
الُموقر وسعيه الدائم ومتابعته الحثيثة حققت الحكومة رُقًيا في أداء 

مهماتها الوطنية بتوفير الخدمات العامة للمواطنين بحرفية تامة 
وتقديمها بجودة عالية وبيسر وبشكل عادل، وهو أساس ثابت سار عليه 

سموه الكريم ماضًيا وحاضًرا ومستقباًل، وبذلك فإن الحكومة تسير 
بخطى ثابتة في تحقيق التنمية الوطنية في مملكة البحرين.

الخدمات العامة والتنمية الوطنية

عبدعلي الغسرة
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استئناف منتخبنا لحصصه التدريبية اليوم بعد يوم من الراحة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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يتوّجــه علــي ياســين المحاضــر واإلداري الفنــى الدولــي إلــى العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، 
وذلك لتنظيم ورشــة عمل ودورة دراســية مصغرة لحكام ألعاب القوى الذين ســيتولون 
إدارة وتحكيم البطولة الثالثة لغرب آســيا للميدان والمضمار للناشــئين والناشــئات التي 

يستضيفها االتحاد اللبناني أللعاب القوى خالل الفترة من 15 - 18 أغسطس 2019. 

علــى  بنــاء  العمــل  ورشــة  وتأتــي   
طلــب مــن االتحــاد اللبنانــي أللعاب 
القوى وتبدأ يوم 16 يوليو وتستمر 
لمــدة ثالثــة أيــام ثــم تعقبهــا بطولة 
لبنــان االنفرادية لألندية التي تعتبر 
مــن كبــرى البطــوالت اللبنانيــة فــي 
أم األلعــاب حيــث سيشــرف عليهــا 
ا  المحاضــر الدولي علي ياســين فنيًّ
العمليــة  التجربــة  بمثابــة  وتعتبــر 

للحكام قبل بدء البطولة الرسمية.
 كذلــك، ســيطلع علــي ياســين مدير 
أللعــاب  آســيا  غــرب  دول  اتحــاد 
القــوى خــالل تواجــده فــي بيــروت 
علــى اســتعدادات االتحــاد اللبنانــي 

أللعــاب القــوى الســتضافة البطولــة 
المذكورة.

ياسين يحاضر لحكام ألعاب القوى

اســتدعى المــدرب الوطنــي لمنتخــب الناشــئين لكــرة القــدم راشــد الدوســري، قائمــة 
مكونــة مــن 26 العًبــا؛ اســتعداًدا لتصفيــات كأس آســيا 2020، إذ ســتقام التصفيــات 

خالل الفترة 18 وحتى 22 سبتمبر المقبل.

 وسيبدأ تجمع منتخب الناشئين بدءا من 
اإلثنيــن 15 يوليــو الجــاري ويســتمر حتى 

23 سبتمبر 2019.
ســيد  مــن:  كال  الالعبيــن  قائمــة  وتضــم 
محمــد  محمــود  الموســوي،  محمــود 
البنــاي، حســن ســمير حســن، حســن فــالح 
عبدالحســين، محمد أحمــد علي وعبدهللا 
محمــد  عمــار  )الشــباب(،  العكــري  علــي 
عبــدهللا )الحالة(، عبــدهللا محمد القصاب، 
علي محمد النصف ومحمد عمر )المحرق(، 
يوســف عبدالكريم عبدهللا، طالل ســامي 
حمــود  وعلــي  هــالل  عــي  محمــد  حمــد، 
الدوســري )النجمة(، ســعد عبدهللا إدريس 
)الرفــاع الشــرقي(، أحمــد المزعل )ســترة(، 
كمــال صالــح مثنــى )الرفــاع(، علــي كامــل 

ميــرزا وحســين حســن خميــس )االتحاد(، 
يوســف  )األهلــي(،  طــرادة  حســين  علــي 
محمــد  ناصــر  )التضامــن(،  الهــدار  حســن 
يعقــوب )البســيتين(، محمــد حســن محمد 
وعلي حســين علــي )المنامة(، علي حســن 

بوزيد وأحمد جاسم حسن )المالكية(.
وكانت قرعة التصفيات اآلسيوية أوقعت 
منتخبنــا في المجموعة الثانية إلى جانب 
وتركمانســتان  أوزبكســتان  منتخبــات 

والهند.
التصفيــات  فــي  التأهــل  نظــام  وينــص 
اآلســيوية علــى ترشــح أصحــاب المراكــز 
األولــى مــن المجموعــات الـــ 11، باإلضافة 
إلــى أفضــل 4 منتخبــات يحتلــون المركــز 

الثاني، عالوة على مستضيف البطولة.

الناشــئين  منتخــب  أن  بالذكــر  الجديــر 
اختتــم األســبوع الماضــي مشــاركته فــي 
بطولة غرب آسيا للناشئين، بعد أن تعادل 
مبــاراة وخســر  فــي  وفــاز  مباراتيــن  فــي 
إعــداده  محطــات  ضمــن  وذلــك  مبــاراة، 
للتصفيات اآلســيوية المؤهلة لكأس آسيا 

للناشئين التي ستقام خالل العام 2020.

راشد الدوسري

بقيادة الدوســري وتحضيًرا لتصفيات كأس آســيا 2020
26 العًبا في قائمة ناشئي الكرة

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

يعلــن االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس عــن فتــح بــاب االشــتراك والتســجيل 
لبطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثانيــة للســنوكر 2019 والتي ســتنطلق يوم األربعــاء الموافق 24 

يوليو الجاري على صالة كيو إن بالمنامة.

جميــع  المنظمــة  اللجنــة  تدعــو  حيــث   
الراغبيــن فــي المشــاركة بالمبادرة ســريًعا 
فــي تقديــم طلباتهــم عبــر االتصــال بنبيل 
ســعيد جعفــر )39840290( أو لــدى إدارة 
الصالة، حيث سيغلق موعد التسجيل في 
يــوم األحــد الموافق 21 من الشــهر نفســه، 
علــى أن يكــون فــي مســاء اليــوم التالــي 

وذلــك  القرعــة،  لمراســم  موعــًدا 
في الصالة التي ســتحتضن 

المنافسات.
ومن جانبــه، عّبر نائب 

رئيس اتحاد البليارد 
والسنوكر والدارتس 
عــن  جــواد  منــذر 
بالمســتوى  تفاؤلــه 

الفنــي الــذي ســتنظره 
النســخة  هــذه  عليــه 

“نأمــل  التصنيفيــة، متابًعــا:  البطولــة  مــن 
بــأن يكــون المســتوى الفني لهذه النســخة 
أقوى وأفضل من النسخ الماضية، فجميع 
نتائــج  تحقيــق  فــي  يرغبــون  الالعبيــن 
إيجابيــة، تعكــس مــدى تطــور مســتواهم 

من بطولة إلى أخرى”.
وأكــد منــذر جواد أن الهدف الرئيســي من 
وراء تنظيــم البطــوالت التصنيفية 
هو حث الالعبين على إظهار 
كل ما يملكونه من قدرات 
ومهارات، والتنافس مع 
مــن  الخبــرة  أصحــاب 
أجل كســب المزيد من 
والتطــور،  االحتــكاك 
االرتقــاء  أن  مبيًنــا 
الالعــب  بمســتوى 
ركائــز  إحــدى  البحرينــي 

اســتراتيجية االتحاد البحرينــي للبلياردو 
والســنوكر والدارتــس التــي تتماشــى مــع 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  تطلعــات 
للمنافســة  الالعبيــن  وتجهيــز  إلعــداد 
بالشــكل  الخارجيــة  االســتحقاقات  فــي 

المطلوب.

منذر جواد

علي ياسين

جواد: حث الالعبين على إظهار كل ما يملكونه من قدرات
فتح االشتراك في “تصنيفية السنوكر”

استضافة عالمية الطائرة تعّزز مكانة البحرين
ــدث الــعــالــمــي ــح ــل ــي ل ــال ــث ــاد لــتــنــظــيــم م ــ ــح ــ ــود االت ــه ــج ــد ب ــي ــش ــد ي ــم ــن ح نـــاصـــر بـ

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أهمية استضافة مملكة البحرين للبطوالت 
الرياضيــة العالميــة لتعزيــز مكانتها على خارطة الدول المســتضيفة للبطوالت الرياضية 
ولتســليط الضــوء على رياضتها وإنجازاتها باإلضافة إلى تأكيــد دورها باعتبارها مركًزا 

ا ووجهة مفضلة إلقامة مختلف البطوالت الرياضية عليها. ا عالميًّ رياضيًّ

 وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
في تصريح لسموه بمناسبة استضافة البحرين 
لبطولــة العالم للشــباب للكرة الطائــرة تحت 21 
ســنة “تعتبر البحرين عاصمــة للرياضة العالمية 
مــن  العديــد  اســتضافة  مــن  تمكنــت  أن  بعــد 
الفعاليــات الرياضيــة علــى أرضهــا وتمكنــت من 
تحقيــق مفــردات النجاح لتلك البطــوالت وتعد 
ا  ا عالميًّ بطولة العالم للكرة الطائرة حدًثا رياضيًّ
يؤكــد مكانــة البحرين وعالميتها في اســتضافة 
الفعاليات الرياضية تجســيًدا لتوجيهات كريمة 
مــن لــدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظه 
هللا ورعــاه الــذي نســتلهم مــن جاللتــه معانــي 
البــذل والعطــاء فــي ســبيل أن تكــون البحريــن 
العالميــة  الرياضيــة  األحــداث  ا الحتضــان  مقــرًّ
وســط دعم ومساندة حكومتنا الموقرة برئاسة 

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
واهتمــام  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل 
ومتابعــة صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األميــن نائــب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 

الوزراء.
 وبّين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن 
اســتضافة البحرين لبطولة العالم للشباب للكرة 
الطائــرة تأتــي امتــداًدا للعديــد مــن البطــوالت 
فــي  البحريــن  اســتضافتها  التــي  العالميــة 
الســنوات القليلــة الماضيــة، ونحــن فــي الوقــت 
الذي ســعدنا فيها للنجاح الباهر لتلك البطوالت 
فإننا نتطلع في هذا الحدث إلى المحافظة على 
هــذه المكتســبات من خــالل العمل بكل قوة من 

اجل إخراج البطولة بصورة زاهية”.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

“إننــا نتطلــع إلى رؤية المنتخبــات العالمية التي 
تشــارك في البطولة ومســتوياتها الفنية العالية 
لتحقيــق التنافس الشــريف فيمــا بينهم وإظهار 
اللقــب  علــى  للتنافــس  الرياضيــة  مواهبهــم 
العالمــي الهام كما أننــا نتمنى للمنتخب الوطني 
وللمنتخبات العالمية التوفيق والنجاح وعكس 

الصورة المشرقة عن الكرة الطائرة العالمية”.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
الطائــرة،  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  بجهــود 
جهودهــا  علــى  للبطولــة  المنظمــة  واللجنــة 
العالميــة،  التظاهــرة  هــذه  لتنظيــم  ومســاعيها 
وحرصهــم علــى إظهارهــا بالمســتوى المشــرف 

الذي يليق مع مكانة مملكة البحرين.

اكتمال صالتي البطولة

مــن  للبطولــة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة  انتهــت   
إكمــال تجهيزات صالتــي البطولة صالة االتحاد 
االتحــاد  وصالــة  الطائــرة  للكــرة  البحرينــي 
البحرينــي لكــرة الطاولــة، حيــث أصبحــت كلتــا 
ا  الصالتين جاهزتين النطالقة المنافسات رسميًّ
وقد استكملت جميع تجهيزات الصالة الرئيسة 
صالــة اتحــاد الطائــرة إذ تبقــت بعض اللمســات 

األخيــرة بعــد أن تــم تثبيــت شاشــة اإلعالنــات 
وضمــن  الملعــب  جوانــب  علــى  اإللكترونيــة 
ا  المنطقــة الحــرة والتــي ســتعطي منظــًرا جماليًّ
للصالة بصورة أكبر، كما تم فرش بســاط ملعب 
صالة اتحاد الطاولة لتظهر الصالة بحلة جديدة 
بانتظــار احتضان المواجهات رســميا وتزويدها 
بجميــع التجهيــزات بمتابعــة اللجنــة التنفيذيــة 
التــي رفعــت مــن وتيرة عملهــا ومتابعتهــا لعمل 
التنازلــي  العــد  بــدء  العاملــة مــع  اللجــان  كافــة 

النطالقة البطولة العالمية.

جهوزية منتخبنا للمعترك الدولي

 ذكر صانع ألعاب منتخب الشباب يوسف سيف 
أن المنتخب بات جاهًزا لخوض الحدث العالمي 
ا في بلغاريا  وذلك بعدما خاض معســكًرا تدريبيًّ
لتصفيــات  خوضــه  ثــم  ومــن  أســبوعين  لمــدة 
غرب آســيا التي أقيمت في البحرين وتصدرها 
برصيــد 13 نقطــة أهلتــه لبلــوغ نهائيــات القارة 
اآلســيوية فــي مينامــار الشــهر القــادم، وأضاف 
“منــذ نهاية التصفيات رفــع الجهاز الفني وتيرة 
وصــول  بهــدف  العالــم  لبطولــة  االســتعدادات 
الالعبين لمستوى فني افضل وتطويره، مشيًرا 

الالعبيــن  يتمتــع  حيــث  مشــجعة  األجــواء  أن 
ســنكون  هللا  وبــإذن  عاليــة  معنويــة  بــروح 
العالمــي”، وعــن  للحــدث  جاهزيــن كمــا ينبغــي 
رأيــه بالمجموعــة التي وقع فيهــا منتخبنا، قال: 
“أعتقــد أن المجموعــة متوازنة ألنها أوقعتنا مع 
المغــرب وبورتوريكو والصيــن... ولكل منتخب 
طمــوح فــي هذا الحــدث، وطموحنا هــو التأهل 

للدور المقبل”.
أمــام  تلعــب  “أن  قائــال:   وتابــع يوســف ســيف 
أمــر  فهــذا  العالميــة  بالبطولــة  عربــي  منتخــب 
نملــك  أننــا  كمــا  للمنتخــب،  بالنســبة  إيجابــي 
معلومــات عــن بورتوريكــو الــذي واجهنــاه فــي 
النســخة الماضية واستطعنا التغلب عليه ضمن 
منافســات فئة الناشئين عام 2017، موضًحا أن 
العبــي منتخبنــا ســيجتهدون بشــكل أكبــر عنــد 
مواجهــة المنتخب الصينــي الذي يعد من أقوى 
المنتخبات اآلســيوية، لذلك نحن متفائلون في 
تحقيــق النتائــج اإليجابية واألهــم من كل ذلك 
هــو أن يحظــى المنتخــب بمســاندة جماهيريــة 
كبيــرة حتى تتحقــق النتائج المرجــوة فالوقفة 
الجماهيرية محفزة لكل الرياضيين البحرينيين 
بشكل عام ولالعبي الكرة الطائرة بشكل خاص 

فالوقفــة الجماهيــري هي دافــع معنوي وتعطي 
الالعبيــن جرعــة تحفيزيــة لهــا آثارهــا النفســية 
اإليجابية دون شــك وستكون الجماهير شريك 

في تحقيق األهداف.

التحضير لمواجهة إيران

يخــوض منتخبنــا مواجهــة وديــة أخيــرة قبل 
بدء مشــواره الرسمي بالبطولة العالمية حيث 
سيلتقي منتخبنا مساء اليوم نظيره المنتخب 
اإليرانــي وذلك على صالة االتحاد، وستشــكل 
المواجهــة الوديــة فرصة مثاليــة للجهاز الفني 
للوقوف على جاهزية الالعبين بشكل أكبر، إذ 
ســيتيح المدرب يوســف خليفــة الفرصة أمام 
جميــع الالعبيــن لالحتــكاك وتطبيــق الجانــب 
وقــد  أوضــح،  بشــكل  وتقييمهــم  الخططــي 
اســتأنف منتخبنــا حصصــه التدريبيــة مســاء 
الســبت الماضي على صالة االتحاد في الفترة 
المسائية بعد يوم واحد من الراحة وااللتحاق 
بســكن الوفــود المشــاركة، وقد خــاض حصته 
التدريبيــة الثانيــة مســاء أمــس األحــد علــى 
صالــة االتحاد تمهيًدا لمواجهة إيران بأمســية 

الليلة.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

15 يوليو 2019 االثنين
12 ذو القعدة 1440

أحمد مهدي

سبورت

كشف رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، األمين العام التحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل عن إقامة البطولة 
الثالثة للناشئين والناشئات للميدان والمضمار أللعاب القوى التي ستقام بجمهورية لبنان خالل الفترة من 15 لغاية 18 أغسطس المقبل.

وأضــاف بــن جــالل لـــ “البــالد ســبورت” بأن 
بطولة غرب آســيا ستشــهد مشــاركة جميع 
الدول األعضاء في اتحاد دول غرب آســيا 
وهم 12 دولة البحرين، العراق، الســعودية، 
اإلمــارات، عمــان، الكويــت، اليمــن، ســوريا، 

لبنان، فلسطين، األردن، قطر.

وأشــار بأن البطولة التــي تقام للمرة الثالثة 
األعضــاء  الــدول  جميــع  موافقــة  شــهدت 
علــى المشــاركة والتــي يتوقع لها أن تتســم 
بالمنافسة القوية بين المنتخبات، خصوًصا 
وأن اتحــاد دول غــرب آســيا قــّرر إقامة 44 
مســابقة متنوعــة بمختلــف الســباقات مــن 
بينهــا 22 مســابقة للناشــئين و22 مســابقة 
للناشئات، فيما سيعقد االجتماع الفني قبل 
انطــالق البطولــة العتمــاد جميــع النواحــي 

الفنية المتعلقة بتنظيم البطولة.
وأوضح بن جالل أن إقامة البطولة تعكس 
حــرص اتحــاد دول غرب آســيا على تفعيل 
أنشــطته وبرامجــه علــى النحــو األمثــل بما 

يكفــل االرتقــاء برياضــة ألعــاب القــوى فــي 
منطقة دول غرب آســيا، مؤكًدا أهمية هذه 
المواهــب  مــن  العديــد  بــروز  فــي  البطولــة 
الواعدة على مســتوى الناشئين والناشئات 
علــى  والمنافســة  منتخباتهــم  لتمثيــل 
المستوى العربي والقاري والدولي وتطوير 

قدراتهم وإمكانياتهم.
وكانت النســخة األولى من البطولة أقيمت 
فــي لبنــان عام 2011 وفــاز بلقبها المنتخب 
العراقــي، فيمــا أقيمت النســخة الثانية في 
عــام 2013 في األردن وفــاز بلقبها منتخبنا 

الوطني.
ويشار إلى أن اتحاد دول غرب آسيا أللعاب 

ا له  القــوى يتخــذ مــن مملكــة البحرين مقــرًّ
ا سمو الشيخ  منذ التأســيس ويترأســه حاليًّ
األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

بــن جــالل يؤكــد مشــاركة جميــع الــدول للمنافســة فــي 44 مســابقة

إقامة بطولة غرب آسيا للقوى للناشئين بلبنان

حسن علي

محمد بن جالل



ويمبلــدون  بطولــة  حضورهمــا  خــال 
األربــع  البطــوالت  ثالــث  للتنــس  العالميــة 
ســام(  )جرانــد  بطــوالت  ضمــن  الكبــرى 
للتنــس، والتــي أقيمــت فــي بريطانيا على 
ماعــب عمــوم إنجلتــرا للتنس فــي الفترة 
واختتمــت   ،2019 يوليــو   14 إلــى   1 مــن 
بطولة الســيدات فيها أمس األول السبت، 
وبطولــة الرجــال أمــس األحــد، التقــى كل 
من الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة 

نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للتنــس، 
نــادي  رئيــس  المقلــة  محمــد  وخميــس 
البحريــن للتنــس العديــد من الشــخصيات 
االتحــاد  ومســؤولي  والعالميــة  العربيــة 
الدولــي للتنــس، ومنهــم أســطورة التنــس 
رئيــس  الشــافعي  اســماعيل  المصــري 
االتحــاد المصــري للتنــس، عضــو مجلــس 
إدارة االتحــاد الدولــي للتنــس ITF، حيــث 
تــم بحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن 
التنــس البحرينــي والتنــس المصــري مــن 
خال تبادل الخبرات، والتنسيق المشترك 

أثنــاء إقامــة البطــوالت الدوليــة، والعمــل 
على اســتمرار وزيادة الزيارات التي بدأت 
منــذ ســنوات، وحققت العديد مــن الفوائد 

لاعبي التنس في البلدين.
ويعتبــر اســماعيل الشــافعي هو أســطورة 
التنــس المصــري، حيث حقــق 6 ألقاب في 
مشواره في التنس، وشارك في 17 بطولة 
ويمبلــدون، وحقــق الفــوز فــي 202 مباراة 
فــي بطــوالت )الجرانــد ســام ( وتأهل إلى 
الــدور ربــع النهائــي فــي بطولــة ويمبلدون 
فــي  الكبيــر  لــدوره  وتقديــًرا   ،1974 عــام 

التنــس العالمي فقد تــم اختياره في العام 
الماضي رئيســا للجنــة كأس ديفيز للتنس، 
والتــي تعتبر أقوى لجنة من لجان االتحاد 

الدولي للتنس.
ويحــرص مســؤولي التنــس فــي االتحــاد 
البحريــن  نــادي  وفــي  للتنــس  البحرينــي 
)الجرانــد  بطــوالت  حضــور  علــى  للتنــس 
وااللتقــاء  التنــس  فــي  الكبــرى  ســام( 
بكبــار الشــخصيات مــن مســؤولي االتحاد 
الدولــي للتنــس واتحادات التنــس العربية 

والدولية.

عبدالعزيز بن مبارك والمقلة يلتقيان أسطورة التنس

رفعت اللجنة المنظمة لدوري بي اس اكشن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة وجميع 
أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد والعامليــن فيها على الدعم الالمحدود وتســخير جميع إمكانيات اتحاد الســلة لضمان نجاح الفعاليات والمســابقة، 
حيث كانت توجيهات سموه بمتابعة جميع األمور التنظيمية مع اللجنة المنظمة وتقديم كل سبل العون والتسهيالت للجنة والعاملين على دوري 

بي اس اكشن لجماهير السلة.

كما تقدم علي الموسوي رئيس اللجنة المنظمة 
لــدوري بــي اس اكشــن بالشــكر لقنــاة البحريــن 
الرياضيــة وعلى وجه الخصوص رئيســة القناة 
مريــم بوكمال علــى الدعم الامحــدود وتغطية 
فعاليات البطولة عبر التقارير والرسالة الخاصة 

للبطولة التي بثت على مدار أيام البطولة.
الفــن  نجــوم  مشــاركة  علــى  الموســوى  وأثنــى 
الرياضــات  فــي مختلــف  الدولييــن  والاعبيــن 
اكشــن،  اس  بــي  لــدوري  الختامــي  بالحفــل 
ا من البهجــة والمتعة ورســم  حيــث أضفــى جــوًّ
االبتســامة علــى شــفاه الجماهيــر الغفيــرة التي 
حضرت اللقاء النهائي لمشــاهدة هؤالء النجوم 
الذيــن تركوا بصمــة في تاريخ مملكــة البحرين 
فــي مجاالتهــم ســواء الفنيــة أو الرياضيــة، كما 
أشــاد الموســوي بحضور نجوم لعبة كرة الســلة 
الخاجــة  وعلــي  عبدالعزيــز  يوســف  الســابقين 

وأحمد غلوم وياسر بونفور.
وأشــاد الموسوي بدعم الرعاة والمساهمين في 
البطولة وجميــع الصحف المحلية واإلعاميين 
الذين ساهموا في نجاح البطولة، حيث اإلقبال 
الجماهيــري المنقطــع النظيــر جــاءت بمســاهمة 
من الصحف والماحق الرياضية وأيضا اإلعام 
المرئي وحســابات وسائل التواصل االجتماعي 
التــي ســاهمت بشــكل فعــال فــي تغطيــة جميع 

الفعاليات.
ووجهت اللجنة المنظمة لدوري بي اس اكشــن 
لجماهيــر الســلة برئاســة ســيد علــي الموســوي 
الشــكر لجميــع مــن ســاهم فــي نجــاح المبــاراة 
الــدوري والتــي أقيمــت  الختاميــة ومنافســات 
على مدى خمسة عشر يوًما بمشاركة 16 فريًقا 
وبإقامــة 4 فعاليات مختلفة على هامش دوري 

بي إس اكشن.

أقامــت  المنظمــة  اللجنــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
دوري الرجال لكرة الســلة بمشاركة فريقين من 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، وبطولــة 
3 اون 3 للســيدات بمشــاركة 13 فريًقــا ومنهــا 
 NBA 2K فريــق نــادي الفتــاة الكويتي وبطولــة
المهــارات  تطويــر  ودورة  للبايستيشــن   2019
الكويتيــة،   180 أكاديميــة  بمشــاركة  لاعبيــن 

وكانــت اللجنــة المنظمــة قــد أعلنــت فــي وقتــا 
مســبق عــن لجنة اإلحصاء خاصــة للبطولة يتم 
نشــر إحصائيــات المباريات علــى موقع االتحاد 
الدولي لكرة السلة “الفيبا” في سابقة هي األولى 
على مســتوى البطوالت الودية والغير رســمية، 
وكما ســاهمت اللجنة أيًضــا في تدريب وإعداد 
إحصائييــن معتمدين من االتحاد الدولي للجنة 
خــال  البحرينــي  لاتحــاد  التابعــة  اإلحصــاء 
مباريــات البطولــة وكانت البطولــة أيضا بمثابة 

إعداد للحكام المحليين للدوري.

اللجنة اإلعالمية

نادي البحرين للتنس

ــى بـــن علي ــس ــي ــخ ع ــي ــش ــو ال ــم ــر س ــك ــش ــة ت ــم ــظ ــن ــم ــة ال ــن ــج ــل ال

ختام ناجح لدوري “بي اس أكشن”

المحرق يمنع قصات الشعر الغريبة
ــرار ســـيـــطـــبـــق عـــلـــى العــــبــــي فــــئــــات كــــــرة الـــقـــدم ــ ــ ــق ــ ــ ال

أصدر نادي المحرق قراًرا منع فيه قصات 
الشــعر الغريبة لدى العبي الفئات الســنية 

لكرة القدم.
علــى  المنشــور  القــرار  نــص  فــي  وجــاء 
المحــرق علــى  لنــادي  الرســمي  الحســاب 
مواقــع التواصل االجتماعي “قــّرر الجهاز 
لكــرة  الســنية  للفئــات  واإلداري  الفنــي 
القــدم منــع قصــات الشــعر ووضــع بعــض 
اليديــن  فــي  الغريبــة  اإلكسســوارات 
والرقبــة علــى جميع فــرق الفئات الســنية 
فــي  والمشــاركة  للنــادي  الحضــور  أثنــاء 

التدريبات والمباريات الرسمية”.
ويأتــي هــذا القرار منســجًما مــع تعليمات 
التركيــز  بشــأن  النــادي  إدارة  مجلــس 
للجانــب  إضافــة  التربــوي  الجانــب  علــى 

الرياضي.
وقوبل القرار بردود فعل مرحبة ومؤيدة 

نــادت  األصــوات  بعــض  ولكــن  للقــرار، 
بتطبيــق القــرار علــى جميــع فــرق الفئــات 
الســنية بمختلف األلعاب الرياضية بنادي 
المحرق وليس كرة القدم فقط حيث قال 
أحدهــم فــي تعليقــه “يا ريــت يطبق على 

جميع أنواع الرياضات بنادي المحرق”.

فيما طالب البعض بأن يكون الكبار قدوة 
للصغار حين قال أحدهم “عاد الزم الكبار 
معــروف  ألن  للصغــار..  قــدوة  يكونــون 

الاعبين الصغار يقلدون الكبار”.
المحــرق  نــادي  قــّرر  وعلــى صعيــد آخــر، 
تســمية عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن 

جمعة لحضور ورشــة عمل وقرعة بطولة 
لألنديــة  الســادس  محمــد  الملــك  كأس 
العربيــة األبطال للموســم الرياضي 2019 
-  2020 حيث ستقام ورشة العمل وقرعة 
البطولــة يــوم الســبت الموافــق 27 يوليــو 

الجاري بالمملكة المغربية الشقيقة.

قرار المحرق عبدالرحمن جمعة

سمو الشيخ عيسى بن علي سيد علي الموسوي

اللجنة المنظمة للدوري

مريم بوكمال

15

األجســام  لبنــاء  الوطنــي  المنتخــب  يســتعد 
للمشــاركة فــي بطولــة آســيا لبنــاء األجســام 
والتــي   53 نســختها  فــي  البدنيــة  واللياقــة 
تســتضيفها الصين فــي الفترة من 23 وحتى 
تجمــع  حيــث  الجــاري  يوليــو  شــهر  مــن   27
البطولــة فــي هــذه النســخة عــدد كبيــر مــن 
الاعبين من مختلف أنحاء القارة الصفراء.

 ومــن المقــرر أن يشــارك المنتخــب بالاعبين 
المتميزين سيد نصرهللا عرفات في فئة بناء 
األجسام لوزن 75 كيلوغراما والاعب محمد 
بوخــاف فــي منافســات فئــة كاســيك بنــاء 
أجسام فئة 173 سم، وسيترأس الوفد أمين 
عام اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة 
البدنيــة أميــن ســر االتحــاد البحرينــي لرفــع 
األثقــال رئيــس لجنــة بنــاء األجســام جاســم 
بورشــيد، كما ســيرافق المنتخب عبدالعظيم 

علي عضو اللجنة الفنية.  

 وأكــد بورشــيد أن العبــي المنتخــب الوطني 
لهــذا  واالســتعداد  الجهوزيــة  أتــم  علــى 
الــذي  الضخــم  اآلســيوي  الرياضــي  التجمــع 
يقــام بالصيــن، حيــث يحــرص عــدد كبير من 
هــذه  فــي  بالمشــاركة  اآلســيويين  الاعبيــن 
البطولة لما ولصت إليه رياضة بناء األجسام 
من تطور كبير على مســتوى القارة الصفراء، 
البحريــن  مملكــة  وفــد  أن  الغانــم  مؤكــًدا 
سيســعى للظهور بالصورة المشرفة وتحقيق 

اإلنجازات الكبيرة.
 وأوضح بورشــيد أن المنتخب الوطني لبناء 
اثنيــن  باعبيــن  المشــاركة  ارتــأى  األجســام 

فقــط حيــث أن التركيــز األكبــر علــى بطولــة 
العالم والتي ســتحتضنها لمسابقات والفئات، 
ومــازال إعــداد الاعبيــن متواصــاً للبطولــة 
العالميــة الهامــة بالشــقيقة الدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة بالفجيرة خال شهر نوفمبر 
القــادم والتــي يوليها مجلــس اإلدارة اهتماًما 
كبيــًرا، حيــث سيشــارك فيهــا أكبــر عــدد مــن 
الاعبيــن فــي جميــع األوزان واإلمــارات، لــذا 

ارتــأى مجلس اإلدارة باقتصار المشــاركة في 
بطولة آسيا بالصين باعبين فقط حتى يركز 

بقية الاعبين للبطولة العالمية المرتقبة.
 من جهته، أكد الاعبين الموسوي وبوخاف 
الرياضــي  التجمــع  لهــذا  التامــة  جهوزيتهمــا 
أقصــى  ببــذل  الضخــم، معاهديــن  اآلســيوي 
درجــات العطــاء مــن أجل نيــل أعلــى المراكز 

والمراتب.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

منتخب بناء األجسام يستعد لبطولة آسيا في الصين

جاسم بورشيد

محمد بوخالفسيد نصرالله الموسوي

عبدالعظيم علي

خالل اللقاء مع إسماعيل الشافعي

االثنين 15 يوليو 2019 
12 ذو القعدة 1440

المنافسات 
شهدت مشاركة 

16 فريًقا و4 
فعاليات مختلفة

حسن علي

اللجنة اإلعالمية

أســفرت نتائــج مباريــات اليــوم األول 
من بطولة روابط األندية العالمية التي 
تقــام علــى ماعب نادي ســماهيج عن 
فــوز فريــق رابطة ميان على حســاب 
بثاثــة  مدريــد  ريــال  رابطــة  فريــق 
أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل في 
المباراة الثانية فريقا رابطة انترميان 
ورابطــة تشيلســي بهــدف لــكل منهمــا. 
المصاحبــة  المســابقات  ضمــن  وذلــك 
لبطولــة الوطن الرابعــة التي تقام على 
ماعب نادي ســماهيج مســاء الســبت 

الماضي 13 يوليو 2017م. 
حصــل على جائــزة أفضل العب أحمد 

أمــان مــن فريــق مقدمــة مــن محــات 
Cattleya للعطورات. 

أمــا المبــاراة الثانيــة فقــد حصــل علــى 
جائــزة أفضــل العــب المتألــق حــارس 
Cat-  انترميــان مقدمــة مــن محــات

tleya للعطورات. 
 15 االثنيــن  اليــوم  مســاء  يلعــب 
 8:15 الســاعة  عنــد  2017م  يوليــو 
ضمــن مباريــات الــدور الثانــي لبطولة 
الوطــن، في المبــاراة فريقا فصر روما 
المبــاراة  وفــي  واألحــام،  للمقــوالت 
وفريــق  كافيــه  هوانــا  فريــق  الثانيــة 

مجوهرات الهدب.

بطولة روابط األندية بسماهيج

بورشيد يؤكد 
جهوزية الالعبين 

للنسخة الـ 53



غريزمان ُيحلق
أعــرب أنطــوان غريزمــان، المهاجــم الفرنســي الجديد لنادي برشــلونة اإلســباني لكــرة القدم، عن 
ســعادته باللعــب قريبــا إلى جانب نجم بطل إســبانيا األرجنتيني ليونيل ميســي، واصفا شــعوره 

بـ”سعادة ال تصدق”.

وقــال الالعــب المتوج بطال للعالــم في مونديال 
روســيا 2018 مــع منتخــب بــالد، “أنا ســعيد جدا 
للعمــل مــع المجموعــة والتعــرف  )...(، متشــوق 
على زمالئي الجدد”، وذلك في مقابلة مع القناة 

التلفزيونية للنادي الكاتالوني.
مــع  التعاقــد  األســبوع  هــذا  برشــلونة  وأعلــن 
غريزمــان، في خطوة أدت الى خالف مع فريقه 
الســابق أتلتيكو مدريد الذي اعتبر أن مبلغ 120 
مليــون يورو الــذي دفعه النادي الكاتالوني، وهو 
قيمــة البنــد الجزائــي لفســخ تعاقــده مــع نــادي 

العاصمة اإلسبانية، غير كاٍف.

وأشــار أتلتيكــو فــي بيــان إلــى أنه “مــن الواضح 
ان اإلتفــاق بيــن الالعــب وبرشــلونة حصــل قبل 
يــورو  200 مليــون  البنــد الجزائــي مــن  خفــض 
الــى 120 مليونــا”، فيما أشــارت تقارير صحافية 
إســبانية الســبت إلــى أن وصيــف بطــل الــدوري 
الموســم المنصــرم ســيرفع المســألة إلــى االتحاد 
الدولــي )فيفــا(. وبانتظار ما ســتؤول إليه األمور 
خضــع غريزمان للفحص الطبــي الروتيني أمس 
)األحــد(، قبل التوقيع رســميا على عقده الجديد 
مــع بطل الدوري اإلســباني وتقديمه رســميا إلى 

وسائل اإلعالم والمشجعين.

نيمار يستعيد ذكريات برشلونة
عزف البرازيلي نيمار على وتر ناديه السابق برشلونة بالتأكيد ان إحدى أجمل ذكرياته 
فــي كــرة القــدم هــي “الريمونتادا” التــي حققها مع النــادي الكاتالوني فــي دوري أبطال 
أوروبــا قبــل عاميــن ضــد ناديــه الحالي باريس ســان جرمان، معــززا التقاريــر عن رغبة 

باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة إلى إسبانيا.

 27 البالــغ  المهاجــم  تصريحــات  وأتــت 
عودتــه  مــن  يوميــن  نحــو  قبــل  عامــا، 
المتوقعــة الســتئناف التماريــن مع فريق 
العاصمــة الفرنســية، لكــن وســط تقاريــر 
عــن رغبتــه فــي الرحيل عن النــادي الذي 
جعــل منه أغلى العب فــي العالم، عندما 
دفــع فــي صيــف 2017 مبلــغ 222 مليون 

يورو لضمه من برشلونة.
وفــي مقابلــة مــع موقــع “أوه مــاي غــول” 
أثنــاء تواجده فــي البرازيل، أجاب نيمار 
ذكرياتــه  أفضــل  عــن  ســؤال  علــى  ردا 
كالعــب كــرة قــدم “األولى هــي الفوز مع 
البرازيــل بذهبية دورة األلعاب األولمبية 
 .)2016 صيــف  جانيــرو  دي  ريــو  )فــي 
والثانيــة هــي )الريمونتــادا( ضــد باريس. 
عندما سجلنا الهدف السادس، توّلد لدي 

شعور لم أختبره من قبل... كان مذهال!”.
الــدور  الــى  حديثــه  فــي  نيمــار  ويشــير 
األبطــال  دوري  لمســابقة  النهائــي  ثمــن 
فــي موســم 2016 - 2017، عندمــا خســر 
برشــلونة صفــر - 4 ذهابــا فــي باريــس، 
عندمــا  اإليــاب  فــي  معجــزة  وحقــق 
اســتضاف سان جرمان في ملعب كامب 
نــو، وتمكــن مــن الفوز 1-6 بهدف ســجله 
سيرجي روبرتو في الثواني األخيرة من 
الوقت بدل الضائع، بتمريرة حاســمة من 
نيمار بالذات الذي كان قد سجل هدفين 

من أهدافه فريقه الستة.
وأتــت هذه التصريحات بعد وقت وجيز 
مــن توجيه نيمار إشــارة إضافية لرغبته 
في العودة الى برشــلونة، اذ نشــر شريطا 
مصــورا قصيــرا يظهــر فيــه شــعار النادي 

قبــل عودتــه  إســبانيا،  بطــل  الكاتالونــي 
المتوقعــة الى باريــس لاللتحاق بتمارين 
اســتعدادا  فرنســا،  بطــل  جرمــان  ســان 

للموسم المقبل.
ثــواٍن   10 نحــو  الشــريط، ومدتــه  وفــي 
فقط ُنشــر على حســابه إنســتغرام، تظهر 
تــة مــع صــورة أخــرى  صــورة لنيمــار ُمثبَّ

لوالــده، وبيــن وجهيهمــا شــعار برشــلونة 
على لوحة جدارية.

وال يــزال نيمــار متواجــدا فــي البرازيــل 
يخــوض  أن  المقــرر  مــن  كان  حيــث 
منافسات بطولة كوبا أميركا مع منتخب 
بــالده، لكنه تعرض إلصابــة قبل أيام من 
انطالقها، وغاب تاليا عن المنتخب الذي 

توج باللقب.
وعلــى صعيــد إصابتــه فــي كاحــل قدمه 
اليمنــى، أكــد المهاجــم الدولــي البرازيلي 
نيمــار أنه “تعافى بنســبة 100 % تقريبا” 
مــن اإلصابــة فــي كاحــل قدمــه اليمنــى 
حتــى أنــه لعــب بعــض الوقــت فــي دورة 
لكرة القدم الخماســية نظمتها مؤسســته 
الســبت قبــل عودته المقــررة اإلثنين إلى 

باريس.
وقــال فــي باريــدا غرانــدي )واليــة ســاو 
باولــو( بحســب مــا نقلــت غلوبوســبورت 
 %  100 تعافيــت  “لقــد  إل”:  أو  و”يــو 

تقريبا، لكن ينقصني فقط التدريب”.

نيمار

وكاالت

وكاالت

قال تقرير صحافي إيطالي، أمس األحد، إن حالة 
مــاورو  علــى األرجنتينــي  التــي تســيطر  الغضــب 
إيــكاردي، مهاجــم إنتــر ميــان، بعــد قــرار النــادي 
بعودتــه لمدينــة ميانو، يهدد ســعيه إلبرام صفقة 

مميزة.

وأعلــن النيراتــزوري يــوم الســبت، في بيان رســمي، 
أن إيكاردي لن يشارك في الجولة اآلسيوية للفريق، 
وعاد الالعب من معسكر لوجانو إلى مدينة ميالنو، 
وسيتدرب منفرًدا وذلك بقرار مشترك بين الطرفين.

وأكدت صحيفة “ال ريبوبليكا”، أن ما حدث أمس تم 
بــدون موافقــة إيكاردي، وأن الالعب لــم يقبل بقرار 

إنتر ميالن.
الصحيفــة:  أبرزتــه  تصريــح  فــي  إيــكاردي  وقــال 
“ســأبقى هنا لمــدة عامين، وأحصل علــى راتبي ولن 

أتحرك ألي مكان”.
ويســعى إنتــر ميــالن لالســتفادة مــن أمــوال رحيــل 
إيــكاردي، فــي التعاقــد مــع روميلــو لوكاكــو، مهاجم 

مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.
ومــن شــأن ســعي إيــكاردي للبقــاء فــي إنتــر ميالن، 
حتــى نهاية عقده، أن يفســد خطــة النادي اإليطالي، 

الخاصة بضم لوكاكو هذا الصيف.

غضـــب إيكـــاردي

وكاالت

أشــارت شــبكة “اي اس بي ان” األميركية إلى أن العب كرة الســلة األســترالي بن 
ســيمونز نجم فيادلفيا ســفنتي سيكســرز قد يغيب عن صفوف منتخب باده في 

مونديال 2019 المقرر في الصين، لانصراف لتحضيرات فريقه للموسم المقبل.

وقــال وكيــل الالعــب ريتــش بــول للقنــاة 
األميركيــة أنــه “يشــك” بأن يقدم ســيمونز، 
المتحــدر من ملبورن، علــى ارتداء قميص 
منتخــب بالده خــالل كأس العالــم المقامة 
في الصين بين 31 أغسطس و15 سبتمبر.
فــي  أعلــن  قــد  عامــا(   22( ســيمونز  وكان 
وقــت ســابق عزمه المشــاركة فــي البطولة 
عــن  الماضــي  مايــو  فــي  معربــا  العالميــة، 
“شــوقه لتمثيل استراليا في مونديال كرة 

السلة المقبل في الصين”.
ان  ان”  بــي  اس  “اي  أكــدت  المقابــل  فــي 
ســيمونز الذي غــاب عن االلعــاب االولمبية 
فــي البرازيــل 2016، يريــد تركيــز جهــوده 
علــى الموســم الجديــد للــدوري األميركــي 
للمحترفين في كرة السلة 2019 - 2020.

وتألق ســيمونز الــذي بامكانه ان يلعب في 
مركز الجناح او الموزع، الموســم المنصرم 
مع فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وبلغ معدله 
16.9 نقطــة و8.8 متابعــات و7.7 تمريرات 

حاســمة في المباراة الواحدة، ما ســمح له 
بخوض مباراة كل النجوم “أول ستار”.

وسيشــكل غياب ســيمونز ضربــة لمنتخب 
“بومــرز” الــذي يضــم فــي صفوفــه العديــد 
من الالعبيــن المحترفين الذين يخوضون 
الــدوري األميركــي علــى غــرار جــو  غمــار 
بوغــوت  أنــدرو  جــاز(،  )يوتــا  اينغليــس 
)غولدن ســتايت ووريرز( باتي ميلز )ســان 
انتونيــو ســبيرز( وآيــرون باينــز ))فينيكس 

صنز(.
ومــن المقــرر إعــالن التشــكيلة النهائية من 
فــي  المنتخــب  معســكر  خــالل  العبــا   12
أغسطس. وتواجه أســتراليا في مبارياتها 
التحضيريــة كنــدا والواليــات المتحدة في 

بيرث وملبورن.
المجموعــة  ضمــن  أســتراليا  وتشــارك 
الثامنــة مع كنــدا والســنغال وليتوانيا، في 
منتخبــان  فيــه  يشــارك  الــذي  المونديــال 

عربيان هما تونس واألردن.

شكوك بن سيمونز

sports@albiladpress.com
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وكاالت

ضاعف الفرنســي بول بوجبا، العب وســط مانشســتر يونايتد اإلنجليزي، من 
حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

بعثــة  مــع  حالًيــا  بوجبــا  ويتواجــد 
مانشســتر يونايتد في أســتراليا، من 
أجــل خــوض االســتعدادات الخاصة 

بالموسم الجديد.
“إكســبريس”  لصحيفــة  ووفًقــا 
البريطانيــة، فــإن الالعــب الفرنســي 
لــم يكــن فــي حالــة مزاجيــة جيــدة 
مــع  مســتقبله  عــن  تحــدث  عندمــا 
الصحافيين، بعد فوز اليونايتد على 

بيرث جلوري األسترالي بنتيجة )-2
0(، السبت.

وعلــق بوجبا علــى أنبــاء انتقاله إلى 
ريــال مدريــد فــي الموســم المقبــل، 
قائاًل “ليست هناك حاجة للحديث”.

وتشــير العديــد مــن التقاريــر إلى أن 
اليونايتــد متمســك بالحصــول علــى 
أجــل  مــن  إســترليني،  مليــون   180

االستغناء عن بوجبا هذا الصيف.

غموض بوجبا

توقعت نادية كومانتشــي أســطورة الجمباز، أال يعمل أي شــخص في رومانيا أليام عدة في ظل االنشــغال باالحتفال بالفوز 
“المذهل” لسيمونا هاليب، على سيرينا وليامز، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، يوم السبت.

ومنــذ 13 شــهًرا كانــت كومانتشــي هي 
عندمــا  هاليــب  احتضنتهــا  مــن  أول 
صعــدت إلــى مدرجــات ملعــب فيليــب 
شــاترييه بعدمــا حصــدت لقبهــا األول 
فــي البطوالت األربــع الكبرى، وأحرزت 

لقب بطولة فرنسا المفتوحة.
نهائــي  موعــد  تعــارض  ظــل  وفــي 
ويمبلدون مع جدول أعمال كومانتشي 
المقيمــة في أوكالهوما، فإنها اضطرت 

إلى متابعة المباراة عبر التلفزيون.
عالمًيــا  األولــى  المصنفــة  هاليــب  لكــن 
ســابًقا قدمــت مــا وصفتــه بأنــه “األداء 
أول  لتصبــح  حياتــي”  فــي  األفضــل 
منافســات  فــي  اللقــب  تنــال  رومانيــة 

الفردي في ويمبلدون.

وقالــت كومانتشــي “بعــد لحظــات مــن 
تتويــج هاليب باللقب “لقد قدمت أداًء 
مذهــالً. هــذا رائــع. ليســت مفاجــأة أنها 
فــازت ألنهــا من الناحيــة الذهنية كانت 
حــان  واآلن  االنتصــار،  لهــذا  مســتعدة 

الوقت الحتفال الجميع في رومانيا”.
وأضافــت “لــن يعمــل أحــد فــي رومانيا 
لعدة أيام، ألن الناس ستحتفل بانتصار 

سيمونا العظيم”.
فــوز  فــي  كومانتشــي  ثقــة  ورغــم 
صديقتهــا باللقــب يــوم الســبت لم يكن 
هــذا حــال الجميــع فــي ظــل أن هاليب 
حققــت انتصــارا واحــدا فقط فــي آخر 
10 مواجهات أمام سيرينا وحدث ذلك 

منذ حوالي 5 سنوات.

لكــن فــي ظــل كلمــات والدتهــا الملهمــة 
ســنوات   10 هاليــب  عمــر  كان  عندمــا 
فــي  شــيئا  تفعــل  أن  أرادت  إذا  بأنــه 
التنــس فإنها تحتاج إلــى خوض نهائي 
ويمبلدون، فإن الالعبة، احتاجت فقط 
لـــ56 دقيقــة لتحقيــق حلمهــا فــي نادي 

عموم إنجلترا.
ســيرينا  علــى  الفــوز  يكــون  هــل  لــذا 
بمجموعتيــن متتاليتيــن )2-6(، و)6-2( 
أهم بالنســبة للجماهير في رومانيا من 

التتويج باللقب في روالن جاروس؟
وضحكــت كومانتشــي، وقالــت “روالن 
الفــوز  البدايــة، وهــذا  كانــت  جــاروس 

كتب التاريخ”.
وســيربط شــهر يوليــو بيــن اثنتيــن من 

أفضــل الرياضيات فــي تاريخ رومانيا، 
ألن كومانتشــي نجحت في هذا الشهر 
عــام 1976 فــي أن تصبــح أول العبــة 
 10 الكاملــة  العالمــة  تحقــق  جمبــاز 

درجات في األولمبياد.
وبعــد 43 عاًمــا، وفي يــوم صيفي آخر، 

لم تتوقف هاليب عن االبتســامة بعدما 
حققــت حلمها وأحــرزت اللقــب الثمين 

في ويمبلدون.
وقالــت كومانتشــي البالــغ عمرهــا 57 
 18 فــي  الســيدات.  قــوة  “هــذه  عاًمــا 
الدرجــة  علــى  حصلــت   1976 يوليــو 

المثاليــة 10. لــذا شــهر يوليو هو شــهر 
رائع في تاريخ الرياضة الرومانية”.

ووجدت هاليب في استقبالها 20 ألف 
شــخص فــي مطــار بوخارســت عندما 
أحــرزت لقب فرنســا المفتوحة وتظن 
كومانتشي أن هذا االنتصار سيجذب 

اآلالف من كل مكان في البالد أيًضا.
وقالــت كومانتشــي التــي كان عمرهــا 
اللقــب  أحــرزت  عندمــا  عاًمــا   14
األولمبــي “عندما عدت مــن مونتريال 
فــي 1976 وجــدت فــي اســتقبالي 10 
آالف شــخص، وال أعــرف مــاذا حــدث 

لي”.
وأضافت “لكن سيمونا أظهرت للجيل 
الشــاب أنــه إذا وضــع المــرء شــيئا في 
عقلــه وعمل بجدية فإنه يســتطيع أن 
يكــون األفضل ليس في رومانيا فقط 

لكن في العالم”.

وكاالت

أسطورة رومانيا

سيمونا هاليب
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إعداد: هبة محسن

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد مؤخــرًا عــن الفائزين بجوائــز حصادي لشــهر يونيو 
2019، حيــث فــاز بجائــزة برنامــج حصــادي الربع ســنوية بقيمــة 500 ألف دوالر 
عبدالرحمــن عبدالرحيــم الــذي قــال “لــم أتوقــع أبدًا الفــوز بهذه الجائــزة الكبرى، 
حيــث إننــي عميل للبنــك األهلي المتحد، واقتنيت شــهادات حصادي حديثًا منذ 

مايو 2019 في فرع مدينة عيسى”. 

وواصل قائالً: “شــعرت بســعادة كبيرة 
إلبالغــي  بــي  االتصــال  تــم  عندمــا 
 500 بقيمــة  ســنوية  الربــع  بالجائــزة 
ألــف دوالر، كما أن جميــع أفراد العائلة 
واألهل واألصدقاء شــعروا بســعادة ال 

توصــف بالفــوز الــذي كان بمثابــة حلم 
تحقق على يد البنك األهلي المتحد”. 
ســيفعله  عمــا  عبدالرحيــم  وبســؤال 
غيــرت  الجائــزة  “إن  قــال:  بالجائــزة، 
الســتثمار  وأخطــط  حياتــي،  مجــرى 

طريــق  عــن  المملكــة،  داخــل  قيمتهــا 
شراء عقار”.

فيمــا صرح هالل الحنان الفائز بجائزة 
يونيــو  شــهر  فــي  حصــادي  برنامــج 
بقيمــة 250 ألــف دوالر قائالً: “إن الفوز 
بجائــزة حصــادي كان مفاجــأة جميلة، 
المتحــد  األهلــي  للبنــك  عميــل  فأنــا 
واشــتركت  طويلــة،  ســنوات  منــذ 
20 عامــًا،  البنــك قبــل  فــي ســحوبات 
فــي  حصــادي  شــهادات  اقتنيــت  إذ 

فــرع ســترة، ولــم أفقــد األمــل بالفوز”. 
وأضــاف قائالً: شــعوري ال يوصف منذ 
أن تلقيــت اتصــاالً مــن أحــد موظفــي 
البنــك إلبالغي بالفــوز بالجائزة البالغة 
شــعور  كان  وكذلــك  دوالر،  ألــف   250
أفــراد عائلتــي الذين غمرتهم الســعادة 

بالجائزة”. 
واختتــم تصريحــه بالقــول: “أفكــر في 
شــراء أرض بقيمة الجائزة، واســتثمار 

ما تبقى منها في برنامج حصادي”.

السحب سوى شهرين الكبرى لم يمض على حصوله شهادة  الفائز بالجائزة 

ــائـــن لـــادخـــار ــزبـ ــلـ فـــــرص اســتــثــنــائــيــة لـ

فائزون في “حصادي” يستثمرون الجوائز في العقارات

“بنفت” ترّوج للفوز بـ12 باقة سفر في الصيف
كرمــت شــركة يوســف بــن أحمــد كانــو عــددا مــن الموظفــات المتميــزات 
بالشركة الالتي أسهمن في نجاح الشركة من خالل أداء المهمات المنوطة 
بهــن علــى أكمــل وجــه وذلــك نظيــر التفانــي واإلخــالص واألداء المتميــز، 
وذلك بحضور مديرة الموارد البشرية للمجموعة مروة السعد وهالة كانو 

وذلك بمقر الشركة.

تســعى  الشــركة  أن  الســعد  ومــروة 
بأعلــى  موظفاتهــا  لتزويــد  دائمــًا 
بذلــك  ليكونــوا  الدعــم  مســتويات 
الجــادة،  الوطنيــة  للعمالــة  مثــاالً 
منوهــة أن هــدف هــذا التكريــم هــو 
تشــجيع العامالت لتحسين وتطوير 
الوظيفــي  الــوالء  وتعزيــز  الشــركة 

وتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد مــن 
الجهد والعطاء. 

المكرمــات  تقدمــت  جهتهــن،  ومــن 
بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى إدارة 
الشــركة علــى هــذا التكريــم وعبــرن 
عن اعتزازهــن وفخرهن بالعمل في 

الشركة.

“يوسف بن أحمد كانو” تكرم الموظفات المتميزات
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احتفلــت شــركة بهبهاني وإخوانــه، الرائدة في قطاع 
فــي  بنتلــي  لشــركة  الرســمي  والوكيــل  الســيارات 
البحريــن، المصنعــة للســيارات البريطانيــة الفاخــرة، 
فــي 10 يوليــو 2019 بالذكــرى المئــة إلنشــاء شــركة 
“بنتلي موتورز”، وشــارك محبو بنتلي في االحتفاالت 
العالميــة بإقامــة حفــل عشــاء فاخر في نــادي الغولف 

الملكي في الرفاع، بمملكة البحرين.
وكان مــن ابرز فعاليات االحتفال الكشــف عن ســيارة 
المثيــرة،  المســتقبل  ســيارة   ،EXP 100 GT بنتلــي 

والتي شاهدها فعليًا العديد من عشاق بنتلي. 
وشــارك فــي حفــل العشــاء أكثــر مــن 100 ضيــف من 
بهبهانــي  المؤسســة  العائــالت  مــن  أعضــاء  بينهــم 
وشيرازي، والمدير العام للمجموعة بهبهاني واخوانه 
بنتلــي  لشــركة  اإلقليمــي  والمديــر  هيــل،  ســتيفين 
للمبيعات في الشــرق األوســط نيل هاريس، وعشــاق 

المرموقيــن  الضيــوف  مــن  وعــدد  بنتلــي،  ســيارات 
وممثلين عن اإلعالم. 

بهبهانــي  عائلتــي  أفــراد  عــن  “بالنيابــة  هيــل:  وقــال 
موتــورز  بنتلــي  شــركة  أهنــئ  أن  أود  وشــيرازي، 
المرموقــة والمشــهورة عالميــا، علــى تحقيــق خطــوة 
رائــدة واالحتفــال بمرور 100 عام على بدء عملياتها. 

ونحــن فــي غايــة الســرور لبــدء هــذا الفصــل الجديــد 
والمثيــر للغايــة فــي شــراكتنا مــع بنتلــي، ودعــم هــذه 
والعمــل  المســتقبلية  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  الشــركة 

بكافة طاقتها وإمكاناتها في مملكة البحرين”. 
وأضــاف “نحــن وبوصفنــا من أقــدم وكالء الســيارات 
في البحرين، واثقون من أن ســجلنا القوي في قطاع 

الســيارات، وفريقنا من المحترفين المهرة، وعالقاتنا 
الرائعــة مع عمالنا وورشــنا المجهزة بأحدث المعدات 
واألجهزة وأكثرها تطورًا، سنقدم بكل تأكيد خدمات 
كاملة تحقق رضا عمالء بنتلي في المملكة وتوفر لهم 
تجربة رائعة”. واحتفاال بالذكرى الســنوية لتأسيســها، 
قررت شــركة بنتلي بأن كل ســيارة تصنعها في 2019 

فــي مصنعهــا فــي كرو ستشــمل على مجموعــة رائعة 
مــن المزايــا المصنعــة يدويــا ومــن بينهــا تركيــب أول 
عمود مرفق )كرانك شافت( من بنتلي في 100 قطعة 
ســتزود بهــا 100 ســيارة مولســان النســخة الخاصــة 
Mulsanne W.O مــن مولينــر. وإضافــة إلــى ذلــك تم 
إعداد سلســلة من تســجيالت الفيديو القوية للسيارة 
الحديثــة تســتعرض بنتلــي Continental 9 المذهلة. 
وخــالل هــذا العــام، تعتزم الشــركة إقامة سلســلة من 
الفعاليات التي تشــمل كل شــيء من “رحالت القيادة 
االستثنائية، والمهرجانات الرائعة والحفالت الفاخرة 
إلــى عــروض الســيارات المذهلة. وتم مؤخــرًا اختيار 
لشــركة  ا  رســميًّ شــريًكا  وإخوانــه”  “بهبهانــي  شــركة 
بنتلــي في البحرين لتوّلي عمليــات المبيعات وتوفير 
خدمــات ما بعــد البيع لصالح عمالء العالمة التجارية 

في المملكة.

يواصل حســاب الهيرات المتميز للتوفير من بنك البحرين والكويت توفير فرص اســتثنائية للزبائن لالدخار والفوز في 
نفس الوقت بجوائز نقدية قّيمة، حيث أعلن البنك مؤخرًا عن إطالق حملته الصيفية بجوائز مجموعها 300,000 دينار 
خالل شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. حيث سيتم تقديم 30 جائزة بقيمة 10,000 دينار لكل منها خالل فترة الحملة. 

العــام  المديــر  مســاعد  وصــرح 
للخدمــات المصرفيــة عــادل ســالم 
والكويــت  البحريــن  بنــك  “يســعى 
إلــى  زبائنــه  حيــاة  تغييــر  إلــى 

األفضــل مــن خــالل توفيــر المزيد 
مــن فــرص الفــوز للجميــع، وبذلك، 
فإنــه يســرنا اإلعــالن عــن إطــالق 
حملــة الصيــف مــن الهيــرات التــي 

مــن  المزيــد  توفيــر  إلــى  تهــدف 
ليكونــوا  الكــرام  لزبائننــا  الفــرص 
المحظوظيــن  الفائزيــن  أحــد 
مجمــوع  تصــل  شــهرية  بجوائــز 

قيمتها 300,000 دينار خالل شهر 
أغســطس، سبتمبر وأكتوبر. وأتت 
هــذه الحملة إيمانا منا باســتحقاق 
زبائننــا الكــرام لجوائــز أكثــر خالل 
الشــهور المقبلــة والتطلع لمفاجآت 
الهيــرات القادمــة حيث نهدف إلى 
االستمرار بتقديم األفضل واألكثر 

تميزا”.

“بنتلي” تعيد تصّور مستقبل السيارات الفاخرة

“الهيرات” يطلق جوائز بقيمة 300 ألف دينار

عادل سالم
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أطلقــت “بنفت”، الشــركة الرائدة في التعامــالت المالية اإللكترونية حملتها الصيفية 
عبــر اســتخدام تطبيــق “BenefitPay” والتــي تســتمر حتــى 31 أغســطس المقبــل، 
حيــث تتيــح للعمــالء الفرصــة لربــح 12 باقــة ســفر من خــالل خاصية “امســح للدفع” 
مقابــل مجمــوع كل 10 دنانير ينفقها العميل أثناء المعامالت الشــرائية في المحالت 
والمؤسســات المشــاركة والتــي تزيــد عن 1500 محــل أو من خــالل التحويالت التي 

يقوم بها العميل عبر فوري وفوري بلس ودفع الفواتير.

 هــذا وســيتمكن عمــالء بنفــت عبــر هــذه 
الحملــة الترويجيــة، الفرصة للفوز بإحدى 
Benefit� “الجوائــز، مــن خــالل اســتخدام 
Pay” حيــث ســيحصل المشــاركون علــى 
فرصــة الفــوز بتذاكــر ســفر لشــخصين مع 
إقامــة مجانية لمدة 5 أيام في العديد من 

الوجهات السياحية اإلقليمية والدولية.
 وتوقــع الرئيــس التنفيذي لشــركة “بنفت” 
عبــد الواحــد الجناحــي أن تالقــي الحملــة 
إقباالً كبيًرا خالل موسم اإلجازات وعطلة 
مــن  العديــد  اختيــار  تــم  حيــث  الصيــف 
الوجهــات الســياحية المميــزة، مؤكــًدا في 

الوقــت نفســه التــزام الشــركة بتقديــم كل 
جديــد وحصــري مــن الجوائــز والمفاجآت 

.BenefitPay التي يستحقها عمالء

”BENTLEY EXP 100 GT“ بهبهانــــي وإخوانــــه” تزيــــح الستــــار عن“

مقابل كل 10 
دنانير ينفقها 

العميل في 
1500 محل

تصوير رسول الحجيري



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

ابذل كل ما في وسعك فتحقيق حلمك قريب 
للغاية 

مديرك هذا اليوم في رضا تام عنك فاستغل 
الفرصة 

صحتك لن تكون على ما يرام في األيام المقبلة 
فانتبه لنفسك جيدا

الشريك سوف يفاجئك بهدية لطالما تمنيتها

ال تستمر في تعذيب ذاتك حان الوقت للمضي 
قدما

إفراطك في الوجبات السريعة سوف يسبب 
لك األذى 

كن سعيد بفترة االستقرار هذه ألنه المقبل 
أصعب

قلل من حساسيتك المفرطة حتى ال تبعد الناس 
من حولك

اهتم بممارسة الرياضة، فإنها مهمة لصحتك

ابتعد عن كل العالقات التي تسبب لك الضيق

خصص بعضا من الوقت لعائلتك فهم بحاجتك 
وأنت بحاجتهم

أنت أقوى مما تعتقد، وستصل قريبا إلى ما 
تطمح إليه

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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توقيع »معاهدة لندن« بين بريطانيا 

واإلمبراطورية النمساوية 
بروسيا واإلمبراطورية 
الروسية من جانب 

والدولة العثمانية من 
جانب آخر وذلك بعد 

خسارةالعثمانيين 
والجيش المصري بعهد محمد 

علي باشا أمام القوى األوروبية 
في معركة نافارين البحرية.

أعلنت وزارة الهجرة 
وشؤون المصريين 

بالخارج في بيان لها 
عن عزمها عرض فيلم 

“الممر” على هامش الدورة 
األولى لمؤتمر الكيانات 

االقتصادية المقرر إقامته 
في يومي الثاني والثالث 

عشر من شهر يوليو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

البلــوك وشــكًرا للسوشــيال ميديــا أصابعــي تعبــت مــن 

“الجونة” يمدد موعد التقديم لألفالم

وجـه شيمـاء سبـت يتـعـرض لـحـروق

تــم تمديــد الموعــد النهائــي لقبــول طلبــات 
تقديــم األفــام فــي مرحلــة ما بعــد اإلنتاج، 
لمنصة الجونة السينمائية، ليصبح منتصف 
ليل 17 يوليو 2019. ويمكن لصناع األفام 
التقديــم حتى ذلــك الموعد. منصــة الجونة 
الســينمائية، هــي فعاليــة موجهــة لصناعــة 
صنــاع  وتمكيــن  دعــم،  بغــرض  الســينما، 
األفام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي 
الازم لهم. تقدم منصة الجونة السينمائية، 
فــي  الراغبيــن  للســينمائيين  برنامجيــن 
المشــاركة والتعلــم، وهمــا: منطلــق الجونــة 

السينمائي، وجسر الجونة السينمائي. 
مختبــر  هــو  الســينمائي،  الجونــة  منطلــق 
لتطوير مشاريع األفام، واإلنتاج المشترك، 
يهدف إلــى تمكين صناع األفام العرب من 
منتجيــن ومخرجيــن يعملون على مشــاريع 
سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفام في 
مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، عــن طريــق توفير 

الدعم اإلبداعي، والمالي الازم لهم.

كشــفت الفنانــة البحرينيــة شــيماء ســبت تعــرض وجههــا للحــروق. ونشــرت عبــر خاصية 
ستوري على حسابها على تطبيق إنستغرام فيديو أظهرت فيه ما حدث لها.

وقالــت إن آثــار الحروق ظهرت على وجهها 
تــان.  التســمير  تقنيــة  اعتمادهــا  بســبب 
واشارت إلى أن هذا سبب ظهور التصبغات 
علــى وجههــا وأنها المرة األولى التي تواجه 

فيها هذه المشكلة.
كذلــك نشــرت صــورة لهــا أثنــاء خضوعهــا 
للعــاج فــي إحدى العيــادات. وتوجهت في 
منشــور آخر برســالة إلــى متابعيهــا وكتبت: 
للــه علــى كل حــال. حبيــت أطمــن  الحمــد 
جمهــوري ومتابعينــي إنــه حــرق ســطحي. 

وان شاء هللا أحتاج كم شهر وأتعالج.
ويشــار إلى أن الفنانة نشــرت على حســابها 
على التطبيق صورة لها تعرضت من خالها 
باالنتقاد إلى أشــخاص لــم توضح هويتهم. 
وكتبت: مشكلة بعض الناس أنهم يتوقعون 
مــن كل إنســان أن يكــون مثلهم فــي عاداته 
وأفكاره وعندما يختلف عنهم يرموه. تعّلم 
مــن األفــكار التي ال تعجبــك. فقد تجد فيها 

ما تبحث عنه.
ومؤخــرا نشــرت الفنانــة شــيماء ســبت عبر 
حســابها علــى تطبيــق ســناب شــات، مقطــع 
اســتيائها  عــن  خالــه  أعربــت  لهــا،  فيديــو 
التــي  الســلبية  التعليقــات  بســبب  الشــديد 
تلقتها على الصورة التي نشرتها في تحدي 

ال10 سنوات.
وقالــت شــيماء، فــي الفيديو: صايــر تحدي 
صورنــا  ونزلنــا  ســنوات،   10 اســمه  جديــد 
أنــا وأغلــب الفنانيــن والفنانــات والمشــاهير 
والشــخصيات المعروفة، الحظــت تعليقات 

غريبة على الصور.
وأضافــت: هذه 10 ســنين مــو أمس واليوم 
أكيــد الماكياج غيــر والمامح تغيرت، كبرنا 
10 ســنين والــذي يقــول كلها عمليــات، ترى 
يــا جماعــة مــا فــي عمليــات وال فــي شــي، 
نــاس  نــاس ضعفــت وفــي  فــي  الموضــوع 
تخنــت. وتابعــت: الحواجــب كانــت وقتهــا 
خــط، حطولــي صوركم أنتم قبل 10 ســنين 
خلونا نشــوفها، حتــى الكاميــرات والبرامج 
كلهــا تغيــرت، أنتــم تقولــون كلهــا عمليــات 
أي عمليــة تجميل بدها شــهرين ورح عيش 
حياتــي، بس تغير ســتايل الشــعر والمكياج 

والحواجب يتغير مامح اإلنسان.

واســتكملت: حتــى مابســنا بهــذاك الوقــت 
كانــت موضــة، واليــوم أصابعــي تعبــت مــن 
البلوك، شــكًرا للسوشــيال ميديــا ألن تركتم 
لنا خاصية البلوك. وخاضت الفنانة شــيماء 
سبت، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل 
منــي وفيني، مــن بطولة: حســين المنصور، 
باســمة حمــادة، محمــد العجيمــي، مشــاري 
البام، محمود بوشــهري، عبد هللا بوشهري، 
صمــود الكنــدري، تأليــف الهنــوف، معالجــة 
عبــد  إخــراج  الكنــدري،  لمحمــد  دراميــة 

الرحمن السلمان.
وشــاركت الفنانة شــيماء ســبت مؤخًرا، في 
بطولة مسلســل صيف بارد، إلى جانب عدد 
مــن نجــوم الخليــج، منهــم: شــياء ســبت، 
مريــم حســين، فاطمة الحوســني، أشــجان، 
مريــم الغامــدي، ديانــا رحمــة، ريــم حمدان، 
ونيرميــن محســن، وهــو مــن تأليــف الكاتبة 

سارة العليوي، وإخراج إياد الخزوز.

عزمهــا  عــن  مايكروســوفت  أعلنــت 
اإلنترنــت  ألعــاب  خدمــة  إغــاق 
 Microsoft Internet( المســماة 
أطلقتهــا  خدمــة  وهــي   ،)Games
2000 وســمحت  عــام  فــي  الشــركة 
لاعبيــن بلعــب ألعــاب مبدعــة مثــل 
لعبــة طاولــة الزهر ولعبــة الداما ضد 

المنافسين عبر اإلنترنت. 
وكشــفت الشــركة عــن أنهــا لــم تعــد 
اإلنترنــت  ألعــاب  مجموعــة  تدعــم 
التــي كانــت مــن العناصر األساســية 
لنظــام وينــدوز منذ 19 عاًمــا، والتي 
Win� أنظمــة  علــى  حالًيــا  )تعمــل 

 ،)Windows ME(و  ،)dows XP
 .)Windows 7(و

ســوف  مايكروســوفت  وبحســب 
لنظامــي  بالنســبة  الخدمــة  تنتهــي 
 Windows(و  ،)Windows XP(
ME( بحلــول 31 يوليو، بينما ســيتم 
اإلنترنــت  ألعــاب  خدمــات  إيقــاف 
)Windows 7( فــي  بالنســبة لنظــام 

22 يناير 2020. 
وقــال فريــق ألعــاب وينــدوز: نحــن 
التــي  والعاطفــة  الوقــت  كل  نقــدر 
وضعتهــا في ألعــاب مايكروســوفت 

على اإلنترنت”.

“مايكروسوفت” تغلق خدمة ألعاب اإلنترنت

1948
صدور قرارمجلس األمن رقم 54 بوقف األعمال العسكرية في فلسطين.

1962
الجزائر تتقدم بطلب لانضمام إلى جامعة الدول العربية.

1997
اغتيال مصمم األزياءجياني فيرساتشي في منزله في ميامي.

2003
تأسيس مؤسسة موزيا كمنظمة غير ربحية لمتابعةتطوير موزيا.

2018
المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم.
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أعرب الفنان الشاب أحمد برهان عن إستغرابه الشديد من حذف 
أغنيته الجديدة “حكاية حب” من قناته الرســمية باليوتيوب، 
خاصــة بعد أن حققت في اليوميــن األولين من عرضها أكثر 
مــن 150 ألف مشــاهدة، وهو ما يقــوم بمتابعته مــع إدارة 
الموقع اإللكتروني الشــهير للوصول الى األسباب الحقيقية 

والرســمية. وأغنية أحمد برهان الجديدة حملت عنوان “حكاية 
حب” من كلمات الشاعر اإلماراتي حسان العبيدلي والحان الفنان 

وليد الشامي وتوزيع المايسترو زيد نديم.5

تتعاون المطربة لطيفة مع الشاعر إبراهيم شتا للمرة الثانية 
في أغنية جديدة، لم يتم االســتقرار على اســمها حتى اآلن، 
األغنيــة من ألحان أحمد يوســف، وتوزيع أحمد دياب، ومن 

المقرر أن يتم طرحها خالل الفترة المقبلة.
وكان أول تعــاون بيــن لطيفــة وشــتا، من خــالل أغنيتها 

األخيرة “شــاغلني”، التي قدمتها في فيديــو كليب للمخرج 
فادي حداد، وألحــان مونتي. يذكر أن آخــر ألبومات لطيفة كان 

ألبوم “فريش” الذي طرحته قبل حوالي عامين.

تبدأ الفنانة درة تصوير حلقات مسلســلها الجديد “بال دليل”، 
بالتعاون مع النجم خالد ســليم، يوم السبت المقبل، إذ تم 

االنتهاء من تجهيزات الديكور الخاص بالعمل.
وتــدور األحداث حــول جريمة قتــل، وليس بهــا أي دليل، 
وتبحــث بطلــة العمل، التــي تعمل عازفة موســيقى، عن 

القاتــل، حتى تتورط، وتــدور األحداث في غمــوض، وتبدأ درّة 
الشك في كل من حولها.

مسلسل “بال دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير.

بال دليلجديد المطربة لطيفةلماذا ُحذفت أغنية برهان؟

خاص
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“قاسم حداد.. هزيع الباب األخير”.. وجوائز عالمية كثيرة

تتأهب النجمة أديل للمشاركة في حفل خطبة صديقتها النجمة  «
جنيفر لورانس على حبيبها كوك ماروني، وفق تقارير إعالمية، نقال عن 
مصادر مقربة من صاحبة األغنية الشهيرة “Hello”. وسيكون الحفل 

الجديد، الذي تحضر له أديل إلسعاد صديقتها، أضخم على مستوى 
الحاضرين والتنظيم، لتمنح لورانس حفل الخطبة الذي يليق بها.

حــداد..  “قاسم  الوثائقي  الفيلم  مؤخرا  فــاز 
هزيع الباب األخير” للمخرج البحريني خالد 
بجوائز  الوثائقي  الفيلم  بجائزة  الــرويــعــي 
يعتبر  الذي  ايطاليا،  لألفالم في  “أورينوس” 
مــن الــمــهــرجــانــات الــمــرمــوقــة والــحــائــز على 

تقييم أفضل 100 مهرجان في العالم. 
كما أعلن ايضا مؤخرا عن فوز الفيلم بجائزة 
السينمائي  دروك  بمهرجان  الوثائقي  الفيلم 
يــقــام في  الـــذي  األول  فــي موسمه  الــدولــي 
لجوائز  الفيلم  يتأهل  وبذلك  بوتان،  مملكة 
ــذي  ال  GOLDEN DRAGON AWARDS

يقام في شهر مارس المقبل. 
وتدور أحداث الفيلم عن سيرة اإلبداع في 
تجربة الشاعر البحريني قاسم حداد، حيث 
يتحدث حداد في الفيلم عن تجربته ونظرته 
واالنسانية  االبداعية  المحطات  من  للكثير 
أمين  الروائي  الفيلم  والحياتية، يشارك في 
جبار  والــفــنــان  الشيخ  خالد  والــفــنــان  صالح 
الغضبان والفنان عباس يوسف، فيما تشارك 
طــوال  تمثيل  بـــأداء  شريف  نسرين  الفنانة 

الفيلم.
64 دقيقة  إلـــى  تــمــتــد مــدتــه  ــذي  ــ ال الــفــيــلــم 
يأخذنا إلى عوالم مختلفة في مسيرة حداد 

بجائزة  فـــوزه  للفيلم  سبق  وقــد  الــشــعــريــة، 
التميز في مهرجان كلكتا السينمائي الدولي 
 GOLDEN FOX AWARDS وتأهله لجوائز
الفيلم  فاز  كما  المقبل،  يناير  في  يقام  الــذي 
بــالــجــائــزة الــبــرونــزيــة فــي مــهــرجــان جــوائــز 
أقيم  ــذي  الـ الــوثــائــقــي  للفيلم  اليـــت  ســبــوت 

بالواليات  الماضي  الشهر  أتالنتا  مدينة  في 
بالجائزة  أيــضــا  وفـــاز  االمــيــركــيــة،  المتحدة 
الذهبية في جوائز األفالم الدولية المستقلة 
للقائمة  الفيلم  ترشح  ذلك  إلى  بكاليفورنيا. 
لألفالم  فلورنسا  مهرجان  لجوائز  النهائية 
والقائمة  االيطالية  المدينة  في  يقام  الــذي 

ترشح  كما  لألفالم،   oniros لجوائز  النهائية 
 )Sime-finalist( الــنــهــائــي  قــبــل  مــا  لــقــائــمــة 
الذي يقام  الدولية  بمهرجان أفالم هوليوود 
في يناير القادم. يذكر أن الفيلم تم اختباره 
ــعــدد كــبــيــر من  فـــي الــمــســابــقــات الــرســمــيــة ل

المهرجانات حول العالم.

االثنين
15 يوليو 2019 
12 ذو القعدة 1440
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انــــتــــشــــر مــــــجــــــددا فــي 
السوشال ميديا التطبيق 
الروسي FaceApp الذي 
يـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدمــيــن 
خالل  من  الصور  تعديل 
الذكاء  شبكات  استعمال 
من  ويقدم  االصطناعي، 
لك  متقنة  صور  خدماته 
ــبـــر مـــن عــمــرك  وانـــــت اكـ

الحقيقي.
Face- تطبيق  ويــمــكــن 
الــذكــر  الــمــســتــخــدم   App

أيضا من تغيير شكله ليعرض له كيف سيكون شكله لو أنه كان أنثى، والعكس، 
لرسم  الــصــور  تحويل  على  قـــادرا  المستخدم  يجعل  فهو  ذلــك  إلــى  باإلضافة 
ابتسامة على الوجه، أو جعل الشباب أكبر سنا، أو جعل الكبار أصغر سنا وانتشر 
حيث   2017 عام  في  التطبيق  طرح  بعد  والعالم  البحرين  في  اليوم  نماذجه 

اصبح ترند عند الجميع خصوصا المشاهير.
FaceApp شعار “حول وجهك باستخدام الذكاء االصطناعي  ويحمل تطبيق 
بمجرد نقرة واحدة”، وحتى اآلن ال يوجد أي تطبيق تجاري آخر يتيح إمكانية 

تغيير الصور على الوجه الصحيح بهذه الطريقة الذكية.
يمكن تحميل تطبيق FaceApp من متجر آب ستور، وسوق جوجل مجانا.

FaceApp ينتشرمجددا في البحرين 

صابرين  البحرينية  االعــالمــيــة  تعرضت 
إذ  النــتــكــاســة صحية جـــديـــدة،  بــورشــيــد 
أدخلت حديثا للعناية الفائقة وفق ما أكد 

والدها عبر حسابه على انستغرام.
الجمهور  بورشيد  صابرين  والـــد  ونــاشــد 
صورة  بنشر  وقــام  البنته  العاجل  الدعاء 
ابنته  انــه  الــى  مشيرا  المستشفى  من  لها 
أثــنــاء تلقيها  بــانــتــكــاســة قــويــة  اصــيــبــت 
بورشيد  “صــابــريــن  قــائــال:  فكتب  الــعــالج 
وأدخلت  العالج  أثناء  النتكاسة  تعرضت 
الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة دعـــائـــك لــهــا بــالــشــفــاء 
ــعــاجــل”. وســبــق وأن طــمــأن اإلعــالمــي  ال
قبيل  الجمهور  العجمي  فيصل  الكويتي 
الصحية  الحالة  تــطــورات  عــن  شهر  نحو 
حالتها  أن  ــًدا  مـــؤكـ بــورشــيــد،  لــصــابــريــن 
الــصــحــيــة مــســتــقــرة وتــتــقــدم بــاســتــمــرار، 

وتستجيب للعالج بطريقة جيدة.

صابرين بورشيد 
في العناية الفائقة

ــمــبــارك  احــتــفــاال بــعــيــد األضـــحـــى ال
يستعد فريق مسرحية يا أني يا بطة 
النجاح  بعد  الــثــانــي،  جزئها  لــعــرض 
الضخم والحضور الجماهيري الكبير 
للجزء األول، حيث تهدف في هذا 
ــجــزء إلـــى طـــرح مــشــاكــل األســـرة  ال
في  للعيش  عليها  التغلب  وكيفية 
حــب وســـالم، وتـــدور األحـــداث في 
ذات البيت وذات الشخصيات ولكن 
بــقــصــة مــخــتــلــفــة، فــتــتــمــحــور حــول 
ــتـــالف فيما  ــاء واالخـ ــنـ اآلبــــاء واألبـ
والتربية،  الـــزواج  ومشاكل  بينهما، 
خشبة  على  المسرحية  وستعرض 

الصالة الثقافية بالجفير.
وتضم المسرحية نخبة من الشباب 
أن  اســتــطــاعــوا  الــذيــن  البحرينيين 
مختلف  فـــي  ــجــمــاهــيــر  ال يـــبـــهـــروا 
المسرحيات واألدوار التي قدموها، 

القضايا  تناولهم  إلى  يعود  والسبب 
والتحدث  البحرين  في  االجتماعية 
ــمــواطــن بــقــالــب كــومــيــدي  بــلــســان ال
ــك ابـــتـــداء  ــ مــحــبــب لــلــجــمــهــور، وذلـ
ــل حــســن  ــمـ ــعـ ــرج ومــــؤلــــف الـ ــخـ ــمـ بـ
الفنان  وبطولة  وبفكرة  اإلسكافي 
سامي رشدان، وحسن محمد، جعفر 
الساري، خليل المطوع، البسام علي، 
جعفر  الــعــلــوي،  حسين  قــطــب،  هبة 

التمار، منى الروبي.
يا  أنـــي  يــا  تـــدور احــــداث مسرحية 
بطة 2 في اطار مختلف عن الجزء 
األول  الــجــزء  عـــرض  حــيــث  األول، 
المتزوج  زهير  اثــنــان  اخـــوان  قصة 
من فتاة مصرية تدعى بطة وكيف 
الــتــقــى بــهــا فـــي مــصــر عــنــدمــا كــان 
المتزوج  وحميد  قـــدم،  كــرة  العــب 
اللسان  ذات  خاتون  خالته  ابنة  من 
الكثير  بينهما  تــدور  حيث  السليط، 
بسبب  والمشاحنات  المشاكل  مــن 

األختالف بين بية الزوجات وألنهم 
وتتفاقم  واحــد،  بيت  في  يعيشون 
بيع  يــقــررا  ان  إلــى  بينهما  المشاكل 
ــال حسن  ــخـ ــهــم، فــيــتــدخــل الـ مــنــزل
ليصلحوا  بطة  ووالــدة  العائلة  كبير 
بالعدول  الــخــال  ويقنعهم  وقـــع،  مــا 
ذالك  وبعد  وينجح،  البيت  بيع  عن 

يتزوج بأم بطة.
مسرحية  قــروب  أن  بالذكر  الجدير 
يا أني يا بطة قدم اعمال جماهيرية 

ابتداء   2015 الــعــام  منذ  تنسى،  ال 
بــمــســرحــيــة مــافــيــا ســـكـــراب الــتــي 
التواصل  مواقع  في  احدثت ضجة 
سكراب  مافيا  ثم  ومن  االجتماعي 
يـــابـــطـــة،  أنـــــي  يــــا  ــيـــة  2، ومـــســـرحـ
ــكــــراب 3،  ــب، ومـــافـــيـــا ســ ــالهـ ــيـ وهـ
ومـــؤخـــرا فــي عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك 
التي ضمت  الكلفس  مسرحية خال 
نجوم كبار كالفنانة أم هالل والفنان 

احمد عيسى وأمير دسمال.

تطرح مشــكالت األســرة وكيف نتغلب عليهــا بقالب كوميدي 
“يا أني يا بطة 2” تعود في عيد األضحى

تقدم شــركة البحرين للســينما ســينكو وفوكس ســينكو عبر شاشــاتها الفيلم المصري “حملة فرعون” بعد النجاح الكبير الذي حققه في 
مصــر مؤخــرا بموســم عيــد الفطــر الماضــي وهو بطولة الفنان عمرو ســعد وبمشــاركة نجــم المالكمة الســابق مايك تايســون وهافثور 

يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل “غيم اوف ثرونز” )صراع العروش(.

فيلم حملة فرعون، مأخوذ عن قصة الفيلم 
الياباني “الساموراي السبعة” الذي أنتج عام 
وأعــاد  كــوروســاوا،  أكيرا  1954، وأخــرجــه 
النجم عادل إمام تقديمها في فيلم “شمس 
الزناتى” وتدور وقائعها على أرض سورية، 
وتناقش قضية عالمية وهي تجارة البشر، 
حيث يقود بطل الفيلم “عمرو سعد” مهمة 
اللذين  وطفله  زوجــتــه  لتخليص  قتالية 
من  كبيرة  قبل عصابة  من  اختطافهما  تم 
مختلفة،  جنسيات  من  أفرادها  المرتزقة، 
ويقوم بتجميع فريقه من أفراد موثوقين 
من  بعناية  يختارهم  ــداء،  أشــ ومقاتلين 
عمليات  وتشهد  العملية،  هذه  تنفيذ  أجل 

التقنيات  مــن  كبيرة  مجموعة  االشــتــبــاك 
الثقيلة،  واآللــيــات  الــمــتــطــورة  واألســلــحــة 
بشير  حسن  كريم  تأليف  فــرعــون”  “حملة 
وبطولة: عمرو سعد، والنجم العالمي مايك 
بيورنسون،  يــولــيــوس  هــافــثــور  تــايــســون، 
والمصارع المصري العالمي كرم جابر، رامز 
محمود  الدين،  نجم  ســوزان  روبــي،  أمير، 
عبدالمغني، وبيومي فؤاد، وإخراج رؤوف 

عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.
السابق  المالكمة  رياضة  بطل  اختيار  تم 
ــان بــالــمــمــثــل  ــعــ ــ ــت ــايــــســــون، واســ ــ مـــايـــك ت
الشهير  بــوريــنــســون،  هــافــثــور  األيــســلــنــدي 
“الـــجـــبـــل”، فـــي مسلسل  ــأداء شــخــصــيــة  ــ بـ

أقوى  بمسابقة  والفائز  الــعــروش”،  “صــراع 
ليقدم خلطة   ،2018 لعام  العالم  في  رجل 
ــواء الـــمـــطـــاردات،  ــأجـ ســيــنــمــائــيــة مــلــيــئــة بـ
المغامرة  روح  تبث  التفجيرات  ومشاهد 

واإلثارة.
بإنتاج  سينمائية،  قصة  فــرعــون”  “حملة 
سورية،  أرض  على  وقائعها  تدور  مصري، 
وتناقش قضية عالمية وهي تجارة البشر، 
حيث يقود بطل الفيلم “عمرو سعد” مهمة 
اللذين  وطفله  زوجــتــه  لتخليص  قتالية 
من  كبيرة  قبل عصابة  من  اختطافهما  تم 
مختلفة،  جنسيات  من  أفرادها  المرتزقة، 
ويقوم بتجميع فريقه من أفراد موثوقين 

من  بعناية  يختارهم  ــداء،  أشــ ومقاتلين 
عمليات  وتشهد  العملية،  هذه  تنفيذ  أجل 
التقنيات  مــن  كبيرة  مجموعة  االشــتــبــاك 
الثقيلة،  واآللــيــات  الــمــتــطــورة  واألســلــحــة 

عالم  في  هوليوودية  أفــالم  شهدتها  التي 
كما  تمامًا،  الحربية  والمشاهد  االغتياالت 
“ذا  فيلم  في  السينمائية  النسخة  أجــواء 

إكبسندايبلز”.

“البحرين للسينما” تقدم “حملة فرعون” في شاشاتها
طارق البحار

حوراء جعفر

محرر مسافات
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ال يملك ثمن “الالمبورغيني” فصنعها
ألــف دوالر،   400 يبلــغ ثمــن ســيارة المبورغينــي أفنتــادور حوالــي 
وبالتالــي فهــي ســيارة ال يمكن لغالبية الناس فــي أي دولة في العالم 

تقريًبا امتالكها.
غيــر أن التفكيــر العبقــري مــن أب وابنــه جعــال األمــر ممكًنــا، وذلــك 
باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، وبكلفة بلغت 20 ألف دوالر.

مدينــة  مــن  زانــد، وهمــا  وابنــه  باكــوس  ســتيرلينغ  األب  قــّرر  فقــد 
إيــري فــي كولــورادو، أنهمــا يريــدان امتــالك هــذه الســيارة الرياضية 
الســريعة والخارقــة. وعلــى مــدى أكثــر مــن عــام كامل، بدأت ســيارة 
الالمبورغيني السوداء اللون ذات البابين الخاصة بهما، تتخذ شكلها 
النهائــي، على الرغم من أنها ليســت نســخة كربونيــة أو متطابقة من 

طراز المبورغيني أفنتادور، لكنها مستلهمة منها على األقل.
ويبدو أن باكوس األب، الذي يعلم كفيزيائي في مؤسسة متخصصة 
فــي مجــال الليــزر، إلــى جانــب عملــه أســتاًذا فــي جامعــة كولــورادو 
الحكوميــة، اســتغل معرفتــه بعلــم الليــزر والطابعــات ثالثيــة األبعــاد 
مــن أجــل تحقيــق حلمه. فقد اشــترى باكــوس طابعة ثالثيــة األبعاد، 
ال تزيــد قيمتهــا علــى بضعــة مئات مــن الــدوالرات، واســتخدمها في 
صنع عشــرات القطع البالســتيكية الخاصة بسيارته، ثم قام بتغليفها 
بواســطة ألياف الكربون لمنحها مزيــدا من القوة والصالبة ومقاومة 
الحــرارة قبــل أن يثبتهــا معا في هيكل الســيارة الذي صممه وأنشــأه 

من أنابيب فوالذية هيكلية، تعد مثالية لمسائل التصنيع العام.
باإلضافة إلى ذلك، توفرت لدى األب وابنه بعض القطع األصلية من 

سيارة المبورغيني تمكنا من جلبها من مكبات السيارات المشطوبة، 
ومحال بيع قطع السيارات المستعملة.

أمــا المحرك المســتخدم في هذه الســيارة، فهــو بالتأكيد ليس محرك 
المبورغينــي وإنما محرك ســيارة كورفيت 2003 يعمل على تحريك 
اإلطــارات الخلفيــة للســيارة، فيمــا اســتخدما ناقــل ســرعة لســيارة 

بورشه 911.

ويقدر باكوس إجمالي ما أنفقه على صناعة سيارته  «
الالمبورغيني حتى اآلن بحوالي 20 ألف دوالر، ويأمل أن 

يتم ترخيصها عندما ينتهي منها في الخريف المقبل، 
وتصبح جاهزة للسير في الشوارع العامة. ووثق باكوس 
عملية تصنيع السيارة على صفحة خاصة في فيسبوك، 

ونشر عشرات الصور لعملية تصنيع وتجميع السيارة.

أن  الفضائــي  هابــل  تلســكوب  أظهــر 
مجرة تبعد عن األرض نحو 130 ســنة 
ضوئيــة تحتوي على ثقب أســود كبير 
موقــع  وأوضــح  فريــدة”.  بـ”خصائــص 
“digitaltrends” أن المجرة الحلزونية 
“NGC 3147” تحتــوي قــرب مركزهــا 
علــى ثقــوب ســوداء هائلة. ويبــدو أن 
العلمــاء  دهشــة  أثــار  االكتشــاف  هــذا 
والخبــراء الفلكييــن الذيــن لــم يخطــر 
بقــرص  محــاط  الثقــب  أن  ببالهــم 
إذ كان  الغــازات والغبــار،  مــن  ســميك 
مــن المتعــارف عليه أن تلــك المجرة ال 
تحتــوي على مواد كافيــة لتغذية مثل 

هذا القرص.

ووفًقا للعلماء، فإن المادة  «
الموجودة في القرص تدور بسرعة 

تزيد عن 10 % من سرعة الضوء، 
لهذا فإنه باإلمكان مراقبة التأثيرات 

المرئية لنظرية النسبية، وبالتالي 
رؤية سطوع المواد من حول الثقب.

العلماء يكتشفون 
ثقًبا أسود فريًدا 

من نوعه
ســلمت وكالــة وزارة الداخليــة لألحــوال المدنيــة، أول شــهادة ميــاد لحــاج مــن 
الجاليــة الهنديــة يدعــى ديــل شــاد، إذ وضعت زوجتــه مولودها بالمدينــة المنورة، 

واتفقوا على تسميته بـ “أحمد المدينة”. وفقما ذكرت وكالة األنباء السعودية.

وعّبــر الحــاج الهنــدي ديــل شــاد عن ســعادته 
تقديمهــا  تــم  التــي  والخدمــات  بالمولــود 
للمدينــة  حبــه  أن  موضحــا  بالمستشــفى، 
المنــورة جعلــه يختــار، أحمــد المدينــة، اســما 

للمولود. 
وأوضــح المتحــدث اإلعالمــي لألحــوال 

المدنيــة محمــد الجاســر أن وكيل وزارة 
اللــواء  المدنيــة  لألحــوال  الداخليــة 

عبدالرحمن الجلعود.

وجه بتسليم شهادة الميالد لوالد  «
الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة 

المنورة؛ لتسهيل اإلجراءات عليهما.

يقبل مســتخدمو اإلنترنت، على تطبيق شــائع هذه األيام يدعى “فيس آب”، حتى 
يحولوا مامح وجوههم إلى هيئة شــابة أو متقدمة في العمر، لكن هذه “التســلية 

اإللكترونية” ال تخلو من المخاطر، بحسب خبراء رقميين.

وبحســب موقــع “إي بــي ســي”، فــإن هــذا 
تغييــر  للمســتخدم  يتيــح  الــذي  التطبيــق 
مالمــح الوجــه فــي الصــورة، صــار المنصة 
المجانية األولى على “آيفون” في أستراليا 
ونحو 20 دولة أخرى. وتشير البيانات إلى 
أن ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون 
يوميــا بتحميــل التطبيق. وأثيرت مشــاكل 

عدة بشأن هذا التطبيق، السيما أن المنصة 
تنفذ إلى معرض الصور في الهاتف.

ويرى الخبراء أن أكثر ما يبعث  «
على القلق في هذا التطبيق، هو 

أن المستخدم ال يعرف ما سيفعله 
القائمون على المنصة بصوره في 

المستقبل.

هندية تضع أول مولود في حج هذا العام

خبراء يحذرون من تطبيق “الشيخوخة” الذكي

رجال يرتدون أزياء تقليدية يرقصون خالل حفل 
زفاف تقليدي في قرية غاليسنيك المقدونية 
الغربية، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب 

العاصمة سكوبي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فلوريــدا  واليــة  مــن  عجــوز  أقــدم 
األميركيــة يبلــغ مــن العمــر 75 عامــا 
علــى ركل تمســاح كاد أن يفتــرس 

كلبه.
وأوضــح بودي أكرمان أن التمســاح 
جــاء  متــر   2.44 يبلــغ طولــه  الــذي 
فــي  منزلــه  مــن  بالقــرب  بركــة  مــن 
بالــم هاربــور فــي وقــت ســابق مــن 
بالكلــب  وأمســك  األســبوع  هــذا 
أثنــاء خروجهما فــي نزهة صباحية 

مبكرة.

وأضاف أنه ركل التمساح حتى  «
يتخلى عن الكلب وهو من 

فصيلة “المسترد الذهبي”. 
ولم يصب أي من الحيوانين 

بسوء. وذكرت صحيفة “ تامبا 
باي تايمز” أن مسؤولي الحياة 

البرية في فلوريدا حضروا 
وصادروا التمساح في وقت 

الحق من ذلك اليوم.

بعد مرور نحو 48 ساعة كشفت السلطات 
حــادث  ضحيــة  هويــة  عــن  البريطانيــة 
تصــادم بشــع، وتبيــن أنها نجمــة قناة على 
يوتيــوب ومقدمــة برامــج تلفزيونيــة تبلغ 

من العمر 36 عاما.
هــي  الضحيــة  أن  الســلطات  وأوضحــت 
إميلي هارتريدج، مشــيرة إلى أنها توفيت 
“كوينــز  دوار  علــى  الحــادث  مــكان  فــي 
فــي  باترســي  منطقــة  فــي  ســيركوس” 
العاصمــة البريطانيــة، فيمــا يعتقد أنه أول 
حــادث مــن نوعــه فــي بريطانيــا. ولقيــت 
الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شــاحنة 
ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه 
للتنقــل. وعبر اآلالف عن حزنهم وتعازيهم 

وصدمتهم لوفاة هارتريدج.

طاعن في السن 
ينقذ كلبه من فكي 

تمساح

مصرع “نجمة يوتيوب” 
في حادثة فريدة عاش ســكان مدينة أســترالية حالة من الهلع، بعد أن تســاقطت عليهم عشرات الطيور 

من السماء، وهي تنزف من عيونها ومناقيرها، في مشهد وكأنه جزء من فيلم رعب.

جنوبــي  أدياليــد  مدينــة  مــن  وبالقــرب 
 60 نحــو  الســماء  مــن  تســاقط  أســتراليا، 
طائرا من نوع “كوريال” في مشهد مخيف، 
أصواتــا  وتطلــق  تنــزف  الطيــور  كانــت  إذ 

وكأنها صرخات استغاثة.
وقالــت مؤسســة “كاســبر” إلنقــاذ الطيــور، 
سارة كينغ، إن أحد العاملين في مؤسستها 

عثر على الطيور، وهي في حالة “مخيفة”.
“غارديــان”  لصحيفــة  كينــغ  وقالــت 
نفقــوا،   3 أو  فقــط  “طائــران  البريطانيــة: 
الطيــور كانــت تصــرخ علــى األرض  بقيــة 
غيــر قــادرة علــى الطيــران، وكانــت تنــزف 
من مناقيرها.. ما شاهدناه كان مشهدا من 

فيلم رعب”.

هلع في أستراليا.. “طيور تنزف” وتتساقط من السماء

مذيعة التلفزيون البريطاني مايا جاما على السجادة الحمراء عند وصولها 
إلى العرض األوروبي األول لفيلم “األسد الملك” في لندن )أ ف ب( وأشارت كينغ إلى أن السبب هو قيام شخص ما بتسميم هذه الطيور عن عمد، موضحة أن نوع 

السم المستخدم أدى إلى نفوق الطيور بشكل بطيء ومؤلم، بدأ بنزيف داخلي.

ــم  ــ ــال ــ ــع ــ قــــــــدم بــــطــــل ال
ــات الـــمـــائـــيـــة  ــ ــدراجـ ــ ــلـ ــ لـ
الفرنسي فرانكي زاباتا، 
األنــفــاس  يقطع  عــرًضــا 
التقليدي  العرض  خالل 
ــي الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي  ــ فـ
ــاريـــس،  ــســا فــــي بـ ــفــرن ل
وهــــو يــقــف عــلــى لــوح 
طــائــر قـــام بــاخــتــراعــه، 
ــاع عــشــرات  ــفـ عــلــى ارتـ

الطائر  لوحه  على  بعرضه  زاباتا  وقــام  الشانزليزيه.  جــادة  فوق  األرض  عن  األمتار 
)فاليبورد( الذي يعمل بـ 5 محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية. وقبيل العرض قالت 
باختبار  سيسمح  الطائر  اللوح  هذا  إن  بارلي،  فلورانس  الفرنسية  الجيوش  وزيــرة 
وحتى  طائرة  لوجستية  منصة  إلى  تحويله  مثل  استخدامه،  إمكانات  من  العديد 

منصة هجومية للعسكريين.

رجل بال طائرة يحلق بسماء باريس

سيارة الالمبورغيني مصنوعة من الطباعة ثالثية األبعاد

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  قــال لزوجتــه: ســأقدم اســتقالتي مــن العمــل غــًدا، هــذا القــرار اتخذته ولن
أتراجــع عنــه، ثــم التفــت إلــى أوالده الثالثة وقــال: ال تخافوا، ســأبحث عن 
عمل جديد وسأجده إن شاء هللا في أقرب وقت. سكت للحظات ثم تابع: 
أنا أمتلك المؤهالت العالية والخبرة العملية وفوق ذلك كله أمتلك القدرات 
المتميزة والشخصية القيادية. أنا إنجازاتي تتحدث عني. أعدكم، وأنا على 
ثقة عظيمة، بأني ســأجد الوظيفة التي تحترم قدراتي وترضي طموحي. 
نظــر إلــى زوجتــه وأوالده ثــم قال: أنا مســؤول عن قراري ومســؤول عنكم 

واألرزاق بيد الخالق.
Û  في صوت هادئ قالت الزوجة: هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها على

اتخاذ مثل هذا القرار. لقد تجاوزت األربعين يا زوجي العزيز. أما أن األوان 
ألن تهدأ وتبحث عن االستقرار وأن تستشير عقلك قبل قلبك عندما تنوي 
اتخــاذ مثــل هذه القرارات الصعبة والمؤثرة؟ أنت تعي جيًدا زوجي العزيز 
أنــه كلمــا تقــدم بنا العمــر قلت فرص العمــل لدينا. أنت الزوج الــذي أعتز به 
وأفخر بحكمته وحسه بالمسؤولية. قاطعها الزوج بحدة: أنا ال أرضى ولن 
أقبــل أن يقّيمنــي مــن هــو أدنــى كفاءة. أنــا ُأقّيم بمســتوى جيــد؟! أنا أعلى 
مؤهــاًل وخبــرة مّمــن يســمى “مديــري”. لقــد رفضــت التوقيع على اســتمارة 

التقييم وأخبرته بأني سأستقيل!
Û  بهدوئهــا واتزانهــا قالــت: أتمنى عزيــزي أن تكون أكثر واقعًيــا وتتخلى عن

هــذه الـــ “أنــا” المفخمــة اللعينــة، التــي تلبــس بعضنــا رداء الوهم. أنــت فعاًل 
تمتلــك المؤهــالت والخبــرة ولكننــا دائًمــا فــي حاجــة إلــى التحلــي بالصبــر 

والتركيز واإلخالص في عملنا ولكل مجتهد نصيب.
Û  نحن في حاجة ألن ندرب أنفســنا على االســتماع الجيد وأن نعترف بأننا ال

نعرف كل شيء. أرجو يا أبا محمد أن تراجع قرارك. ال تنَس أنك المسؤول 
عن هذه العائلة الجميلة التي تحبك وتحترمك وتعزك كثيًرا. 

Û  ما رأيك سيدي القارئ؟ ألسنا في حاجة أحيانا أن نراجع المدى الذي نقّيم
ونثمن به قدراتنا ونسحبه نحو الواقعية أكثر؟

الـ “أنا” 
اللعينة مرة 

أخرى
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