توجيهات سمو رئيس الوزراء تثلج صدور الصيادين
نــالــت توجيهات رئــيــس الـ ــوزراء صاحب
السمو الملكي األمــيــر خليفة بــن سلمان
آل خليفة ،فــي جلسة مجلس الـ ــوزراء
األخيرة ،باإلسراع في اتخاذ اإلجــراءات

سمو رئيس
الوزراء
مستقبال وفد
الصيادين
(أرشيفية)

التي تقلل من اآلثار المترتبة على حاملي
رخص صيد الروبيان جــراء تطبيق قرار
منع الصيد بشباك الجر القاعية ،اهتمامً ا
واسعً ا من قبل العديد من النواب ورؤساء
عبروا عن سعادتهم
جمعيات وصيادين ،إذ ّ
بــتــوجــيــهــات ســمــوه ومــواقــفــه اإلنــســانــيــة

الداعمة للصيادين.
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ياسر الجالهمة محكوم باإلعدام وفر لقطر

ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن

“الدفاع”“ :ما خفي أعظم” حلقة من سلســلة التآمر ضد البحرين

الرفاع  -قوة الدفاع

المدعو متهم

قــال المتحــدث الرســمي باســم قــوة دفــاع البحريــن إن كتيبــة األمــن الداخلي التــي يعمل من

بارتكاب جناية

ضمنهــا المدعــو ياســر عذبــي الجالهمة في العام  2011كانت قوات مســاندة لــوزارة الداخلية
لتأميــن مستشــفى الســلمانية ،ولــم تكلــف بأية مهمــات في عملية دخــول الــدوار وبالتالي فإن

إفشاء أسرار

جميــع االدعــاءات الكاذبــة التــي ســاقها المذكور فــي البرنامج بمــا فيها تعــداد الكتيبة ووضع
أســلحة وتصويرهــا مــن قبــل وزارة الداخليــة في الــدوار معلومــات ال تمت للواقــع والحقيقة

الدفاع وتسليمها

بأية صلة.
ً
تعليقا على بــرنــامــج “مــا خفي
جــاء ذلــك
أعــظــم” ال ــذي تــم بـ ّثــه يــوم األح ــد الماضي
على قناة “الجزيرة” القطرية ،وهي حلقة

تجسسيه عنقودية لصالح دولــة أجنبية
ّ

(قــطــر) ،إذ اشــتــرك مــع متهمين آخــريــن من

لالستخبارات

قوة دفــاع البحرين بقيامه بتجنيد خاليا

واشنطن ـ وكاالت

القطرية

ج ــدي ــدة م ــن ســلــســلــة الــتــآمــر ض ــد مملكة

خالل السعي والتخابر في ارتكاب جناية

البحرين وسعي من قطر لتقويض مجلس

إفــشــاء أس ــرار الــدفــاع عــن الــبــاد وتسليم

التعاون الخليجي وإثارة الفتنة بين دوله،

هــذه المعلومات لألجهزة االستخباراتية

حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين

عن طريق المعلومات التي أدلى بها المدعو

ال ــق ــط ــري ــة؛ بــقــصــد ارت ـ ــك ـ ــاب ع ــم ــل ض ــار

وغيابيا
السجن المؤبد والسجن المؤقت،
ًّ

كــمــا أن الــمــذكــور صـــدر بــحــقــه ف ــي الــعــام

ياسر عذبي الجالهمة في البرنامج ،وهي

بمصلحة مملكة البحرين واإلضــرار بمركز

بــحــق ال ــم ــدع ــو ي ــاس ــر ع ــذب ــي الــجــاهــمــة

معلومات مغلوطة تزويرًا للحقيقة والواقع.

البالد الحربي.وأكد أنه بعد انتهاء النيابة

(باإلعدام) وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده

تلبية الدعوة للقوة االحتياطية بعد أن فرّ

وذك ــر المتحدث الرسمي نفسه أنــه وفي

العسكرية مــن التحقيق فــي القضية تم

من قوة الدفاع وعدم التحلي بأي وسام أو

العام  2018تم رصــد المدعو ياسر عذبي

إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة،

نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة

الجالهمة من خــال األجــهــزة األمنية في

إذ صدرت بتاريخ  30أبريل  2019أحكام

االحــتــيــاطــيــة ،إذ مـــازال الــمــذكــور مطلوبًا
للعدالة.

40
مليون دينار

أربـاح “البحريـن الوطـنـي”
المنامة  -البحرين الوطني

سجل بنك البحرين الوطني صافي

 2013حــكــم بالسجن  10ســنــوات؛ لعدم
إلى قطر وتجنّس بجنسيتها دون موافقة

الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين،
وصـ ــدرت بحقه مــذكــرة قــبــض مــن خــال
الــشــرطــة الجنائية الــدولــيــة (اإلنــتــربــول)؛

داود نصيف
رئيسا لمجلس
إدارة “بابكو”

محرر الشؤون المحلية
رأى خــريــجــو جــامــعــة “سـ ـ ــاوث إيــســت”
الصينية أن رد وزارة التربية والتعليم

بزيادة نسبتها  % 8.7مقارنة بالفترة
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“الدواجن” تعتزم حل الخالف مع المربين
علي الفردان

داود نصيف

أص ــدر وزي ــر النفط الشيخ محمد بن
 ٩للعام  ٢٠١٩بإعادة تشكيل مجلس
إدارة شــركــة نــفــط الــبــحــريــن “بــابــكــو”.

ل ــل ــدواج ــن ع ــب ــدال ــه ــادي مـــيـــرزا أن

ويقضي الــقــرار بتعيين داود نصيف

الشركة تعمل على حل المشكلة التي

رئيسا لمجلس إدارة شــركــة “بــابــكــو”،

بينها وبين مربي الدجاج المحليين،

إض ــاف ــة إلـ ــى مــحــمــد عــبــدهللا الــجــامــع

إثر أزمة نشبت أخيرا بين الطرفين

وناصر سلطان السويدي وعبدالمجيد

بخصوص احتساب أوزان الدجاج

عــلــي الــعــوضــي وعــبــدالــمــجــيــد بشير

الــاحــم ال ــذي تشتريه الــشــركــة من

ال ــق ــص ــاب ويـ ــوسـ ــف عـــبـــدهللا حــمــود
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وأش ــوك كريشنا فــي عضوية مجلس
اإلدارة الجديد.

وافدون يقتلون قريبهم ويسرقونه

بناء  6محطات وقود قري ًبا

07

08

» »بدأت المحكمة النظر في واقعة
قتل ارتكبها  3عمال وافدين،
تتراوح أعمارهم بين  30و33
عامً ا ،بحق آخر على صلة قرابة
باثنين منهم ،وتمكنوا من سرقة
 1600دينار بحوزته وتقاسموها
بالتساوي بينهم.

»»كشف المدير العام
للمشاريع الخاصة بشركة
نفط البحرين “بابكو”
خالد الصباغ أنه سيتم
أراض لبناء
ٍ
قريبًا استالم
 6محطات وقود برية في
مختلف مناطق البحرين.

انــقــلــبــت عــلــى الــحــكــومــة الشرعية

الـــــــوزراء ف ــي الــبــيــت األب ــي ــض إن

واستولت على أج ــزاء واســعــة من

“واشنطن تريد من إيران أن تخرج

البالد منذ العام .2014

من اليمن” .ولطالما حذر مسؤولون

وتتلقى ميليشيات الحوثي دعما
ّ
ودل ــت
عسكريا كــبــيــرا مــن إيــــران،

غربيون وعرب من التدخل اإليراني
في شؤون دول المنطقة ،ومن بينها

األحـ ـ ــداث أكــثــر م ــن مـــرة عــلــى أن

اليمن وسوريا ولبنان.
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لــم ي ــأت بــجــديــد ،واشــتــمــل عــلــى الكثير
م ــن الــمــغــالــطــات ،ال ــت ــي جـ ــرى تــفــنــيــدهــا

بالمستندات واألدلـ ــة فــي مناقشة لجنة

البحرين ،وهو نتيجة عدم معادلة الوزارة

الخدمات البرلمانية .وأش ــار الخريجون

للمؤهل .ولفتوا إلى أنه على العكس من

فــي تعقيبهم إل ــى أن الـــــوزارة لــم تقدم

ذلـ ــك ،إذ اجــتــاز الــخــريــجــون امــتــحــانــات

للجنة الــخــدمــات فــي مجلس الــنــواب أي

م ــزاول ــة الــمــهــنــة لـ ــدول مــجــلــس الــتــعــاون

مستند يدعم ما يتعلق بالنقص أو القصور

الخليجي ،من بينها السعودي واإلماراتي،

فــي المحتوى الــدراســي ،أو عــدم اجتياز
الخريجين امــتــحــان مــزاولــة المهنة في

بينما لم يُ سمح لهم بتقديم امتحان مزاولة
المهنة البحريني.
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عوالي  -بابكو

خليفة بن أحمد آل خليفة القرار رقم

أكـــد الــمــديــر ال ــع ــام لــشــركــة دلــمــون

المربين.

على مطالبتهم باعتماد مؤهالتهم الطبية
وزير النفط

دعــمــهــا لميليشيات الــحــوثــي التي

وقــال ترامب في اجتماع لمجلس

اجتزنا امتحان المهنة بدول خليجية ولم يسمح لنا بتقديمه في البحرين

والمنتهية بتاريخ  30يونيو ،2019
فاروق المؤيد

الخروج من اليمن ،في إشــارة إلى

السعودية هي إيرانية الصنع.

“خريجو الصين” :رد التربية “قديم” ومليء بالمغالطات

لألشهر الستة األولى من هذه السنة

جان دوران

تــرامــب ،أمــس الــثــاثــاء ،إي ــران إلى

الـ ــحـ ــوثـ ــيـ ــون بـ ــاتـ ــجـ ــاه األراضـــــــي
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قضائيا.
لمالحقته
ًّ

رب ـ ــح قــــــدره  40.0م ــل ــي ــون دي ــن ــار

نفسها من العام الماضي.

دعــــا ال ــرئ ــي ــس األم ــي ــرك ــي دون ــال ــد

الصواريخ التي يطلقها المتمردون
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“األهلي المتحد” يدشن الخدمات عبر “النقال”
المنامة  -األهلي المتحد

دشــن البنك األهــلــي المتحد تطبيقه للخدمات
المصرفية عبر الهاتف النقال ،ما سيساهم في
تبسيط الخدمات المصرفية بشكل أكــبــر .وتم
تــعــزيــز التطبيق مــن خ ــال إضــافــة الــمــزيــد من
الوظائف اإلضافية لخدمة العمالء وتمكينهم من
إدارة معامالتهم المصرفية في أي وقت ومن أي
مكان باستخدام هواتفهم النقالة.
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السعودية :تسهيالت لحجاج قطر

مزورة
تكريم مكتشفي تأشيرات
ّ

12

17

» »أكد مجلس الوزراء السعودي
برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز،
أمس الثالثاء ،تهيئة جميع
السبل لتسهيل قدوم الحجاج
من مختلف دول العالم ،بما فيها
قطر.

» »كرّم رئيس مجلس إدارة شركة
خدمات مطار البحرين (باس) جالل
محمد جالل موظفين من إدارة
خدمات المسافرين بالشركة وهما:
فاطمة العجمي وأكاش شارما؛
لجهودهما المبذولة في كشف تزوير
جوازات وتأشيرات لمطلوبين دوليا.

أحمر الشباب يفوز على حراء السعودي

15

» »حقق منتخب الشباب لكرة القدم
فوزا على الفريق األول لنادي حراء
السعودي بـ  3أهداف مقابل واحد،
في المباراة الودية التي جمعت
الطرفين ،اإلثنين  15يوليو الجاري،
ضمن إطار معسكر الطائف
بالمملكة العربية السعودية.

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
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دعم سمو رئيس الوزراء ساهم في النهوض بالقطاع التجاري

local@albiladpress.com

سمو يتلقى برقية شكر رئيس الغرفة الهتمامه بتخفيف األعباء عن صغار التجار

المنامة  -بنا

الحكيمة ،وكل ما تحظى به الغرفة والقطاع

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

الــتــجــاري الـ ــذي تمثله مــن دع ــم المــحــدود

خليفــة برقيــة شــكر من رئيس غرفــة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس،

ومساندة كبيرة من لدن سموكم ،وهو الذي

وفيما يلي نص البرقية:

“جار الردى”
ال هــنــت ي ــا ع ــز األجـــاويـــد األركــــان
أو ال صــار بــك ذاك يــعــوي ال تبالي
نفسالكذبنفسالدجلنفساأللحان
ج ــزي ــرة الــحــقــد الــســفــه والــتــمــادي

صــاحــب الــســمــو الملكي أألمــيــر خليفة بن

وخــالــص الــعــرفــان بــدعــم سموكم المستمر

سلمان آل خليفة حفظه هللا رئيس الوزراء

لــلــقــطــاع الــتــجــاري الــبــحــريــنــي ،وال ـ ــذي قد

يؤكد لنا مدى إيمانكم بدور هذه المؤسسة
في عملية التنمية الشاملة ،مقدرين عاليا
جهودكم الجلية والواضحة في كل ما يخدم

الموقر

أسهم بشكل كبير فــي تمكين هــذا القطاع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

من النهوض بمسئولياته وأدواره الريادية

يشرفنا يــا صــحــاب الــســمــو الملكي األمــيــر

والتنافسية للمساهمة فــي تحريك عجلة

أن نرفع إلــى مقامكم الكريم باألصالة عن

االقــتــصــاد الــوطــنــي ،مثمنين عاليا متابعة

نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة

سموكم خالل ترؤسكم حفظكم هللا للجلسة

تجارة وصناعة البحرين واألسرة التجارية

االعتيادية األسبوعية لمجلس ال ــوزراء ما

والصناعية في المملكة ،أسمى آيات الشكر

تنفذ مــن ال ــق ــرارات الــتــي تحقق توصيات

والتقدير على مــا تقومون بــه وحكومتكم

الـ ــدراسـ ــة الــمــشــتــركــة بــيــن غ ــرف ــة تــجــارة

سمو رئيس الوزراء

الــمــوقــرة مــن جهد مثمر وعــمــل دؤوب في

وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة

ســبــيــل رفــعــة مــمــلــكــتــنــا الــغــالــيــة ونهضتها

والسياحة ،حرصا من سموكم الكريم على

توفير الظروف المالئمة التي تسمح لقطاع

االقتصادية وما تولونه دوما من اهتمام بالغ

دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم.

بالدفع بعجلة التنمية االقتصادية المستدامة

إن حـ ـ ــرص س ــم ــوك ــم ع ــل ــى ت ــن ــف ــي ــذ تــلــك

وإنعاش القطاع الخاص ،مؤكدين لكم دعمنا

الــتــوصــيــات س ــوف يــكــون لــهــا بــا شــك أثــر

التام لدوركم الوطني في إعادة النشاط إلى

إيجابي فــي التخفيف مــن األعــبــاء المالية

القطاع االقتصادي ،داعين هللا عز وجل أن

الــتــي يــتــحــمــلــهــا صــغــار ال ــت ــج ــار ،وبــالــتــالــي

يوفقكم في هذه الجهود المباركة.

ع ــودة الــنــشــاط الــتــجــاري واالقــتــصــادي إلى

مشيدين فــي هــذا الــصــدد بعظيم االمتنان

مستويات متنامية ،كما أنها ستساعد في

ســــام يـــا مـــن بــــاع (بـــيـــه) بــنــيــطــان

القطاع التجاري البحريني وتــطــوره ،وهي
جهود ستبقى دومــا موضع اعتزاز وتقدير
الجميع ،داعــيــن هللا عــز وجــل أن يمتعكم
بنعمة الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة
الخير والــعــطــاء ،وأن يوفقكم لتحقيق ما

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر في استعادة نشاطها بشكل تنافسي
والنهوض بمسئولياتها وأدوارهـــا الريادية
والتنافسية للمساهمة فــي تحريك عجلة
االقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي
تعاني منها.
كل الشكر والثناء يا صاحب السمو األمير
لــكــل تــوجــيــهــاتــكــم ال ــس ــدي ــدة وق ــرارات ــك ــم

تصبون إليه من المزيد من التطور التنموي
والحضاري واالقتصادي لهذه المملكة الغالية
في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة
الــمــلــك الــمــفــدى حــفــظــه هللا ورع ـ ــاه ودع ــم
صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وتفضلوا يــا صاحب السمو الملكي األمير
بقبول اصــدق مشاعر االحــتــرام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين ،ودامت أيامنا بكم
سعيدة.
سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ع ــادي إذا ج ـ ً
ـروا عــوى دون داعــي

ه ــو خـــان بــيــه ث ــم لــفــى الــــذي خــان

سمو ولي العهد يتلقى رسالة من مدير “الدولية للهجرة”

خــــوان م ــع خــــوان وال ــك ــذب زادي
جــار الــردى جــار الكدر دار األخــوان
أهـ ــل ال ــغ ــدر أهـ ــل ال ــن ــذال ــه وكـ ــادي

شكر وتقدير لدعم الجهود الدولية لمكافحة االتجار باألشخاص

يــا نخلة الــعــز الــحــنــان الــرجــى كــان
من عاش في ظلك رواك او سقاكي
أو من يجرح عروق النخل صار خوان

المنامة  -بنا

ألن الــنــخــل ه ــو ع ــزن ــا ف ــي ب ــادي

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة

يــا راق ــي الــخــلــق ال ــذي ص ــار عــنــوان

رسالة شكر من مدير المنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم المتحدة أنطونيو فيتورينو ،عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره على جهود
سموه التي ساهمت في نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على مكانتها في الفئة األولى بتقرير وزارة الخارجية األميركية المتعلق

م ــن م ــس عـ ــزك م ــس عـ ــزة ب ــادي

بتصنيف الدول في مجال مكافحة االتجار باألشخاص للعام الجاري  ،2019للعام الثاني على التوالي.

هللا الملك ثــم الــوطــن يــا بوسلمان
حـــنـــا تـــحـــت امــــــــرك أشــــــر ونــــــادي
سلطان حسين سلطان سلطان الغانم

وأث ــن ــى فــيــتــوريــنــو ف ــي بــرقــيــتــه على

الــتــزامــهــا بالمعايير الــدولــيــة ودعمها

للهجرة في محاربة االتجار باألشخاص

الجهود التي مكنت المملكة من النجاح

لــلــجــهــود الــدولــيــة لــمــكــافــحــة االتــجــار

وحماية حقوق العمالة الوافدة.

فــي تحقيق ه ــذا التصنيف المتقدم

باألشخاص.

وتمنى لسموه دوام التوفيق والنجاح،

كأول دولة في منطقة الشرق األوسط

كما أش ــاد فيتورينو بالتعاون القائم

ولمملكة البحرين الــمــزيــد مــن النماء

وشـــمـــال إف ــري ــق ــي ــا ،وهــــو مـــا يعكس

بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية

واالزدهار.

جذور تاريخية متينة للعالقات مع المملكة المتحدة

سمو ولي العهد

تعزيز العالقات مع إيطاليا

القائـــد العـــام يشـــيد بتبـــادل الخبـــرات والتعـــاون فـــي المجـــال العســـكري

الرفاع  -قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفــاع البحرين
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل

تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة
والتي لها جــذور تاريخية متينة ،منوّ ًها

خليفة بالقيادة العامة صباح أمس ،سفير

بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين

المملكة الــمــتــحــدة ل ــدى مملكة البحرين

في شتى المجاالت ومنها ما يتعلق بتبادل

ســايــمــون مــارتــن بمناسبة انــتــهــاء فترة

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

عمله ،والذي قدم له قائد العنصر البحري

حضر اللقاء مدير ديــوان القيادة العامة

الــبــريــطــانــي الــجــديــد الــعــمــيــد بــحــري ديــن

اللواء الركن حسن محمد سعد ،ومساعد

باسيت ،وذلك بحضور وزير شؤون الدفاع

رئــيــس هيئة األركـ ــان لــإمــداد والتموين

الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
ورحــب القائد العام لقوة دفــاع البحرين
بسفير المملكة المتحدة مثمنًا الجهود
الــتــي بــذلــهــا فــي فــتــرة عمله فــي تطوير
عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين
البلدين الصديقين ،كما تمنى لقائد العنصر
البحري البريطاني الجديد دوام التوفيق
في أداء مهماته الجديدة.
وخالل اللقاء ،أشاد القائد العام لقوة دفاع
البحرين بعالقات الصداقة المتميزة التي

اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال هللا،
وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع.

القائد العام مستقبال سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

القائد العام لقوة الدفاع يودع السفير الكويتي
استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ

معربا عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها خالل فترة

خليفة بــن أحمد آل خليفة فــي القيادة العامة صباح أمــس،

عمله في المملكة ،والتي أسهمت في تعزيز العالقات األخوية

سفير دولــة الكويت الشقيقة لــدى المملكة الشيخ عــزام بن

الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين ،متمنيا له التوفيق

مبارك الصباح؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله .وخالل اللقاء ،رحب

والنجاح فــي كــل مــا يسند إليه مــن مــهــام .حضر اللقاء مدير

القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير دولة الكويت الشقيقة،

ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن محمد سعد.

الزياني يشيد بجهود مارتن

المنامة  -بنا

اســتــقــبــل مــســتــشــار صــاحــب

بيالتو.

السمو الملكي رئيس مجلس

وبحث سمو الشيخ سلمان بن

الــــوزراء سمو الشيخ سلمان

خليفة آل خليفة مــع السفير

بــن خليفة آل خليفة بمكتبه

اإليــطــالــي ،الــعــاقــات الثنائية

أمس سفير جمهورية إيطاليا

بين البلدين وســبــل تعزيزها

لدى مملكة البحرين دومنيوكو

في كافة المجاالت.

وزير الخارجية يهنئ ريما بنت بندر بتعيينها سفيرة

ثقـــة كبيـــرة فـــي كفـــاءة ســـموها وقدرتهـــا علـــى تمثيـــل الســـعودية

المنامة  -وزارة الخارجية

التقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفة ،ســفيرة المملكــة العربية

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة

اســتــقــبــل وزيـ ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة

الخطوات والمبادرات التي قام بها

والسياحة زايد الزياني أمس سايمون

السفير في سبيل االرتقاء بالعالقات

مـــارتـــن ســفــيــر الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة

الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة ال ــت ــي تــربــط

المعتمد لدى مملكة البحرين ،وذلك

البلدين ،في ظل الدعم والتشجيع

بمناسبة انتهاء فترة عمله.

الــافــت مــن ل ــدن قــيــادتــي البلدين

وب ــه ــذه الــمــنــاســبــة ،أش ـ ــاد ال ــوزي ــر

ف ــي هـ ــذا ال ــم ــج ــال ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى

بالجهود المميزة والالفتة التي بذلها

مــبــادرات القطاعين العام والخاص

مثنيا في
السفير خالل فترة عمله،
ً

ف ــي ك ــا الــبــلــديــن م ــن أج ــل تثبيت

الــوقــت ذاتـ ــه عــلــى كــل اإلســهــامــات

التي قامت بها السفارة فــي سبيل
تــعــزيــز ال ــت ــع ــاون االق ــت ــص ــادي بين
مملكة البحرين والمملكة المتحدة
ال ــص ــدي ــق ــة ،مـ ــنـ ــوّ ًهـ ــا إلـ ـ ــى أهــمــيــة

هــذه الــعــاقــات وتعزيزها فــي كافة
األص ــع ــدة وبــمــا يــخــدم ويــصــب في

صالح شعبي البلدين ،مؤك ًدا في هذا
الصدد على عمق العالقات القائمة
بين البحرين وبريطانيا.

السعودية الشقيقة لدى الواليات المتحدة األميركية صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت
بندر آل ســعود ،في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الواليات
المتحدة األميركية الصديقة.
وخــال اللقاء ،هنأ وزيــر الخارجية صاحبة

كل التوفيق والسداد.

السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر آل سعود

وأع ــرب ــت ســمــو األم ــي ــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر آل

على تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية

ســعــود عــن سعادتها بلقاء وزي ــر الخارجية،

الشقيقة لــدى الــواليــات المتحدة األميركية

مؤكدة حرصها على مواصلة نهج التنسيق

والذي يعكس تقديرًا كبيرًا لدورها وجهودها،

القوي والتشاور المستمر الذي يميز العالقات

ويجسد ثقة كبيرة في كفاءتها وقدرتها على

الــتــاريــخــيــة األخ ــوي ــة الــراســخــة بــيــن مملكة

تمثيل المملكة العربية السعودية بما لها من

البحرين والمملكة العربية السعودية إزاء

ثقل إقليمي ومكانة دولية وبما تقوم به من

كــافــة القضايا وبــمــا يــخــدم مصالح البلدين

دور محوري في الدفاع عن القضايا العربية

والشعبين الشقيقين ،متمنية لمملكة البحرين

متمنيا لها
واإلسالمية وتعزيز األمن والسالم،
ً

دوام التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية في لقاء مع السفيرة السعودية لدى واشنطن

local@albiladpress.com
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ترحيب نيابي وشعبي بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الصيادين
تــوجــيــهــات ســمــوه أثــلــجــت الــقــلــوب وعــــــ ّززت شــبــكــة األمـــــان االجــتــمــاعــي
نالــت توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن
ســلمان آل خليفة ،في جلســة مجلس الوزراء األخيرة ،باإلســراع في اتخاذ
اإلجــراءات التــي تقلل من اآلثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان
جراء تطبيق قرار منع الصيد بشــباك الجر القاعية ،اهتمامً ا واســعً ا من قبل
عبروا عن ســعادتهم
العديد من النواب ورؤســاء جمعيات وصيادين ،حيث ّ
بتوجيهات سموه ومواقفه اإلنسانية الداعمة للصيادين.
وأجمعوا على أن توجيهات سموه

احــتــيــاجــاتــهــم فـــي إطـــــار الــجــهــود
الرامية إلــى تنشيط المهنة ،فضالً

الفرحة والبهجة في قلوب ذويهم،

عــن الحفاظ على الــثــروة السمكية

لــمــا لــهــا م ــن أثـــر طــيــب ف ــي نــفــوس
الجميع ،وأنــهــا تــعـ ّ
ـزز شبكة األمــان

والبيئة البحرية كأحد أهم المصادر
المهمة لضمان األم ــن الــغــذائــي في

االجــتــمــاعــي لــلــصــيــاديــن وأســرهــم،

مملكة البحرين.

وقــالــوا إن توجيهات سموه تحمل

وطــالــب بــوعــنــق الــلــجــنــة ال ــوزاري ــة

الخير لجميع أبــنــاء البحرين ،وأن

ل ــل ــش ــؤون الــمــالــيــة واالق ــت ــص ــادي ــة

سموه يقف دومً ا بجانب الصيادين

والــتــوازن المالي بــضــرورة اإلســراع

فــي مختلف الــظــروف وال يقبل أن

في تحريك الملف ورفع التوصيات

يضار أي صياد من أية إجراءات أو

إل ــى ســمــو رئــيــس الـــــوزراء لضمان

أثلجت صــدور الصيادين وأدخلت

سياسات تنظيمية.

ح ــص ــول ال ــص ـ ّـي ــادي ــن الــمــتــضــرّ ريــن

وقالوا إن سموه هو الداعم األول

مـ ــن وقـــــف ص ــي ــد الـ ــروبـ ــيـ ــان عــلــى

للصيادين وأن توجيهاته الكريمة

التعويضات الــعــادل بــأســرع وقــت،

امــتــداد لسلسلة عــطــاءات متوالية

مــوضـ ً
ـحــا أن إجــمــالــي عــدد صيادي

منحها ســمــوه لكافة العاملين في

الـــروبـــيـــان الــمــتــضــرريــن هـــو 271

قطاع الصيد معربين عــن شكرهم

صــيــا ًدا ،وذلــك حسب اإلحصائيات

وتقديرهم لسموه على توجيهاته

المقدمة لهم من الحكومة ،مشيرً ا

بمراعاة ظروف الصيادين ،مؤكدين

إلى ضرورة تعويض الصيادين عن

أن ســـمـــوه يـــحـــرص ع ــل ــى ضــمــان

مبالغ الديزل التي يتحملونها بسبب

اســتــمــراريــة الــمــهــنــة الــتــي تــوارثــهــا

وقف صيد الروبيان ،وكذلك يجب

البحرينيون من اآلباء واألجداد.

تعويضهم عن مبالغ البوانيش والتي

ومن جانبه ،أكد رئيس لجنة المرافق

يصل سعرها إلى  60ألف دينار.

الــعــامــة والــبــيــئــة بــمــجــلــس الــنــواب

وقـــال إن تــوجــيــهــات ســمــو رئيس

ع ــب ــدال ــرزاق حــطــاب أن توجيهات

الــوزراء جاءت كالبلسم على قلوب

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

الصيادين المتضررين وان ــه واثــق

بـــاإلســـراع ف ــي ات ــخ ــاذ اإلجـــــراءات

ثقة اليقين بــأن الحكومة ستقوم

التي تقلل من اآلثــار المترتبة على

بتعويض الــصــيــاديــن بشكل عــادل

حاملي رخص صيد الروبيان تصب

ومــجــزي وسينتهي هــذا الموضوع

فــي مصلحة الصيادين ،مــؤكـ ً
دا أن

الــــــذي يــــــؤرق الـــعـــديـــد مــــن األســــر

قــرار سموه أثلج قلوب الصيادين

البحرينية كانت تعتمد هذه المهنة

وطــمــأنــهــم ،وأن ه ــذا لــيــس بغريب

كمصدر دخل لهم.

على سموه الذي يحرص على تلمس

م ــن نــاحــيــتــه ،قـــال رئــيــس جمعية

هموم المواطنين وتفقد أحوالهم

الـــصـــيـــاديـــن الــمــحــتــرفــيــن جــاســم

واالســتــمــاع لمشاكلهم للعمل على

الجيران إن صاحب السمو الملكي

حلها ،مــشــد ًدا على أن سموه يضع

رئيس ال ــوزراء طالما وقــف بجانب

المواطن على سلم أولويات برامج

الصيادين في الكثير من المواقف

عــمــل الــحــكــومــة بــمــا فيهم شريحة

عبر سنوات طويلة ،وإن توجيهات

الصيادين التي تحظى بدعم كبير
من سموه في مختلف األوقات.
وقـ ــال حــطــاب إن مــا لــمــســنــاه في

ســمــوه أحــيــت اآلمــــل مـــجـــد ًدا في

نفوس الصيادين بعد أن دب اليأس
في قلوبهم على مدار  9أشهر.

ت ــوج ــي ــه ــات ســـمـــوه خـــــال جــلــســة

وأشـــار إلــى أن ســمــوه يــولــى قطاع

مــجــلــس الــــــوزراء يــؤكــد مــا يحمله

الــصــيــد أهــمــيــة خ ــاص ــة ويــحــرص

ســمــوه لــشــعــب الــبــحــريــن م ــن حب

على حمايته واستدامته لما له من

وع ــط ــاء عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات،
ّ
ً
تعزز
منوها إلــى أن ق ــرارات سموه

أهمية اقتصادية وتراثية باعتباره
ً
منوها
ج ــزء مــن تــاريــخ الــبــحــريــن،

شبكة األم ــان االجتماعي لمختلف
الـــشـــرائـــح ب ــم ــا فــيــهــم الــصــيــاديــن

شخصيا أحوال
إلى أن سموه يتابع
ًّ

الصيادين ويوجه الحكومة بتقديم

وأســــرهــــم ،وأن مــــبــــادرات ســمــوه

ك ــاف ــة أوجـــــه الـــدعـــم بــمــا ينعكس

المتنوعة ســوف تمنح المواطنين

بــاإليــجــاب على ضــمــان استمرارية

قــوة دفــع إلــى األمـــام نحو تحقيق

المهنة التي توارثها البحرينيون من

التنمية واالزدهار.

اآلباء واألجداد.

وأعــرب النائب خالد بوعنق عضو

وقال الجيران“ :إن جميع الصيادين

لــجــنــة الـــمـــرافـــق ال ــع ــام ــة والــبــيــئــة

ي ــع ــت ــب ــرون ســـمـــوه األب الــحــنــون

ع ــن الــشــكــر وعــظــيــم إلـ ــى صــاحــب

والمنقذ لهم من حالة الركود التي

ال ــس ــم ــو الــمــلــكــي رئـــيـــس الـــــــوزراء

أصابتهم طيلة الــفــتــرة الماضية”،

عــلــى تــوجــيــهــات س ــم ــوه وتكليفه
للجنة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون المالية

داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة
ً

الــتــعــاطــي الـــفـــوري م ــع تــوجــيــهــات

واالقتصادية والتوازن المالي برفع

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

التوصيات اإلداريـــة والمالية التي

نحو اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات

من شأنها تحقيق ذلك.

التي تقلل من اآلثــار المترتبة على

وأكـــــد أن تــلــبــيــة س ــم ــوه لــمــطــالــب

ح ــام ــل ــي رخـــــص ص ــي ــد الـــروبـــيـــان

من زيارة سمو رئيس الوزراء لجمعية الصيادين (أرشيفية)

أن ســمــوه حــريــص عــلــى أن يظل
الــبــحــريــنــيــون مــتــمــســكــيــن بــمــهــنــة
األجــداد واآلبــاء وأن يستمر قطاع
الصيد في العطاء من أجل تحقيق
أمن غذائي.
وب ــدوره ،قــال رئيس جمعية قاللي
ل ــل ــص ــي ــادي ــن مــحــمــد الـــدخـــيـــل إن
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الملكي
رئيس الـــوزراء ســوف تعود بالنفع
على شريحة كبيرة من الصيادين،
معربًا عن الشكر والعرفان لسموه
على دعــمــه الــمــتــواصــل لكل مــا من
شــأنــه االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع الــبــحــري
وتنمية الثروة السمكية في البالد،
مشيرً ا إلــى أن سموه يـ ّ
ـوجــه دائمً ا
إلـــى ح ــل الــمــعــوقــات الــتــي تــواجــه
الــصــيــاديــن وي ــح ــرص عــلــى تنمية
قــطــاع ال ــث ــروة الــســمــكــيــة لتحقيق
األمن الغذائي للبحرين.
وأشــــاد الــدخــيــل بــاهــتــمــام صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء ودعمه
المستمر لصيادي البحرين وتلبية
احتياجاتهم الضرورية ،مشيرً ا إلى
أن سموه يولى اهتمامً ا كبيرً ا بفئة
الصيادين ويشجعهم على مواصلة
العمل في تطوير المهنة والمحافظة
عليها وحثهم على المحافظة على
البيئة البحرية والــثــروة السمكية
فـــي الــبــحــريــن ،مـــؤكـــ ً
دا أن قــطــاع

الــصــيــد فـــي الــبــحــريــن فـــي حــاجــة
ماسة للقرارات التي تحافظ على
المخزون السمكي والبيئة البحرية.
ومن جهته ،أكد نائب رئيس جمعية
الــصــيــاديــن المحترفين عبداألمير
المغني أن توجيهات صاحب السمو
الملكي ليست جديدة أو غريبة على
سموه حيث اعتدنا على الكثير من
المبادرات التي يقدمها سموه لقطاع
الصيد والصيادين ،مشيرً ا إلــى أن
توجيه ســمــوه بــاتــخــاذ اإلجــــراءات

الــمــواطــنــيــن وخـــاصـــة الــصــيــاديــن

وإيجاد حلول عاجلة للصيادين في

لــيــس بــاألمــر الــغــريــب عــلــى الــرجــل

أقرب وقت وذلك لمعالجة األضرار

التي تقلل من اآلثــار المترتبة على

الذي دائمً ا يتابع مالحظات وهموم

الـــتـــي أصـ ــابـ ــت ال ــص ــي ــادي ــن خ ــال

حاملي رخــص صيد الروبيان لفتة

واحـــتـــيـــاجـــات ال ــم ــواط ــن ــي ــن وإن

الشهور الماضية.

كــريــمــة مــن ســمــوه أثــلــجــت صــدور

توجيهات ســمــوه تصب دومً ـــا في

وأوضــــــح أن س ــم ــوه لـــه بــصــمــات

اتجاه تكريس االهتمام بالمواطنين

واضحة في تنمية وتطوير مختلف

كـــافـــة ،ومــــن ضــمــنــهــم الــصــيــاديــن،

الــقــطــاعــات فـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن

حيث يوجه سموه باستمرار لتلبية

إضرابوه :ترجمة
واقعية لما يوليه
سموه من اهتمام
بالصيادين

بــمــا فيها قــطــاع الــصــيــد ،الف ـ ًتــا إلــى

محمد :سموه
الداعم األكبر
للصيادين وتوجيهاته
أثلجت قلوب الجميع

حطاب :التوجيهات
تعكس حرص
سموه على إعالء
شأن المواطن

بوعنق:
أثر إيجابي
لتوجيهات سموه
على قطاع الصيد

الدخيل :سلسلة
عطاءات للصيادين
في مختلف
األوقات

الصيادين وعوائلهم.
واستذكر المغنى زيــارة سموه لمقر
الجمعية قائالً إنها زيارة تاريخية ال

في البحرين ،مشيرً ا إلى أن الزيارة

مسارات عدة تشمل تنظيم عمليات

االط ــم ــئ ــن ــان لــــدى شــريــحــة كــبــيــرة

كان لها أثر بالغ في نفوس الصيادين

الصيد وزيـ ــادة الــمــخــزون السمكي

مــن الــصــيــاديــن الــذيــن عــانــوا طيلة

خــصــوصــا عــنــدمــا قــــال س ــم ــوه إن

والـــحـــفـــاظ ع ــل ــى اس ــت ــدام ــت ــه مــن

حسا راقـ ًـيــا في
الصيادين أظــهــروا
ًّ

خالل إصــدار القرارات التي تحمي

الشهور الماضية من قرار منع صيد

إيــصــال أصــواتــهــم ونــشــكــرهــم على

الــبــيــئــة الــبــحــريــة” ،مــنـ ً
ـوهــا إلـــى أن

هــذا الــمــوقــف الــوطــنــي ،مــنــوّ ً
هــا بأن

توجيه سموه سيسهم في استقرار

كلمات سموه تعد وســام يطوقون

الصيادين وأســرهــم وأح ــدث حالة

الروبيان ،وقال إن توجيهات سموه
تعكس مــدى حرصه على مصلحة
الــصــيــاديــن فــســمــوه يــحــرص على
إنــصــاف الصيادين وال يسمح بأي

ً
وحافزا الستمرارهم في
به رقابهم

من االرتــيــاح في مختلف قطاعات

مهنة الصيد.

الصيادين.

فيما أكــد أمــيــن ســر جمعية قاللي

فــيــمــا أشـــــاد ن ــائ ــب رئ ــي ــس جمعية

للصيادين خالد الهرمس أن توجيه

ستره للصيادين عبدهللا اضــرابــوه

صـــاحـــب ال ــس ــم ــو الــمــلــكــي رئــيــس

بتوجيهات صاحب السمو الملكي

ال ــوزراء ســوف يسهم في مساعدة

رئــيــس الــــوزراء والمتعلقة باتخاذ

الــعــديــد م ــن أســـر الــصــيــاديــن الــتــي

اإلجــــــراءات الــتــي تقلل مــن اآلث ــار

تتخذ من صيد الروبيان مصدر رزق

المترتبة على حاملي رخــص صيد

وحــيــد ،مــشــيــرً ا إل ــى أن توجيهات

الروبيان ،مؤك ً
دا أن توجيهات سموه

سموه أدخلت السرور والبهجة على

تعد ترجمة واقعية لما يوليه سموه

عــوائــل الــصــيــاديــن وأنــهــا ستخفف

من اهتمام بالغ بالصيادين والعمل
ً
مضيفا أن
على تحسين أوضاعهم،

إلى أن وقوف رئيس الوزراء بجانب

ســمــوه حــرص على تلبية تطلعات

الصيادين ليس بجديد على سموه

الصيادين التي تمثل أولــويــة لديه

فنحن دائما نسعد بدعم سموه لنا

مــنــذ ســــنــــوات ،فــســمــوه مـــن أكــثــر

في الكثير من القضايا التي تواجهنا

الداعمين للصيادين وقطاع الصيد

وتذليل كل الصعاب والمشكالت في

وأن مــبــادرات سموه مع الصيادين

قطاع الصيد.

كثيرة وعالقة في قلوب الجميع.

وقــال إن حكومة البحرين برئاسة

وم ــن نــاحــيــتــه ،أك ــد الــبــحــار عبدهللا

يتوانى عــن تقديم الــمــبــادرات في

صـــاحـــب ال ــس ــم ــو الــمــلــكــي رئــيــس

ال ــع ــري ــس أن تــوجــيــهــات صــاحــب

سبيل فــتــح آفـــاق المستقبل أمــام

عليهم أعباء والتزامات كثيرة ،الفتًا

تنسى أب ً
دا من تاريخ القطاع البحري

الـــــوزراء تــدعــم قــطــاع الــصــيــد عبر

الهرمس :سموه
سخر اإلمكانات
ّ
للنهوض بالصيادين
والبيئة البحرية

الجيران :توجيهات
سموه أحيت
مجددا في
األمل
ً
نفوس الصيادين

السمو الملكي رئيس الــوزراء بعثت

المغني :زيارة
سموه للجمعية
وسام وحافز
الستمرار العطاء

ض ــرر يلحق بــهــم ،مــشــد ًدا عــلــى أن
كــافــة الصيادين يكنون كــل الحب
والتقدير لسموه.
وبـ ــدوره ،قــال البحار حسن محمد
إن تــوجــيــهــات ســمــوه تــؤكــد مــدى
الحرص الكبير الذي يوليه صاحب
السمو الملكي للصيادين وتوفير
البيئة المالئمة والمناسبة لعملهم في
قطاع الصيد لتوفير الحياة اآلمنة
والمستقرة لهم وألسرهم ،وأضاف
أن ســمــوه يعمل عــلــى إعـــاء شــأن
المواطن بالدرجة األولــى ويحرص
على تذليل ما يواجههم من عقبات
وإيجاد حلول لمشكالتهم الحياتية
ً
منوها بــأن سموه يسعى
أيًّ ــا كانت،
دومً ـــــا لتحقيق مــتــطــلــبــات الــحــيــاة
الــكــريــمــة لــكــل أب ــن ــاء الــبــحــريــن وال

شعب البحرين.

العريس:
توجيهات سموه
بعثت االطمئنان
لدى الصيادين
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يودع السفير البريطاني
النعيمي ّ

سمو الشيخ عيسى بن علي :المواطن الثروة الحقيقية

انــطــاق الــنــســخــة الــتــاســعــة لــجــائــزة ســمــوه للعمل التطوعي

المنامة  -بنا

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة الطيبة ســمو

فــي المجــال التطوعــي حتــى يشــاركون
بفعاليــة في خلــق الوعي الصحيح لدى الفرد

الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين بها طاقات وكوادر شــبابية

بدوره الفعال في تنمية وبناء مجتمعه ،الفتًا

متميــزة تمتلــك مــن القــدرات والمهــارات اإلبداعيــة التي تســاعد في بنــاء مجتمعهــا والتي

إلــى أن تعزيــز ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع

تــؤدي أدوارًا مؤثــرة فــي هــذا الشــأن بدعــم ال محــدود مــن القيــادة الرشــيدة لعاهــل البالد

تســاعد فــي زيــادة مــوارد المجتمــع وتقليــل

لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وبرعايــة مــن الحكومة برئاســة رئيس

مشــاكله وإيجــاد الحلــول اإلبداعيــة لهــا ،إلى

الوزراء صاحب السمو الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمساندة الفتة من

جانــب تحقيق الترابــط المجتمعي اإليجابي

ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي

من خالل تعزيز االنتماء إلى الوطن.

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبمناســبة اإلعالن عن انطالق

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم

وفــي نهايــة اللقــاء ،قــام الوزيــر

ماجــد بــن علــي النعيمــي ،بمكتبــه

بتقديم هدية تذكارية إلى السفير

بديــوان الــوزارة بمدينــة عيســى

البريطانــي ،عبــارة عــن درع يمثل

ســفير المملكــة المتحــدة لــدى

مدرســة الهدايــة الخليفيــة أول

مملكــة البحريــن ســايمون مارتن،

مدرســة نظاميــة حكوميــة فــي

وذلــك بمناســبة انتهــاء فتــرة

وأشــار ســموه إلــى أن التطــور الــذي شــهدته

مملكــة البحريــن ،مشــي ًدا الوزيــر

عملــه ســفيرًا لبــاده فــي المملكة،

كذلك بالجهود التي بذلها الســفير

بحضــور مديــر المجلــس الثقافــي

خــال فترة عمله لتطوير التعاون

البريطانــي ريتشــارد روز ،حيــث

في المجال التعليمي.
اللقــاء

األميــن

العــام

تــم خــال اللقــاء بحــث مجــاالت

حضــر

التعــاون علــى صعيــد التعليــم

المســاعد للتقييــم واالعتماديــة

والتعليــم العالــي وتبادل الخبرات

منــى البلوشــي ،ومديــرة إدارة

في هذا المجال.

المنظمات واللجان كفاية العنزور.

رجال أعمال يدعمون تطوير الخدمات الصحية

المتقدمــة مــن خــال توفيــر

الجائــزة على مدار الســنوات التســع الماضية

أفضــل الســبل التعليميــة

يدعونــا إلــى الفخــر بما وصلــت إليه من عمل

والصحية واالجتماعية

مؤسســي يعكــس مــا تزخــر بــه البحريــن من

فعاليات النســخة التاســعة
مــن

جائــزة

ســموه

للعمــل التطوعــي قــال

لهــم”.

ســمو الشــيخ عيســى

ســموه،

وأضــاف
ً
وانطالقــا

سمو الشيخ عيسى بن علي

كوادر أهلية قادت مســيرة هــذه الجائزة إلى
أن تحظــى بمكانــة إقليميــة متميــزة ،حتــى

بــن علــي بــن خليفــة

مــن ضــرورة تفعيــل

اإليجابيــة على المجتمــع والوطن إلى جانب

باتــت واحــدة مــن أهــم الجوائــز فــي المجال

آل خليفــة “إن تصــدر

دور المجتمــع المدنــي

آثارها المباشرة على المتطوعين أنفسهم من

التطوعي على المستوى العربي.

ومنظمــات العمــل األهلي

خــال غرس ثقافة العطاء والبذل لمســاعدة

ونوّ ه ســموه إلى جهود جمعية الكلمة الطيبة

وتحفيزهــا للعمــل المشــترك

الغيــر ،ويســهم فــي تشــكيل وعيــه الصحيح

مع الحكومات في تحقيق التنمية

تجــاه وطنــه والوقــوف علــى احتياجاتــه

الحكيمــة بقــدرات المواطــن باعتبــاره الثروة

الشــاملة والمســتدامة علــى جميــع األصعدة،

فــي شــتى المجاالت .وأوضح ســمو الشــيخ

التطــوع بين أبنــاء المجتمع ،وكذلك الحرص

الحقيقيــة لهذه المملكة ،لذا كان هناك حرص

كانــت جائزتنــا للعمــل التطوعــي بشــقيها

عيســى بــن علــي أن االرتقــاء بالمجتمــع فــي

على اختيار أفضل رواد العمل التطوعي في

كبيــر علــى تطوير قــدرات المواطنيــن وعلى

اإلقليمــي والمحلــي تســتهدف فــي المقــام

النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية

العالم العربي وتســليط الضوء على تجاربهم

رأســهم الشــباب والشــابات أســوة بالــدول

األول تشــجيع هــذه األعمــال التي لهــا آثارها

والثقافية هي مسارات خصبة أمام العاملين

الناجحة التي يمكن االستفادة منها.

البحريــن للمراتــب األولى
فــي االهتمــام بــرأس المــال
البشــري جــاء إيما ًنــا مــن القيــادة

واالتحاد العربي للتطوع في إنجاح الجائزة،
ّ
موج ًهــا إلــى تكثيــف الجهــود لنشــر أهميــة

“خدميـة الجنوبيـة” تتفقـد “أم غويـفـة”

بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عــلــي

المنامة  -وزارة الداخلية

بنــاءً علــى توجيهــات محافــظ الجنوبيــة ســمو

هـــيئة البحرين للثقافة واآلثار ووزارة األشغال

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة

تســهم في توفير خدمات صحية

الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفة،

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

الصالــح فــي مكتبهــا بديــوان

وعالجيــة متميــزة وذات جــودة

وتوصيــات االجتمــاع التنســيقي مــع هيئــة

الــوزارة في الجفيــر رجل األعمال

عاليــة ،وتتيــح أمــام المرضــى

البحريــن للثقافــة واآلثــار الــذي عُ قِ ــ َد مؤخــرًا،

وعــدد مــن المهندســين .وأوضــح الرميحي أن
المحافظــة ماضيــة فــي مشــاريعها التــي تعــزز

عصــام فخــرو يرافقــه عــدد مــن

ســرعة حصولهــم علــى هــذه

فــي متابعــة المشــاريع التاريخيــة والتراثيــة

الحفــاظ علــى تأهيــل وإعــادة تطويــر المواقــع

والتــي تلبــي متطلبــات المواطنيــن ،أكــد القائم

التاريخيــة التــي تزخــر بهــا المنطقــة كإبــراز

بأعمــال مدير الموارد البشــرية والمالية ،رئيس

العيــون التاريخيــة وتحويلهــا إلــى مشــاريع

قســم التنميــة االســتثمارية بالمحافظــة محمد

خدميــة تحافــظ علــى تاريخهــا وهويتهــا

الرميحــي أن المحافظــة الجنوبيــة حريصــة

االجتماعيــة وتكــون مقصــدا لألهالــي والزوار،

علــى أن تكــون مشــاريعها التنمويــة بالتعــاون

مشــيرًا إلى توجيهات ســمو محافــظ الجنوبية

والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة.

بضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الجهات

جــاء ذلك أثنــاء الزيــارة الميدانيــة التي قامت

الحكوميــة فــي مجــال التنميــة الحضريــة

بهــا اللجنــة الخدميــة بالمحافظــة لموقــع عيــن

والمحافظة علــى مواقع العيون الطبيعية ذات

أم غويفــة فــي منطقــة الرفــاع بحضــور ممثلي

النمط التقليدي والتراثي المتميز.

المنامة  -وزارة الصحة

رجال األعمال.

الخدمات.

بعــد ذلك بحثــت الصالــح وفخرو

وأعربــت الصالــح عــن خالــص

والمتطلبــات

شــكرها وتقديرهــا لعصــام فخــرو

الصحية المســتقبلية ،والمشــاريع

ولجميع رجال األعمال وذلك على

الصحــة

اهتمامهم واســتعدادهم؛ من أجل

تنفيذهــا خــال المرحلــة المقبلــة،

دعــم وتطوير الخدمــات الصحية

ومجاالت الدعم والمساهمة التي

التــي تقدمهــا وزارة الصحــة،

يمكــن االســتفادة منهــا خصوصــا

مؤكــدة أن هــذا الدعــم ســيصب

فــي مجــال بنــاء وتشــييد المراكز

دون أدنــى شــك فــي مصلحــة

الصحيــة المتخصصــة ،والتــي

جميع المرضى.

االحتياجــات
التــي

تعتــزم

وزارة

توسيع التعاون بين ديوان الرقابة و“الشورى”

 25مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة

حـــمـــيـــدان فـــي جـــــوالت تــفــقــديــة مــفــاجــئــة لـــمـــواقـــع معنية

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

قــام وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميــدان ،أمس بجولــة ميدانية مفاجئة
لعــدد مــن مواقــع العمل ،لالطــاع على مدى االلتزام بتطبيق القرار رقم  3لســنة ،2013
بشــأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشــعة الشــمس وفي األماكن المكشــوفة خالل
شــهري يوليــو وأغســطس ،التقى خاللها بعدد من مشــرفي المنشــآت في تلــك المواقع،

المنامة  -ديوان الرقابة المالية واإلدارية

اســتقبل رئيــس ديــوان الرقابــة

المشــترك بيــن ديــوان الرقابــة

المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن

المالية واإلدارية ولجنة الشــؤون

محمــد آل خليفــة في مكتبه بمقر

الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس

الديوان صباح أمس ،رئيس لجنة

الشــورى ودعــم دور الديــوان

الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة

وتوســيع أفــق ومجــاالت التعاون

بمجلس الشورى خالد المسقطي.

بينهمــا بمــا يســهم فــي تحقيــق

وتــم خــال اللقــاء التأكيــد علــى

األهــداف المنشــودة فــي خدمــة

والتنســيق

أهداف التنمية الوطنية الشاملة.

مواصلــة

التعــاون

واطمئــن علــى مــدى درجة التزام المنشــآت بالقرار الــذي يعكــس إدراك أصحاب العمل
لمضامينه وأهدافه ونتائجه اإليجابية على ارتفاع اإلنتاجية.
وأكد الوزير أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة

أصحــاب العمــل بالقرار ،والــذي يعكس إيمانهم

تحت أشــعة الشــمس وفي األماكن المكشــوفة

وقناعتهــم بأهميــة تطبيــق إجــراءات الصحــة

يعــد مــن المكتســبات العماليــة التــي حظيــت

والســامة والمحافظــة علــى أرواح العمــال

بهــا العمــال في هذا العهــد الزاهر ،مشــد ًدا على

وحياتهــم وتأثيــر ذلــك على مســتويات اإلنتاج

أنــه لــن يتــم التهــاون فــي رصــد المخالفيــن

والربحيــة .وقــد قامــت وزارة العمــل والتنميــة

لهــذا التشــريع العمالــي ،مؤكــ ًدا اتخــاذ جميــع

االجتماعيــة منــذ بدء تطبيق قــرار حظر العمل

اإلجــراءات القانونيــة لحمايــة العمــال وضمان

وقــت الظهيــرة لهــذا العام فــي األول من يوليو

ســامتهم ،مثمنًا في الوقت ذاته بنســب التزام

حتــى تاريخــه بـــ  2894زيارة تفتيشــية لمواقع

ماي تشيد بالتعاون بين بريطانيا والبحرين

فواز بن محمد يحضر حفل مجلس الشــرق األوســط للمحافظين

المنامة  -وزارة الخارجية

تعتبــر في الوقــت الراهن مــن أكثر مناطق

في لندن .ونقل الســفير تحيات عاهل البالد

العالــم حاجــة إلــى االســتثمار ،وخــوض

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل

“حــرب األفــكار” لمواجهــة األيديولوجيات

خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

للقيــادة البحرينيــة ،وأعربــت عــن تقديرهــا

لــدوره فــي تطويــر العالقــات البحرينيــة

البريطانية.

اإلســتراتيجية

والدوليــة

أحمد آل خليفة أن منطقة الشرق األوسط،

لمجلس الشــرق األوسط لحزب المحافظين

وأبلغــت رئيســة الــوزراء الســفير تحياتهــا

وكيل “الخارجية” :التدخالت اإليرانية في المنطقة ماثلة للعيان

والطاقــة “دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن

وذلــك علــى هامــش حفــل الغــداء الســنوي

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة.

العمــال الذيــن وقعــت بشــأنهم المخالفــات 49

المخالفة.

العالم بحاجـة لخـوض “حـرب األفكـار”

للدراســات

برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي،

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

عــن تســجيل  25مخالفــة فقــط ،فيمــا بلــغ عدد

التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيــال المنشــآت

أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن

المتحــدة الشــيخ فواز بن محمــد آل خليفة،

وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

أي بعد مرور نحو أســبوعين من سريان القرار،

إحالــة محاضــر المخالفــات إلــى النيابــة العامــة

المنامة  -مركز دراسات

التقــى ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكة

الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة،

العمل ،وأســفرت فرق التفتيــش حتى تاريخه،

عامــاً ،بنســبة التــزام بلغــت  .% 99.1هذا وتم

وفــي الحفــل ،ألقــت رئيســة الــوزراء كلمــة

أعربــت فيهــا عــن أشــادت فيهــا بالتعــاون
جليا عبر
المشــترك مــع البحرين الذي يظهــر ًّ
منشــأة التســهيالت البحريــة البريطانيــة،

وأهميتهــا فــي حماية وحفظ الســلم واألمن

اإلقليمييــن .وأكدت العالقــة التاريخية بين
المملكــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون

الخليجــي خصوصــا عبــر التبــادل التجــاري
الــذي يصــل إلــى  30مليــار جنية اســترليني
ً
ً
وحليفا
استراتيجيا
شريكا
ســنويًا ما يجعله
ًّ

مهم .وأشارت إلى ضرورة الوصول إلى حل
ســلمي للقضية الفلســطينية عبر حل يرضي

الطرفيــن التزامً ا بالقرارات الدولية المتعلقة
بهذا الشأن.

الثيوقراطيــة والمتطرفة.وأوضــح فــي
كلمتــه بالمؤتمــر الســنوي العاشــر لمركــز

مسار األحداث بالمنطقة.

اإليرانيــة فــي العديــد مــن دول المنطقــة،

الخليــج لألبحــاث ،الــذي نظمــه بجامعــة

وأشــار إلــى أن إيران تعد مثــاال بارزا ،فبعد

ماثلــة للعيــان .وفــي البحريــن تــم ضبــط

كامبريــدج البريطانيــة أن هنــاك نظريــات

 4عقــود كاملــة مــن الثــورة ،يمكــن القــول

العديــد مــن خاليــا اإلرهــاب التــي تلقــت

عديدة ،حاولت شــرح طبيعة األوضاع في

بثقة :إنها ليست دولة طبيعية ،ومشروعها

التدريب والتمويل ،وتم تهريب واستعمال

المنطقــة أو تتعامــل معهــا مثــل :نظريــات

القائــم علــى التوســع للســيطرة علــى دول

المتفجــرات .وكشــفت التحقيقــات أنهــا

“مــلء الفــراغ” و”الفوضــى الخالقــة” لكــن

المنطقــة يســعى إلثــارة األزمــات ،ورعايــة

مواليــة للحــرس الثــوري اإليرانــي أو أحــد

تظــل نظريــة “القــوة” تضــع بصماتهــا علــى

وتمويل المليشيات اإلرهابية .فالتدخالت

تشكيالته في دول الجوار.

المدعو ياسر الجالهمة محكوم باإلعدام
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“الدفاع”“ :ما خفي أعظم” حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين

الرفاع  -قوة الدفاع

صــرّح المتحــدث الرســمي باســم قــوة دفــاع
ً
تعليقــا علــى برنامــج “مــا خفــي
البحريــن
أعظــم” الــذي تم ب ّثه يوم األحــد الموافق 14

ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن
البالد وتسليمها لالستخبارات القطرية

يوليــو  2019علــى قنــاة الجزيــرة القطريــة
وهــي حلقــة جديــدة مــن سلســلة التآمر ضد

تلبيــة الدعــوة للقــوة االحتياطية بعــد أن ف ّر
إلــى (قطر) وتجنّس بجنســيتها دون موافقة
الجهــات المختصــة في قــوة دفــاع البحرين
وقــد صــدرت بحقــه مذكرة قبــض من خالل
الشــرطة الجنائيــة الدوليــة (اإلنتربــول)
قضائيا.
لمالحقته
ًّ

الــدوار معلومــات ال تمــت للواقــع والحقيقــة

مســائل وأمور عســكرية سرية إلى أشخاص

بأية صلة.

غيــر مصــرح لهــم باالطــاع عليهــا وأنــه بعد

وختم المتحدث الرسمي بأن أسلوب برنامج
ّ
يحــث على الكراهية
قنــاة الجزيــرة القطرية

كما ذكر المتحدث الرســمي نفســه بأنه وفي

انتهــاء النيابــة العســكرية مــن التحقيــق

ويثبــت للعالم بأن قطر تحتضــن اإلرهابيين

العــام  2018تــم رصــد المدعــو ياســر عذبــي

فـــي القضيــة تـــم إحالتهـــا إلـــى المحكمـــة

الجالهمــة مــن خــال األجهــزة األمنيــة فــي

العسكريـــة المختصـــة حيث صــدرت بتاريخ

للحقيقــة والواقــع ،حيــث إن كتيبــة األمــن

قــوة دفــاع البحريــن بقيامــه بتجنيــد خاليــا

 30أبريــل 2019أحــكام حضوريــة متفاوتــة

تجسســيه عنقوديــة لصالــح دولــة أجنبيــة
ّ

بحــق المتهميــن مــا بيــن الســجن المؤبــد

في العام  2011كانت قوات مســاندة لوزارة

خــال الســعي والتخابــر فــي ارتــكاب جناية

ياســر عذبــي الجالهمــة (باإلعــدام) وتنزيــل

إفشــاء أســرار الدفــاع عــن البــاد وتســليم

رتبتــه إلــى جنــدي وطــرده مــن قــوة الدفــاع

عربية خليفية آمنة مطمئنة بالتفاف شــعبها

دخول الــدوار وبالتالي فإن كافة االدعاءات

هــذه المعلومــات لألجهــزة االســتخباراتية

وعــدم التحلــي بــأي وســام أو نوط وشــطب

حــول قيادته ،وســتبقى قوة دفــاع البحرين

القطريــة بقصــد ارتكاب عمل ضــار بمصلحة

اســمه من قائمــة أعضاء القــوة االحتياطية،

دائمً ــا الــدرع الحصيــن لمملكتنــا الغاليــة فــي

الكاذبــة التــي ســاقها المذكــور فــي البرنامج

مملكــة البحريــن واإلضــرار بمركــز البــاد

حيــث مــازال المذكــور مطلوبًــا للعدالــة .كمــا

ظــل قيــادة ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك

بمــا فيهــا تعــداد الكتيبــة ووضــع أســلحة

الحربــي حيــث قــام والمتهمــون اآلخــرون

أن المذكــور صــدر بحقــه فــي العــام 2013

وتصويرهــا مــن قبــل وزارة الداخليــة فــي

باإلفضاء بمعلومات رســمية وإيضاحات عن

حكــم بالســجن لمدة 10ســنوات وذلــك لعدم

المفــدى القائــد األعلــى حمــد بــن عيســى آل

وســعيا مــن قطــر لتقويــض
مملكــة البحريــن
ً

مجلس التعاون الخليجي وإثارة الفتنة بين
دوله ،وذلك عن طريق المعلومات التي أدلى
بهــا المدعــو ياســر عذبــي الجالهمــة في هذا
البرنامــج وهــي معلومــات مغلوطــة تزويــرًا
الداخلــي التــي يعمــل مــن ضمنهــا المذكــور
الداخليــة لتأمين مستشــفى الســلمانية ،ولم
تكلــف هــذه الكتيبــة بأيــة مهــام فــي عمليــة

(قطــر) حيث اشــترك مع متهميــن آخرين من

العرادي :النظام القطري يعبث بأمن البحرين

وغيابيــا بحــق المدعــو
والســجن المؤقــت،
ًّ

وتدفــع لهــم األمــوال لتشــويه صــورة مملكة
ســعيا منهــا إلــى تقويــض الســلم
البحريــن
ً

األهلي وشق الصف الوطني والخليجي.

وأكــد المتحــدث الرســمي فــي قــوة دفــاع
البحريــن أن “معــول الهدم القطري سيســتمر
ً
شــامخة
باســتهدافنا ولكــن تبقــى البحريــن

خليفة حفظه هللا ورعاه وأدام عزه”.

النفيعي :وعي الشعب أفشل أكاذيب الجزيرة

أكــد عضــو مجلس الشــورى علي العــرادي أن ما يقوم بهِ

قــال عضــو مجلس النــواب إبراهيم النفيعــي إن وعي

وإمعان في إلحاق
النظام القطري من تصرفات هوجاء،
ٍ

الشــعب البحرينــي ،أفشــل محــاوالت قنــاة “الجزيــرة”
فــي إحــداث القالقــل والفوضى بين مكونات الشــعب

الضــرر وتكريــس نهــج التطــرف والتآمــر علــى مملكــة
البحرين ،يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أيادي هذا النظام

الواحــد ،بمحاولــة خبيثــة وجديــدة ،تعكــس النهــج

العابثــة بأمــن البحريــن ،وأموالــه التي ســخرت من أجل

العدائــي المــارق الــذي تتبعــه حكومــة الدوحــة تجــاه

ضرب مصالحها ومقدراتها .وش ّدد العرادي على ضرورة

البحرين ،وبقية الدول العربية األخرى.

أن يتحرك المجتمع الدولي إليقاف العبث الذي يمارســه

وأوضــح النفيعــي أن اإلعالم القطري مأجــور بامتياز،

ِ
والتحريــض المقيت قنــاة الجزيرة،
النظــام القطــري ومرتزقتــه ،عبر منصــة الفتنة

يق ّدم للعالم دومً ا عبر ممارساته السوداء نوايا حكام قطر ،وأذنابهم ،عبر تمرير

التي تمثل الجناح اإلعالمي للنظام الذي اعتاد التغطية على انحرافاته ومشــاكله

األجنــدات األجنبيــة على حســاب األمــن القومي الخليجي والعربــي ،وهو حال

الداخليــة ،عبــر افتعال األزمــات ،والتحريض على دول الجــوار ،واإلضرار بمصالح

موضع قطر في عزلة غير مسبوقة ،شعبها أول من يدفع ضريبته.

الدول في الغرب والشرق ،عبر تغذيته وتمويله لحركات التخريب واإلرهاب.

وأكد النائب أن االستعانة بالخونة ،واإلرهابيين كما فعلت الجزيرة ببرنامج ما

ولفــت إلــى أن البحريــن مــع مــا تملكــه مــن إرث حضــاري ووحــدة فــي الصف لدى

خفي أعظم ،واالعتداد بشهادتهم وهم قتلة ومجرمون ،يوجز باختصار إلى أي

أبنائهــا ،وقــوة فــي النســيج االجتماعــي والوطني ،والتفــاف أطيــاف المجتمع بكل

نفق مظلم تتجه إليه دولة قطر.

طوائفهــم ودياناتهم حول القيادة الرشــيدة ،يمثل الــدرع الحصينة والواقية ،التي

وأضــاف “بعــد أن أصبحــت قطــر هــي الحاضــن األول للجماعــات اإلرهابيــة

تتهاوى أمامها كل المطامع والمخططات التي يحوكها النظام القطري للبحرين.

والمتطرفــة ،أولهــا “اإلخــوان المســلمين” ،وبعــد أن أثبتــت الكثيــر مــن التقاريــر

اللعب بأعواد
الكبريت

سيد ضياء الموسوي

Û Ûمن يعرف منهجيتي في الكتابة يصل إلــى قناعة أنــي مازلت أؤمن
بقاعدة التشجيع إلنــجــازات الــدولــة ،والمشروع اإلصــاحــي ،ونقد أي

خطأ .منذ أمد وأنا أنتقد أخطاء الوزارات حتى وأنا في مجلس الشورى
وقفت أكثر من مرة وتكلمت بكل وضوح مثال عن عدم إيماني بقانون
“التقاعد الجديد” ،وانتقدت وزراء كثرا من وزير المالية السابق إلى
وزير العمل وسياسة وأرقام وزارته غير الصحيحة ،إلى وزارة الصحة
إلى األشغال وإلى الكهرباء في الضرائب ووزارة اإلسكان في مشروع
مزايا السابق .وأنا أسعى لتقوية الديمقراطية البحرينية ،وأراهن على
مدها دائما باألكسجين .هذه الوزارات مدحتها في أمور وانتقدتها في
أمور ،وسأبقى أمارس النقد .واألرشيف موجود...

Û Ûومازلت أؤمن مادمت أحب البحرين ،ومشروع جاللة الملك البد أن
أسعى إلى تشجيع اإلنجازات ،والعمل على إصالح أي أخطاء .السؤال

الذي أطرحه ،ماذا لو كتابات النقد التي أكتبها هنا ،كتبها كاتب قطري
في الدوحة ،فهل يتحمل صدر السلطة هناك كل هذا النقد؟

Û Ûإن أسلوب االتهامات فيما طرح في برنامج يلعب بالنار مؤخرا مثير
للشفقة ،فــدولــة مبتدئة ال يمكن أن تــقــوم بــزج قياداتها أو تحاول
قيادتها في الحديث في مسائل حساسة ،ومــع شخصيات متطرفة
لتناقش مواضيع ضخمة كما اتهمت به البحرين .قيادتنا أكبر من سم
كوبرا األخبار السامة التي بثها البرنامج .إنها سقطة قوية للجزيرة،
وهناك من ضحك في القناة نفسها على ركاكة الطرح ،وضعف تلصيق
وتركيب سيناريوهات المعلومات .ومــن خــال سيناريو البرنامج،
أضحكني مقدم البرنامج ،وهو يكتب حروفه على الزجاج في تقليد
مبتذل للعالم الرياضي ،جون ناش ،الذي عرف بطريقة كتابة إبداعاته
االقتصادية على نافذة الجامعة.

Û Ûأما بالنسبة للمحتوى ،فمن يقرأ لميكافيلي في كتابه (األمير) ،أو روبرت
غرين في كتابه (كيف تمسك بزمام القوة) يعرف جليا حجم االبتذال
فــي التضليل الــمــقــدم فــي إخـــراج الــنــصــوص .وألن “الــمــعــالــي كَ ــثِ ــيــرَ ة
ُالح َّسادِ ” كما يقول المتنبي ،تم تكثيف الغبار في استهداف القيادة
ُ
بالذات إلخراجها “بطلة” الموقف حتى في عمليات مدبرة لضرب أمن
إيــران! وكــأن القيادة لم يبق لها مهمات عظيمة إال هذه األطروحات
الطوباوية الرومانسية المضحكة.

Û Ûوعلى طريقة “برشوت” قناة الجزيرة “المعلوماتي األســطــوري” ،كما
العنقاء المعروف في نزوله على الدول ،والذي دائما ما يخطئ الدوحة؛
كونها “جنة هللا الديمقراطية على األرض” نزل علينا البرنامج هذه
المرة كنيزك ليخبر البحرينيين أن البحرين هي التي تستهدف األمن

وأضاف قائالً :ما يقوم به النظام القطري يزيد من انحشــاره في زاوية العزلة،

خصوصا مع الصورة التي تشكلت حول هذا النظام ،وممارساته البشعة ،مبينًا
ً

الدوليــة واألمميــة ،ومكاتبات المنظمات والصحف المســتقلة بأنها تموّ ل الكثير
مــن الجماعــات اإلرهابيــة حــول العالم ،وتوظف أمــوال الغاز لذلــك ،تأتي اليوم

أن برنامــج (ما خفي أعظم) ال يكشــف ســوى ســوءات نظام يعيــش على موائد

بــكل صفاقــة لتتهــم البحريــن بمــا هــو ليــس فيهــا” .وأردف النفيعــي “محاوالت

الفتنــة وتغذيــة التطــرف ،ويؤكــد ما كان يشــاع عنــه من إعــداد المؤامرات ضد

شــق الواحــدة الوطنيــة لــن تؤتــي ثمارهــا ،ال من قنــاة الجزيرة ،وال مــن غيرها،

Û Ûواألمر المضحك أن البرنامج جاء ليوزع علينا مواعظ شيطنة البحرين

البحرين طوال السنوات الماضية ،ويبين أن ما خفي من النظام القطري أعظم

فلدينا بفضل من هللا قيادة حكيمة ورشــيدة ،وقريبة من أبناء شــعبها ،تحبهم

مما اتضح للعيان.

ويحبونها ،وهم على العهد باقون”.

هوميروس اإللياذة ،والتي تحكي قصة حصار طــروادة ،وكما يقول

ك
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اإليراني ،وليس العكس“ ،وَ كَ ْم ذَ ا بدوحةَ مِ َن المُ ْ
كَ البكا” مع العذر للمتنبي.

ومالئكية إيران كأنه يسوق ألفكار فيلم “ ”Troyالمقتبس عن ملحمة
علماء النفس“ :إن إمــاءات الجسد واللباس تحكي أكثر من الكالم”.
ونــقــول لــمــروجــي وحــامــلــي وشــاربــي الــبــرنــامــج :سنكون بحرينيين،

وحمديين مــادام ثمة نفس يرمق أكسجين ،أو دفقة روح ترنو لنمير
حياة ،وما هذه البرامج إال جهد العاجز ،وإن التفاف الشعب مع القيادة
هــو صمام أماننا .وإذا كــان فــي سماء الــعــرب مــلــوك ،وأم ــراء نجوما

عائلة اليحيى :برنامج
الجزيرة “خبيث”
وزيف الحقائق
ّ

الغريري :قطر حاضنة لإلرهاب

عمــوم القبيلــة تؤكــد وقوفهــا خلــف جاللــة الملــك

محرر الشؤون المحلية
أعربــت عائلــة اليحيــى فــى البحريــن والمملكــة

العربيــة الســعودية والكويــت عــن اســتنكارها
وشــجبها مــا ورد فــي البرنامــج الخبيــث “ما خفي

أعظــم” فــي قنــاة “الجزيــرة” القطرية ومــا تضمنه
مــن تزييــف للحقائــق وإســاءة للمملكــة البحريــن

ولقيادتهــا وشــعبها ،وأبــدت اســتغرابها مــن تعمــد

الكذب واالفتراء وتزييف الحقائق.

وقالــت “نحــن جميــع أفــراد عائلــة اليحيــى نجــ ّدد

الــوالء المطلــق إلــى عاهــل البالد صاحــب الجاللة

الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،ورئيس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان
آل خليفــة ،وولي العهــد نائب القائد األعلى النائب

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وأضافــت “حفــظ هللا البحريــن الغاليــة وقائدهــا

جاللــة الملــك وشــعبها مــن أي مكــروه ونفــدي
البحريــن بأرواحنــا ودمائنا .اللهــم احفظ البحرين
ومليكهــا وشــعبها مــن شــر األشــرار وكيــد الفجــار

وطمــع الحاســدين اللهــم ينصرنــا عليهــم .عاشــت

البحرين وعاش الملك”.

سيبقى حمد وحده القمر ،الذي مازلنا نراهن على حكمته ،واحتياط
صبره ،وتحويل أي جرح خلقه الخارج إلى فرج وفرح وابتسامة كبرى
لكل البحرينيين .أقول للدوحة ،إن مثل هذه البرامج ال تخدم الدوحة،
وال الخليج ،وإن العنترية في تسويق مثل هذه السيناريوهات المتلفزة
ال تخدم ال السنة وال الشيعة في البحرين أو الدوحة ،بل وال تخدمكم،
ـاع إن لدغت لن تكون
وهــي ال تعدو أن تكون رقصا على رؤوس أفـ ٍ
بمنأى عنكم.

Û Ûإن البرنامج لو كــان منصفا لتجول في المنامة ليشاهد ديمقراطية

محرر الشؤون المحلية

التعايش فــي دعــم الــمــواكــب الحسينية مــن قبل جاللة الملك ،هذه

البرامج التي ليس كمثلها كل دول الخليج والعالم .وإن ديمقراطية

أكــدت قبيلــة الغريري فــي مملكة البحرين

“إن االفتــراءات مــن دولــة قطــر المارقــة

بأنهــا ومــن خــال هــذا البرنامــج المفبــرك

وقوفهــا التــام خلــف قيــادة عاهــل البــاد

والحقــودة علــى اإلنجــازات التــي تحققهــا

ستســعى إلــى بــث الكراهيــة والتحريــض

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل

مملكــة البحريــن وقيادتها والتي يشــار لها

علــى الفرقة وشــق الصف الوطنــي ،وخير

خليفــة ،وأنهــا وجميــع أبنائهــا رهن إشــارة

بالبنــان علــى مختلــف المحافــل الدوليــة،
ّ
تشــكل
يؤكــد أن هــذه الدويلــة باتــت

دليــل علــى ذلك أن وســم “ #بقيادتنا نحن
أقــوى” أصبــح األعلى فــي التغريدات على

Û Ûإن ما قمتم بطرحه يضحك أي مراقب ملم ،ولو بقليل في الصحافة

وحياض الوطن ضد من يســعى للمســاس

خطــرًا علــى جميــع دول مجلــس التعــاون

“تويتــر” نشــر مــن خاللــه المغــردون صــور

بأمــن واســتقرار المملكــة ،وأوضحــت أن
برنامــج “مــا خفــي أعظــم” الذي ب ّثتــه قناة

الخليجــي وهــو مــا يجــب أن يواجــه بقوة
لوقف ممارســات الدوحة العدائية ولجمها

جاللــة الملــك حفظــه هللا ورعــاه يؤكد بما
ال يــدع مجــاالً للشــك بــأن جميــع شــعب

وتلقنهم ما يقولون لتصنع الحدث “األســطــوري” ،وإذا أردتــم أن تروا

الجزيرة القطرية ما هو إال فبركة إعالمية

لتعــرف حجمهــا الحقيقــي” ،وطالبــت

البحرين جنود يقفون خلف قيادة جاللته.

في أي دولــة أوربــيــة ،هــذا وأنتم فيه وكأنكم حصلتم على لبن نوق

جديــدة وليســت بغريبــة علــى هــذه القناة

باتخــاذ إجراءات حازمــة من جميع الدول

واختتمــت قبيلــة الغريــري بيانهــا بالتأكيد

السبق ،وحليب عصافير األخبار السرية التي يعجز عن الحصول على

الخبيثــة التــي دأبــت منــذ أكثــر مــن أربعة

الخليجيــة ضــد قطــر وردعها بــل وإلزامها

عقــود مضــت وال تــزال حتــى اليــوم تبــث

بالعــودة إلــى جــادة الصــواب والبيــت

علــى أن والءهــا لحضــرة صاحــب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى ٓال خليفــة ثابــت

ســمومها ضــد البحريــن مــن أرض قطــر

الخليجــي وتنفيــذ مــا وقعــت عليــه مــن

كثبــوت الجبــال الرواســي وأن جميــع

التــي أصبحــت حاضنــة لإلرهــاب ودولــة

اتفاقات نكثتها عهودها ولم تلتزم بها.

جاللتــه فــي الدفــاع والــذود عــن تــراب

أبنــاء القبيلــة علــى العهد يفــدون البحرين

وشــ ّددت قبيلــة الغريــري بــأن البرنامــج

ومليكهــا بأرواحهــم ودمائهــم ضــد مــن

إثارة الفتن والعبث باألمن واالستقرار في

الــذي بثتــه قنــاة الجزيــرة زاد البحريــن

يحيــك الدســائس ،فالبحريــن صخــرة

المنطقة.

قيــادة وشــع ًبا صالبــة وقــوة وتالحــم ضد

قويــة وحصن منيع تتحطــم عندها أحالم

تخــدم األجنــدات اإليرانيــة الخبيثــة فــي

وفــي بيــان أصدرتــه قبيلــة الغريري قالت

التدخــات القطريــة التــي تعتقــد واهمــة

الطامعين.

تحبو واتــحــادات عمالية في نمو وصحافة تتبرعم خير من أرض ال
ديمقراطية وال اتحاد وال صحافة فيها ،وهي تسوق في نرجسية إنها
قبلة الديمقراطيات والرأي والرأي اآلخر.

والسياسة واإلخ ــراج ،فبإمكان أي دولــة أن تقتطع صــورا وأشخاصا
البعد الحقيقي لفشل هذا البرنامج السيكوباتي السادي رغم الدعاية
الخيالية الذي يعجز عن دورهــا “ ”Joseph Goebbelsلم يلق صدى

عبقريتها حتى وكالة  FBIوالتي سوقتم لها ،وكأنها ستكون فضيحة
“ووتر غيت” لمخيلة لرتشارد نيكسون الجزيرة ،ولكن هذه المرة -ويا
لرداءة اإلخراج  -في مقابلة يتيمة مضحكة.

Û Ûما كنتم بحاجة إلــى مخرج كمخرج مسلسل “”Game of Thrones
لصنع الحدث ونسج الخياالت الفنتازية وتنانين صغار ينفخون نارا

ال تحرق ،ولكن قليال من المصداقية لتكون حتى الفقاعة التي انتهت
بحينها على األق ــل ،فقاعة حديدية ال فقاعة صــابــون تساعد على
الشخير العام .من يريد خدمة الشعب الخليجي أو البحريني ال يشتغل
على نثر الزجاج أو اللعب بأعواد كبريت الحساسيات الطائفية لصناعة
الحرائق بدال من الحدائق ،والمقابر بدال من الشقائق كما هو “الربيع

تجمع الوحدة :نقف صفا واحدا
مع القيادة ضد المؤمرات
عراد  -تجمع الوحدة الوطنية

أعــرب تجمــع الوحــدة الوطنيــة فــي

إال إســقاطات لحــال النظــام القطــري

بيان عن إدانته واستنكاره الشديدين

الذي أظهر بكل وسائله استمراره في

للمحاولــة البائســة والخبيثــة من قناة

محاوالتــه البائســة واليائســة لتدميــر

الجزيــرة القطريــة لبــث الفرقــة وزرع

أنظمــة دول الخليج العربي وإضعاف

الفتنــة الطائفيــة بيــن أبنــاء شــعب

مجلــس التعاون الخليجــي في نطاق

البحرين ويؤكــد التجمع أن األكاذيب

المؤامــرة الغربيــة للفوضــى الخالقــة

الســاذجة واالفتــراءات المفضوحــة

والشــرق األوســط الجديــد بدعمــه

وســيئة اإلخــراج التــي تبثهــا قنــاة

المكشــوف للتطــرف وللمنظمــات

الجزيــرة عــن البحريــن هــذه األيــام

اإلرهابية في المنطقة.

مــن خالل حلقــات برنامجها (ما خفي

وختــم البيــان “إن تجمــع الوحــدة

أعظــم) تأتــي ضمــن سياســات نظــام

الوطنيــة يؤكــد للنظــام القطــري

الحكــم القطــري التآمريــة ومحاوالته

ومرتزقتــه أينما كانــوا ولكل من يريد

البائسة لتأجيج العنف والكراهية بين

النيــل مــن اســتقرار البحريــن فشــله

أبناء شعب البحرين والتحريض على

المســبق وخيبته األكيــدة في تحقيق

اإلرهــاب فــي المملكة .وشــ ّدد التجمع

هدفــه فــي زعزعــة تماســك وحــدة

“علــى أن محاولــة قنــاة الجزيرة ومن

شــعب البحريــن ووقوفــه بمختلــف

يقف وراءها الســتهداف تماسك أهل

فئاته ومكوناته االجتماعية والدينية
ًّ
صفا واح ًدا خلف قيادته الرشيدة”.

البحريــن ووحدتهــم الوطنيــة مــا هي

عائلة الظاعن تستنكر قلب

“ما خفي أعظم” المتعمد للحقائق

من مليون قتيل وجريح ،وأكثر من  14مليون الجئ وخسائر أكثر من
 834مليار دوالر.

Û Ûإن الذي أضاع بلدان العرب هي هذه البرامج .نحن والنتمائنا العربي
والعروبي واإلسالمي ،سنسعى إلى لملمة القلوب بخياطة الجروح،
وحلحلة الملفات التي تخدم المواطن ،ونسعى إلى تعميق نهر الوحدة
بين الشعب والقيادات .ال أريد الدخول في ملفات اإلخوان ،وال ملفات

محرر الشؤون المحلية

الربيع العربي ،وقصة الثراء على حساب دمــاء الفقراء ،وال صفقات

أعربــت عائلــة الظاعــن في مملكــة البحرين عن

وبهــذه المناســبة ،جــددت عائلة الظاعــن الوالء
ً
جيــا
الطاعــة الــذي كان عهــ ًدا حافظــت عليــه

“مــا خفــي أعظــم” ،الــذي بثتــه قنــاة “الجزيــرة”

بعــد جيــل؛ منــذ أن بايــع جدهم ظاعــن المغفور

القطريــة يوم األحــد الماضي ،إذ تعمد القائمون

لــه بــإذن هللا الشــيخ أحمــد الفاتــح ،وتؤكــد أن

على البرنامج وبشــكل واضح تشــويه الحقائق

األحفــاد الزالــوا وســيبقون ســائرين علــى نهــج

ومحاولــة اإلســاءة لوطننــا الغالــي ،مملكــة

اآلبــاء مجدديــن عهــد الــوالء لقائدنــا ومليكنــا

البحريــن وقيادتنــا الحكيمــة ممثلــة فــي عاهل

عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى

عيســى آل خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحــب

آل خليفة.

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

وقالــت العائلــة “مــن جملــة تلــك المغالطــات

خليفــة ،وولي العهد نائب القائــد األعلى النائب

والقلــب المتعمــد للحقائــق ،مــا مس ابــن العائلة

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

وأحــد رجاالتهــا المخلصيــن عدنــان الظاعــن،

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،

والــذي كان علــى الــدوام مبعــث فخرهــا وأحــد

واألسرة الخليفية الكريمة.

عناويــن والئهــا للبحريــن وقيادتهــا مــن خــال

وأكــدت العائلــة أنهــا كانــت وســتبقى رهــن

موقعه”.

إشــارة جاللــة الملــك ،ويضــع أبناؤهــا أنفســهم

وعبــرت عائلــة الظاعــن عــن اســتغرابها

فــي كل المواقــع فــداء لوطننــا الغالــي وقيادتنا

شــديد اســتنكارها وإدانتها لما ورد في برنامج

العربي” الذي سوقتم له ونفختم فيه ،فقاد إلى كارثة بشرية ،إلى أكثر

واستنكارها الشديد من تعّ مد الكذب واالفتراء

الكريمــة ،ســائلين المولــى القديــر أن يحفــظ

ومــن تزيّيف الحقائق المذكورة عموما ،الســيما

مملكــة البحريــن مــن كيــد الكائديــن؛ لتبقى كما

القصة الملفقة البن العائلة الذي بر بقسمه تجاه

كانت عبر التاريخ صخرة تتحطم عليها أطماع

الوطن والقائد وأدى واجبه على أكمل وجه.

الحاقدين.

االستثمار في سوق بوصلة دماء الغالبة المقادين لمسالخ السياسة
وشواء أحالم المهمشين في احتفاالت باربكيو السياسة كما يحدث
في ليبيا وفي العراق وفي تونس والحزائر وفلسطين ،وكل الفضائح،
لكن إذا كان ثمة سياسة تعاني عقدة المالئكية ،فيجب أال تشيطن قادة
عرفوا بحب شعوبهم.

Û Ûولعلمكم ،سنبقى البحرينيين مهما تداخلت القضايا ،وتناثر الجرح،
وعظمت أو صغرت هموم الحياة ،يــدا بيد مع جاللة الملك ،وسمو
رئيس ال ــوزراء ،وسمو ولــي العهد ،ممتثلين لقول الشاعر .فمن كان
فــوق محل الشمس موضعُ ه ..فليس يرفعه شــيء وال يضعُ  .ويقف
شعبنا الصادق سنة وشيعة محافظين على المكتسبات ونكمل النقص
طوبة طوبة ،وننتقد النقد البناء ألداء الوزارات بالكلمة الطيبة ،وبالنقد
الموضوعي وبسياسة الخطوة خطوة دون أن نقدم أبناءنا فولتير
للمسالخ السياسية .واسمحوا لي بعيدا عن رومانسية الخطابات،
فالبرنامج ينطبق عليه قول الشاعر المتنبي:
وإذا

أشـــــــــــــــــــــــــار

مــــــــــــحــــــــــــدثًــــــــــــا

فـــــــكـــــــأنـــــــه

تــــــلــــــطــــــم
ِ
قــــــــــــــــــــردٌ يــــــقــــــهــــــقــــــه أو عــــــــــــجــــــــــــوزٌ
وتــــــــــــــــــــــراه أصـــــــــــغـــــــــــرَ مـــــــــــا تــــــــــــــــــــــراه ،نــــــاطــــــقً ــــــا
ـــــــســـــــم
ُ
يـــــــــكـــــــــون ويُ ـــــــقِ
ُ
ويـــــــــكـــــــــون أكـــــــــــــــذب مـــــــــا

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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تحديث مصفاة “بابكو” يرفع اإلنتاج اليومي إلى  380ألف برميل

المقاولون شــركات إيطالية وإســبانية وكورية

 5ماليين وثيقة لعمليات التشغيل

 21وحدة معالجة إضافية

محرر الشؤون المحلية

 65ألف طن من هياكل البناء

وفق التسلسل الزمني لمشروع تحديث مصفاة “بابكو” ،بدأ بتجهيز الموقع في العام الماضي  .2018وفي شهر فبراير
مــن العــام الماضــي تــم البدء بعمليات الهندســة والمشــتريات والتشــييد ،وبدأت األعمال اإلنشــائية فــي المنطقة غير
ً
مسبقا لألعمال اإلنشائية” ،وكذلك الصفقة المالية وتأمين التمويل في شهر
النشطة “وهي المناطق التي تم تحديدها

من الهياكل المعدنية و 6آالف و 500أســطوانة خرســانية،

ديسمبر ،وتم وضع حجر األساس للمشروع في شهر مارس من العام الجاري .2019

و 150ألــف وصلــة ،و 5مالييــن قطــر بوصــة مــن لحــام

ومــن المتوقــع االنتهاء من بناء محطة فرعية تابعة لهيئة

إلدارة الكلفــة وجــدول العمــل ،إذ ســيكون مقياس النجاح

الكهربــاء والمــاء فــي العــام  2020أمــا جهوزيــة االنتهــاء

مــن خــال التشــغيل الناجــح واآلمــن للوحــدات الجديــدة

مــن وحــدة التكســير الهيدروجينــي للرواســب والتشــغيل

وإدماجها في الوحدات الحالية.

فستكون في العام .2022

األنابيــب ،فيما تبلــغ التوصيالت المعدنية  1300كليومتر،
أما الدهان فيبلغ مليو ًنا و 200ألف متر مربع.

يشــار إلى أنه تم االنتهاء من التصميم الهندســي المبدئي

فريق “بابكو” يشرح تفاصيل المشروع للجمهور

للمشــروع فــي العــام  ،2016ومــن ثــم تــم إعــداد الموقــع

ويوصــف االســتثمار فــي هــذا المشــروع بأنه “مــن أضخم

أكثر كفاءة

سعتها اإلنتاجية من  267ألف برميل إلى  380ألف برميل

وخطــوط أنابيــب النقــل بيــن مصفــاة التكريــر والمرافــق

االســتثمارات التاريخيــة” فــي مملكــة البحريــن ،وهــو

وفي الندوة التعريفية عن مشروع تحديث المصفاة التي

وتنافســا في األســواق
فــي اليــوم ،مــا يجعلهــا أكثر كفاءة
ً

الواقعــة فــي ســترة .وفيمــا يتعلــق بالبيانــات اإلحصائيــة

ركيزة الســتدامة الشــركة على المدى البعيد بتوفير البنية

نظمتهــا شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” صبــاح الثالثاء 16

الحديثة.

بشــأن المشــروع ،تطلب إعداد  5ماليين ورقة من الوثائق

والتعاقــد مــع شــركة “تكنيــكاس رييونيــداس اإلســبانية”،

التحتية الالزمة لرؤية البحرين االقتصادية .2030

يوليــو الجــاري بمركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات بفندق

ومن المقرر أن يستبدل المشروع الوحدات األقدم واألقل

الضرورية؛ لضمان بدء عمليات التشغيل ،وسيتم بناء 21

وشركة “سامسونج للهندسة” في كوريا الجنوبية ،وبدأت

وســيتم قيــاس نجــاح المشــروع مــن خالل اســتكماله في

الخليج ،شــرح فريق العمل تفاصيل المشــروع ،التي يأتي

كفــاءة في المصفاة لتعمل مع الوحدات األخرى المتبقية،

وحــدة معالجة إضافية و 15محطــة فرعية جديدة تابعة

أنشــطة اإلنشــاء منــذ ديســمبر  2018وتســتمر لمــدة 4

بيئــة خالية مــن الحوادث واإلصابات والمعايير القياســية

ضمــن سلســلة مــن التحديثــات للمصفــاة الحاليــة؛ لزيــادة

إضافة إلى إحداث تغيير في منطقة خزانات ومرفأ سترة

لـــ “بابكــو” ،أما أرقام البناء فتشــير إلى تجهيز  65ألف طن

سنوات تقريبا.

 3سنوات لـ  3متهمين بتوزيع األموال على اإلرهابيين
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة  3متهمين بالسجن لمدة  3سنوات،
وبتغريــم كل منهــم مبلــغ  100ألــف دينــار؛ إلدانتهــم بنقــل وتوزيــع أمــوال لصالــح
أشخاص مطلوبين أمنيا على مدى أكثر من سنتين.

صحافيون عرب مقيمون :جاللة الملك جعل البحرين أيقونة للســام والتعايش

تلك األعمال  15مرة.

المنامة  -بنا

يُ كــذب كل االدعــاءات الباطلة في حق مملكة

وثبــت للمحكمــة أنهم في غضــون األعوام من

أكــد عــدد مــن الصحافيين المقيمين بالمملكة أن البحرين بعيــدة كل ال ُبعد عن االتهامات التي

البحرين.

البحرين ،ارتكبوا اآلتي:

مشــروعا إصالحيــا كبيــرا فــي وقــت عزت فيــه مشــاريع اإلصالح فــي المنطقة العربيــة ،األمر

 2016وحتــى  ،2018بداخــل وخــارج مملكــة

روّ جــت لهــا “قناة الجزيــرة” القطرية عبر برنامجها “ما خفي أعظم” ،ورأوا أن البحرين حققت

أوال :المتهمــان األول والثانــي :أعطيــا أمــواال

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة المــدان علــى

المملكة والقيام بأعمال الشغب والتخريب.

إثرهــا المتهميــن الثالثــة تشــير إلــى ورود

وبالقبــض علــى المتهم الثالــث اعترف أنه في

معلومــات عــن قيــام األول منهــم بتجنيــد

غضــون العــام  2017التقــى بالمتهــم األول،

الثالث؛ ليتســلم مبالغ مالية على دفعات عدة،

والــذي عــرض عليــه فكــرة مســاعدته فــي

تتــراوح الواحــدة منهــم بيــن  80و 120دينــارا

عمليات اســتالم وتســليم خاصة بمبالغ نقدية

في كل مرة.

ألشــخاص مطلوبيــن أمنيــا في منطقــة الديه،

وأوضحــت أن المتهميــن األول والثانــي كانــا

فوافــق ،واتفقا على أن يكون التواصل بينهما

يرســان للثالــث صــورا ألظــرف تحتــوي على

عبر “التيليغرام” ،وتبادال األسماء المستعارة.

مبالــغ نقديــة ،تكــون مخبــأة فــي دورات مياه

وأفاد بأنه استلم صورة من األول بعد يومين

عــدد مــن المســاجد بمنطقــة الديــه ،ثــم يقــوم

فيهــا ظــرف يحتــوي علــى مبلغ نقــدي وطلب

الثالــث بتقســيمها وتوزيعهــا بواقــع  25دينــارا

منــه التوجــه إلــى دورة ميــاه أحــد المســاجد

لــكل ظــرف ،ثم يضعهــا في نقــاط ميتة أخرى

الســتالمه ،وبالفعل كان فيه مبلغ  150دينارا،

ويرســل صــور تلــك األماكــن لــأول والثانــي؛

وكلفه المتهم األول بتقسيمها بواقع  25دينارا

بغــرض تمويــل العناصــر اإلرهابيــة المطلوبين

فــي كل ظــرف ،ووضعهــم فــي أماكــن أخــرى

أمنيــا وتمويــل العمليــات اإلرهابيــة داخــل

والتقــاط صــورة للموقــع ،مشــيرا إلــى أنه أدى

المقاوليــن الرئيســين وهــم شــركة “تكنيــب اإليطاليــة”،

البحرين بعيدة كل البعد عن اتهامات “الجزيرة”

المحكمــة غرمــت كال منهــم مبلــغ  100ألــف دينــار
محرر الشؤون المحلية

وتجهيــزه بيــن العاميــن  2017و 2018مــع مجموعــة مــن

الذي قفز بها في كل مؤشــرات التنمية البشــرية واالقتصادية والسياســية واالجتماعية ،ذلك

لمجموعــة مــن األفــراد داخل مملكــة البحرين

بشهادة منظمات األمم المتحدة.

يمارســون نشــاطا إرهابيــا مــع علمهمــا بذلــك،
تنفيــذا لغــرض إرهابي ،وذلك بأن قــام المتهم
األول بتجنيــد المتهــم الثالــث لمعاونتــه فــي
تمويــل عناصــر إرهابية داخــل البحرين ،وقام
األول والثانــي بتكليــف الثالــث عــدة تكليفات
باستالم ونقل تلك األموال من العناصر.
ثانيــا :المتهــم الثالث :تســلم بالواســطة أمواال
من المتهمين األول والثاني ونقلها الستغاللها
فــي مصلحة ودعم العناصــر اإلرهابية بداخل
البحريــن تنفيــذا لغــرض إرهابــي ،وذلــك بــأن
تلقــى تكليفــات مــن األول والثانــي وقــام
باســتالم تلك األمــوال وتخبئتها ووضعها في
أماكن أخرى إلعادة اســتالمها من قبل عناصر
مطلوبة أمنيا.

وأضافــوا في البيان الصحافــي الذي أصدروه

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

أمــس “باعتبارنــا صحافييــن مقيميــن فــي

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول

هــذه البــاد لعقدين من الزمان عشــنا بأنفســنا

لرئيس مجلس الوزراء ال تألو جهدا في تلبية

مصداقيــة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد

حاجــات المواطنين وتســعى فــي كل المحاور

بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى

لخدمة المواطن البحريني”.

حفظــه هللا ورعــاه فــي االرتقــاء باإلنســان

وأكــد الصحافيــون أن جاللــة الملك بسياســته

البحرينــي فــي المجــاالت كافــة ،ومنــذ توليــه

الحكيمة جعل مملكة البحرين أيقونة للســام

مقاليــد ُ
الحكــم في البحرين ظــل جاللته وفيا

والتســامح والتعايــش بين األديــان والمذاهب

ألبنــاء شــعبه فاتحــا لهــم قلبــه قبــل ديوانــه

والثقافــات المختلفــة ،وهــي الدولــة الوحيــدة

العامــر ،معهــم فــي الســراء والضــراء ،وأن

فــي عالمنــا العربــي واإلســامي التــي يعيــش

الحكومــة الموقــرة برئاســة صاحــب الســمو

فــي كنفهــا أصحــاب كل الديانــات والمذاهــب،

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

الكل يؤدي فروضه الدينية والمذهبية بحرية

رئيــس الــوزراء وبدعــم مــن صاحــب الســمو

تامة وشعور عميق باألمن واألمان ،األمر الذي

وأشــاروا فــي بيانهم الصحافي إلــى أن حكمة
جاللــة الملــك تجلــت فــي معالجــة الكثيــر من
الملفــات المهمــة ،وهــو مــا أســهم فــي اعتــاء
البحريــن للكثيــر مــن منصــات التتويــج
وأصبحــت فــي مراكــز متقدمــة بمجــاالت
الحكومــة اإللكترونيــة ،وريــادة األعمــال
والصيرفــة اإلســامية ،وإنجــازات المرأة ،ولم
يكن غريبا أن تقود البحرين االتحاد اآلسيوي
لكــرة القــدم ،وفــي قيــادة االتحــاد الدولــي
(الفيفا) ،وتســتضيف رئاســة المنظمــة الدولية
للفــن الشــعبي ( ،)IOVوفي ذات الســياق تقوم
البحريــن بجهــود كبيــرة فــي الحفــاظ علــى
التراث الثقافــي العالمي عبر احتضانها للمركز
اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي ،ومملكــة
البحريــن فــي المركــز األول عربيــا فــي قائمــة
الــدول األكثــر صحة في العالم ،والبحرين منذ
ســنوات طويلــة تمثــل الوجهــة المفضلــة لــدى
العمالة الوافدة عالميا وليس العكس.

مناهج مؤهالت الطب غير المعادلة ال تستوفـي المعاييــر
“التربيـــة” :عادلنـــا  90شـــهادة عـــن الجامعـــات الصينيـــة المتوافقـــة مـــع الشـــروط
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

تعقي ًبــا علــى مــا يتم نشــره وتداولــه أكثر من مرة عن عــدم معادلة اللجنــة الوطنية
لتقويــم المؤهــات العلميــة لعــدد مــن المؤهــات الصــادرة عــن بعــض الجامعــات
الصينيــة ،صــرح وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم لشــؤون التعليــم والمناهــج رئيــس
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية فوزي الجودر.
بــأن مــا يثــار عــن هــذا الموضــوع قــد قامــت

فــي كل مجــال يخضــع لــه المؤهــل ،إذ يتــم

اللجنــة بالــرد عليــه بوضــوح ،وســبق لهــا أن

التحقــق فــي مــدى اســتيفاء المؤهــل العلمــي

أوضحــت أن األمــر ال عالقة له بوزارة التربية

للضوابط والمعايير واالشتراطات.

والتعليم بشــكل مباشر ،وإنما يرتبط بقرارات
ّ
المشــكلة بمرســوم ملكــي ،وتم ّثــل
اللجنــة

ومــن المؤهــات المنظــورة أمــام اللجنــة

التقديــر لمؤسســات التعليــم العالــي الصينيــة

ً
الحقــا فــي ســوق العمل،
أصحــاب المؤهــات

الطلبة المتخرجين من تلك الجامعات ،وعدم

عموما ،من حيث المكانة الدولية واألكاديمية

وبعــد فحــص مخرجــات المؤسســات ،قدمت

قــدرة غالبيتهم علــى اجتياز امتحــان مزاولة

التــي تحتلهــا ،إال أنهــا تتحفــظ علــى بعــض

اللجنــة الفرعيــة لتخصصــات الطــب وطــب

المهنــة المقــدم من قبــل مكتب مزاولــة المهن

الممارســات األكاديميــة والتجــاوزات التــي

األســنان توصيــة بضــرورة إعــادة النظــر فــي

الصحية بمملكة البحرين.

تقــوم بهــا بعــض مؤسســات التعليــم العالــي

توجيــه الطلبــة لاللتحــاق ببرامــج الطــب

رابعً ــا :عــدم وضــوح وكفايــة التدريــب

التجاريــة التي تقدم برامجها فقط للوافدين،

البشــري وطــب األســنان المطروحــة فــي

االكلينيكــي فــي الســنة األخيــرة مــن برنامــج

مشــيرًا إلى أن اللجنة قد ســبق لها أن عادلت

بعــض مؤسســات التعليم العالــي بالجمهورية

كلية الطب.

عــد ًدا كبيــرًا مــن المؤهــات العلميــة الصينية

الصينية الصديقة ،وذلك لألسباب التالية:
ً
أول :أن المؤهــات الطبيــة المشــار إليهــا،

خامســا :كثــرة مالحظــات وشــكاوى األطبــاء
ً

فــي مختلــف التخصصــات المســتوفية

ً
الحقــا إلــى اللجنــة غيــر ملتزمــة
والــواردة

الشــتراطات ومعاييــر وضوابــط المعادلــة،

العديــد مــن القطاعات المهمة فــي الدولة في

المؤهــات الطبيــة الممنوحــة مــن بعــض
ً
جدل
الجامعــات الصينيــة ،التي أثــارت أخيرا

المجــاالت العلميــة واإلنســانية والهندســية

كبيــرًا بعد رفض اللجنــة معادلة عدد من هذه

والصحيــة وغيرهــا ،وأن دور الــوزارة يقتصــر

المؤهــات؛ لعــدم اســتيفائها لالشــتراطات

علــى المصادقــة علــى توصيــة اللجنــة التــي

المقــررة ،مشــيرًا إلــى أن عــدم االعتــراف أو

تعمــل بــكل اســتقاللية.وأضاف الجــودر أن

عــدم المعادلــة ال يقتصــر علــى جامعــة أو بلــد

لتقويــم المؤهــات العلميــة فــي الفتــرة مــن

وأن موقــف اللجنــة الوطنية بعــدم معادلة أي

فوزي الجودر

مؤهــل علمي ســواء من الصيــن أو غيرها من
الدول ليس إال التزام منها بمرســوم تشــكيلها
والقرارات التنظيمية المنظمة لعملها.
وأوضــح أنــه وردت إلــى اللجنــة الوطنيــة

معادلــة المؤهــات العلميــة تتــم بعــد دراســة

محدديــن ،بــل يمــس العديــد مــن الجامعــات

ينايــر  2009حتــى ديســمبر  2012عــدد مــن

وفحــص يقوم بهمــا متخصصون وخبراء من

والمؤهــات مــن بلــدان عربيــة وأوروبيــة

المؤهــات العلميــة الطبيــة الصــادرة مــن

ً
وانطالقــا مــن المســؤولية الوطنيــة وحرصها
الدائــم علــى بــذل الجهود كافــة الالزمة للنظر
فــي المؤهــات األجنبيــة ،فقــد بــادرت أمانــة
ســر اللجنــة الوطنيــة إليجــاد آليات للتنســيق
بيــن الجهــات المختصــة بالتعليــم العالــي في
جمهورية الصين عن طريق السفارة الصينية

جميــع قطاعات الدولة وممثليــن عن األطباء

وآسيوية وغيرها؛ ألن المعيار موحد وواضح

مؤسســات التعليــم العالي بجمهوريــة الصين

والمحاميــن والمهندســين والمحاســبين ،كمــا

واالشتراطات واضحة.

الشــعبية ،وتحفظــت اللجنــة علــى معادلتهــا،

يوجــد لــكل تخصــص لجنــة فرعيــة خاصــة

وبالنســبة للمؤهــات الصادرة عــن الجامعات

التخصصــات الطبيــة ،وعليــه تمــت الموافقــة

لالســتفادة بقــدر كبير مــن أصحــاب الخبرات

علــى التوصيــة بالدراســة فــي  5مؤسســات

الصينيــة ،قــال إن اللجنة الوطنيــة تحمل كل

مســاع رســمية للتواصــل مــع
إال أنــه وبعــد
ٍ
الجهــات الممثلــة للدولــة مقــر المؤسســة،

فــي مملكــة البحريــن وبيــن ممثلــي لجنــة

عال صينية فقط ،إال أنه وبعد انخراط
تعليم ٍ

أكاديميا ،إذ
بمعاييــر القبــول المتعارف عليهــا
ً

المختصيــن المشــرفين علــى التدريب بمجمع
الســلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني
للمتخرجيــن من تلك الجامعــات بالمقارنة مع

التحــق أصحابهــا ببرامــج مخصصــة للطلبــة

بقية الخريجين من الجامعات األخرى.

الوافدين فقط ،بما يعني أنها برامج خاصة.

وأشــار إلــى أن اللجنــة الوطنيــة عادلــت 90
ً
علميــا صادرًا عــن عدد مــن الجامعات
مؤهــا
ً

ثانيــا :الضعف والقصور في محتوى البرنامج
ً

األكاديمــي مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة
بمقارنــة بالبرامــج المقررة في مختلف كليات

الصينيــة المســتوفية للمعاييــر والشــروط،
ً
علميا
مؤهل
ولكنهــا لم تتمكــن من معادلة 94
ً

الطــب ،بحيث أكدت اللجنــة الفنية المختصة

مســتوف ،ومن المؤســف استمرار العديد
غير
ٍ

فــي المؤهــات الطبيــة بــأن محتــوى هــذه

مــن أبنائنــا الطلبــة الراغبيــن بالدراســة فــي

المؤهــات ال يزيد عن محتوى الدراســة لمدة

الخــارج في االلتحاق بهذه البرامج المخالفة،

سنتين في جامعة الخليج العربي على سبيل

إضافــة إلــى أن عــد ًدا منهــم مازالــوا علــى

المثال فقط.

مقاعــد الدراســة الجامعيــة مســتمرين بــذات

ثال ًثــا :الضعــف فــي األداء األكاديمــي لــدى

المخالفات التي سبق رصدها.

“خريجو الصين” يؤكدون اجتيازهم امتحانات المهنة بدول خليجية
محرر الشؤون المحلية
رأى خريجــو جامعة “ســاوث إيســت” الصينية
أن رد وزارة التربيــة والتعليــم علــى مطالبتهــم
باعتمــاد مؤهالتهــم الطبيــة لــم يــأت بجديــد،
واشتمل على الكثير من المغالطات ،التي جرى

رأوا أن رد التربية
“قديم” ومليء
بالمغالطات

تفنيدهــا بالمســتندات واألدلــة فــي مناقشــة
لجنة الخدمات البرلمانية.
وأشــار الخريجون في تعقيبهم إلى أن الوزارة
أي
لم تقدم للجنة الخدمات في مجلس النواب ّ
مُ ستندٍ يدعم ما يتعلق بالنقص أو القصور في
المحتوى الدراســي ،أو عدم اجتياز الخريجين
امتحــان مزاولــة المهنــة فــي البحريــن ،وهــو
نتيجة عدم معادلة الوزارة للمؤهل.

ولفتــوا إلــى أنــه علــى العكــس من ذلــك ،حيث
اجتــاز الخريجــون امتحانــات مزاولــة المهنــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مــن بينهــا

الســعودي واإلماراتــي ،بينمــا لــم يُ ســمح لهــم
بتقديم امتحان مزاولة المهنة البحريني.
وذكــروا أنــه ســبق تقديــم أدلــة ُتثبــت مُ عادلــة
التعليــم العالــي لِلمملكــة العربيــة الســعودية

للمؤهــل الدراســي مؤخــرًا ،وهو المصــدر الذي
تعتمــده وزارة التربيــة والتعليــم لمعرفــة
الجامعــات الموصى بها آنــذاك وتوصي الطلبة
بمتابعته الختيار الجامعات.
وتابعــوا أنــه بالرغــم مــن صدور توجيه لِســمو
رئيــس الــوزراء فــي مــارس الفائــت لمعالجــة
أن المعنييــن لــم يقومــوا بــأي إجراء
الملــف إال ّ
حيــال هــذا التوجيــه ولــم يتــم مُ ناقشــته بعــد

التوجيــه .وقــال الخريجــون إنهــم يتطلعــون
إلــى تطبيــق التوجيهات الســامية الصادرة عن
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة لِمعالجة الملف بما
يخدم تطلعات أبناء الوطن في خدمة وطنهم
في المجال الصحي.

شهادة اجتياز أحد الخريجين المتحان رخصة مزاولة المهنة اإلماراتي

شهادة اجتياز أحد الخريجين المتحان رخصة مزاولة المهنة السعودي
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المتهمـــون ضربـــوه بمطرقـــة و“طابوقـــة” علـــى رأســـه لخالفـــات ماليـــة
عباس إبراهيم

وأمــرت الكبــرى الجنائيــة األولى بندب

يــوم الواقعــة اتصــل بالمجنــي عليــه

علــى أن يقــوم األخيــر باســتدراجه

التأشــيرة التــي كان مــن المفتــرض أن

محاميــن للمتهميــن عــن طريــق وزارة

واســتدرجه إلى ســاحة مظلمة بمنطقة

للمكان المتفق عليه.

تكون لمدة سنتين ،إال أنه لو يف بوعده

من الهداية
الخليفية..
إلى العالم

العــدل مــع اســتمرار حبســهم لحيــن

الديــه ،بعيــدة عــن األنظار ،وبنيــة قتله،

وفــي يوم الواقعــة اتفق المتهــم الثالث

ورفض تســليمه ذلك المبلغ فقام بعدها

ÛÛأشكر وزارة التربية والتعليم ،ووزيرها الفاضل الدكتور ماجد بن علي النعيمي،

الجلســة القادمــة المقــرر انعقادهــا فــي

موهمً ــا إيــاه أنه يريد االتفــاق معه على

مــع المجنــي عليه على الحضــور ،حيث

يوم  2أغسطس المقبل.

عمل بمكان الواقعة.

اختبــأ األول والثانــي خلــف إحــدى

بالعمــل فــري فيــزا فــي أعمــال مختلفة،
ً
أيضا
مؤكــ ًدا على أن الضحيــة لم يعطه

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة

ولفــت إلــى أن المتهميــن األول والثاني

الشــاحنات المتوقفــة بالســاحة وأثنــاء

مســتحقات ماليــة لــه ألعمــال كانــت

مذكرة العالم بقصص النجاحات األولى.

علــى اعتبــار أنهــم فــي ليلــة  14مايــو

 ،2019قتلــوا عمــ ًدا مــع ســبق اإلصــرار

ارتدى كل منهما قناعً ا واختبآ في مكان

التقــاء المجنــي عليــه بالمتهــم الثالــث

بينهمــا إذ يطالبــه بحوالــي  50أو 60

قريب من الموقع ،وبعد وصول المجني

قاموا باالعتداء عليه بالضرب ،وسرقوا

دينارًا أخرى.

للمعلميــن والمعلمــات ،فــي تســليح أجيــال المســتقبل ،بأرقــى صنــوف العلــم

والترصــد المجنــي عليــه بــأن بيتــوا

عليــه التقــى بالثالــث ،وأخــذا يتحدثان

منــه مبلــغ  1600دينار وهاتفيــن نقالين

ونفــى المتهــم الثالــث اتجاه نيتــه لقتل

النيــة وعقــدوا العزم على قتلــه وأعدوا

معــا ،وحينهــا باغــت المتهمــون جميعً ــا

كانــوا بحوزتــه والذوا بالفــرار ،وفــي

المجنــي عليــه ،وإنمــا كان الغــرض

ÛÛوتتّ جــه األنظــار بهــذا اليــوم ،والذي يصــادف الخامس مــن أكتوبر ،إلى مدرســة

لذلــك مطرقــة حديديــة واســتدرجوه
ً
تنفيــذا لمقصدهــم،
إلــى ســاحة مظلمــة

المجنــي عليــه باالعتــداء عليــه وضربه

مســكنهم اقتســموا المبلــغ فيمــا بينهــم

مــن ذلــك االتفــاق هــو ضربــه ال أكثــر

بــكل قــوة ،وعقب ســقوطه على األرض

بالتساوي.

حســبما يدعــي ،إذ شــارك فــي الواقعــة

وقاموا بمهاجمته وشل حركته وانهالوا

قامــوا بســرقة أموالــه وهاتفــه النقــال

وأفــاد المتهــم األول أن ابــن عمتــه

ألن المجنــي عليــه لــم يســدد مــا عليــه

عليــه بالضــرب بالمطرقــة الحديديــة

والذوا بالفرار.

-الضحيــة -كان قــد اتفــق معــه علــى

مــن أمــوال للمتهميــن األول والثانــي،

والتــي ســبق وأن أعدوهــا لهــذا الغرض

وبســماع أقــوال المواطــن -مكتشــف

اســتخراج تأشــيرة إليــه مقابــل دفعــه

والــذي لــم يكــن يعلــم أنهمــا ينويــان

واالعتــداء عليــه بطابــوق اســمنتي

الواقعــة -ذكــر أنــه أثنــاء توجهــه إلــى

لمبلــغ  2000دينــار ،لكنــه بعــد مــدة

قتلــه أو ســرقته ،لكنــه مــن جانــب آخــر

والضــرب بــه علــى رأســه ،والتــي أودت

مزرعتــه الكائنــة بالمنطقــة المذكــورة

اكتشــف أن صالحيــة التأشــيرة ال

اعترف بأنه ضربه على رأســه بواســطة

بحياتــه ،وقــد ارتبطــت هــذه الجنايــة

وعند مروره بالساحة الترابية المظلمة،

تتجاوز سنة واحدة ،فبدأ بمطالبته بين

بجنحة أخرى هي أنهم في ذات الزمان

ســمع المجنــي عليــه يســتنجد بــه ،كمــا

فترة وأخرى بنصف المبلغ المتفق عليه

والمكان سرقوا أموال وهواتف المجني

شــاهده يحاول الوقوف ومن ثم ســقط

وهــو  1000دينار ،مؤك ًدا أنه بعد قتلهم

مغشيا عليه،
“طابوقة” فســقط مباشــرة
ًّ
ّ
تخلص من تلــك الطابوقة بالقرب
وأنــه
من مكان سقوط المجني عليه ،أنه بعد

كعرضهــا لمســرحية (امــرؤ القيــس) العــام  1928تبعتها بمســرحية (ثعلبــة) العام

على األرض ،أنه قرّ ر له بأن  3أشــخاص

البن عمته أرسل مبلغ  75دينارًا لعائلته

الواقعــة حصــل علــى حصتــه مــن تلــك

والتربــوي فــي ربــوع مدن وقــرى البحريــن ،ومعززة لثقافــة المكتبــات المنزلية،

وجــاء فــي تفاصيــل القضيــة حســبما

اتفقــوا معــه علــى الحضــور للمــكان

في بالده عن طريق حوالة مصرفية.

األموال التي اقتســموها بالتساوي فيما

وردت بملفهــا أن نقيــب فــي وزارة

لالتفاق على عمل ،وعند حضوره قاموا

أمــا المتهــم الثانــي فقــال إن خاله اتفق

بينهم.

الداخليــة كان قــد أبلــغ النيابــة العامــة

باالعتداء عليه وسرقته والذوا بالفرار.
ّ
توجه مســرعً ا
وأشــار الشــاهد إلــى أنــه

معــه علــى أن يجلبه للبحريــن ويحصل
علــى “فيــزا” لمدة ســنتين مقابــل 1500

يذكــر أن مديــر عــام اإلدارة العامــة
ً
ســابقا
للمباحــث واألدلة الجنائية صرح

مفاده وجود شخص ملقى على األرض

إلــى ســكن العمــال القريب من الســاحة،

دينــار ،لكنــه بعــد ذلــك تبيــن أن إقامتــه

أنــه تــم القبــض علــى ثالثــة أشــخاص

وتوجــد بــه إصابــات بليغة ،وعلــى إثره

فســأل بعــض العمال عــن المجني عليه،

صالحــة لمــدة ســنة واحــدة فقــط ،وهو

يحملــون جنســية آســيوية ،مشــتبه في

تــم نقلــه للمستشــفى ،لكنــه توفــي فــي

والذيــن تعرف بعضهم عليه ونقلوه إلى

ظــل يطالبه بنصف ذلــك المبلغ ،وعندما

قيامهــم بقتــل آخــر بمنطقــة الديــه كان

اليوم التالي.

مجمع السلمانية الطبي لتلقي العالج.

استفسر منه عن سبب إصدار التأشيرة

قــد توفــي إثــر نقلــه للمستشــفى متأثرًا

وأضــاف الضابــط أنــه بتكثيــف عمليات

وبالقبــض على المتهميــن اعترف األول

لمــدة ســنة واحــدة فقــط قــال لــه خالــه

بإصاباتــه البليغــة التي لحقــت به جراء

البحــث والتحــري تبيــن بــأن المجنــي

“ابــن خــال المجنــي عليه” والثانــي “ابن

(أنــا أصــدرت لــك تأشــيرة عمــل ،وقمت

االعتداء عليه بآلة صلبة.

عليــه -فــي نهايــة العقــد الخامــس مــن

شــقيقة المجنــي عليــه” بأنهمــا علــى

بتوظيفــك ،وجلبتــك إلى هنا ،فاعمل ما

وأوضح أنه إثر تلقي بالغ بالعثور على

العمــر -علــى صلــة قرابــة مــع المتهميــن

خــاف مــع نســيبهما ،وأنهمــا اتفقــا مــع

شئت وليس لي شأن بعد ذلك).

المجني عليه مصابًا ونقله للمستشــفى،

األول والثانــي ،وأن بينهمــا خالفــات

المتهم الثالث قبل الواقعة بخمسة أيام

ماليــة مع الضحية ،واألخيــر مدين لهما

بالقيــام باســتدراجه فــي مــكان الواقعة

وبيــن أنــه وبعــد فترة عمل اســتمرت 9
ّ

تــم مباشــرة أعمــال البحــث والتحــري

شــهور لــدى الشــركة التــي جلــب للعمــل

بــدأت المحكمــة النظــر فــي واقعــة قتــل ارتكبهــا  3عمــال وافديــن ،تتــراوح أعمارهــم بيــن  30و 33عامً ا ،بحــق آخر على صلــة قرابة باثنين منهــم ،إذ أصــرّ وا على قتله
ّ
مغشيا عليه ،وتمكنوا من سرقة مبلغ 1600
وترصدوا له واستدرجوه لساحة ترابية مظلمة بمنطقة الديه وانهالوا عليه بالضرب بمطرقة و”طابوقة” ما أدى لسقوطه
ًّ

دينار كانت بحوزته واقتسموها بالتساوي فيما بينهم.

عليه سالف الذكر.

أنــه ورد لهــم بالغ مــن غرفــة العمليات،

إبراهيم النهام

علــى التنظيــم الرائــع الحتفاليــات مئويــة التعليــم ،والتــي أحيــت هــذه البقعــة

الجغرافيــة المضيئــة ،المتمرغــة منــذ عقــود بالعلــم والثقافــة والتنويــر الفكــري،
واســتذكرت أخيــرً ا ،اليــوم العالمــي للمعلــم ،والــذي يشــار بــه للجهــود الجليلــة
ُ
ÛÛ
والمعرفة والقيم التربوية النبيلة.

الهدايــة الخليفيــة ،لتحتضن هذا الحــدث الكبير ،عن تطور التعليم النظامي في

البحرين ،كيف بدأ؟ وإلى أين وصل؟

ÛÛالهداية الخليفة ليست مجرد صرح تربوي وتعليمي كأي معلم آخر ،الهداية هي
منبــع التعليــم الــذي أوصل ابن البلــد ،إلى ما هو عليه اليــوم ،من تحضر وتمدن،
وتميز عن غيره.

ÛÛويُ حسب للبحرينيين بأنهم تبرّ عوا من أموالهم الخاصة إلنشاء مدرسة الهداية،
والتي رقّ مت البحرين كأول دولة خليجية تنشئ مدرسة نظامية ،مطلقة العنان

الفتتاح المدارس النظامية ،والتي رفعت من شأن ووجود اإلنسان البحريني.

 ÛÛوزهــت الهدايــة الخليفيــة قبــل عشــرات الســنين ،بتقديــم العروض المســرحية
المهمــة ،المأخــوذة مــن التاريــخ العربــي ،لزيــادة وعــي الطــاب والجمهــور معً ــا،
 ،1932ثــم (داحــس والغبــراء) وغيرهــا ،مســهمه ببــزوغ فجــر التنويــر الفكــري

كسمة ال تفارق البيت البحريني.

ÛÛونأمــل مــن وزارة التربية والتعليــم ،ووزيرها الفاضل ،بــأن يحتفي بيوم المعلم
المقبــل بدهاليــز هذا الصرح التربوي العمالق ،والذي يســتحق ألن يكون مرجعً ا

للزيارات ،واألحداث ،والمناسبات التعليمية الوطنية ،وإلى فجر جديد.

ÛÛوأخيرا ،أخص بالشــكر الناشــط االجتماعي األخ أحمد عقاب؛ ألنه صاحب فكرة
مقال اليوم.

@albiladpress.com

مدير مطعم يتهم محاميه باالستيالء على  22ألفا
محرر الشؤون المحلية
علمــت “البالد” أن المحكمــة الصغرى الجنائية

والتــي أســفرت عــن تحديــد هويــة

الرابعــة ســوف تبــدأ فــي نظــر قضيــة خيانــة

المشــتبه بهــم والقبــض عليهــم ،منوّ ً
هــا

بمبالــغ ماليــة ،وهما على علــم بأنه دائمً ا

وإزهــاق روحــه وســرقة المبالــغ الماليــة

لديهــا طلــب مــن عائلتــه إرســال مبلــغ

مــا يحمل مبالــغ مالية معــه أينما ذهب،

التي اعتاد حملها معه.

 1000دينــار لــه؛ حتــى يتمكــن من عمل

إلــى أن المعلومــات األوليــة تشــير إلــى

مبينًا أن المتهمين الثالثة اتفقوا جميعً ا

وقــررا أنه وقبل يوميــن من قتله جلبوا

تأشــيرة أخــرى ،وســلم المبلــغ لواحــد

وجــود خالفــات ماليــة بيــن المشــتبه

علــى قتلــه واســترجاع مبالغهــم المالية

المطرقــة وقفــازات وأقنعــة وخبئوهــم

آخــر ليصــدر لــه تأشــيرة جديــدة ،كمــا

بهــم الثالثة والمجنــي عليه ،قاموا على

منه.

فــي مــكان الواقعــة واســتخرج الثانــي

وعــده خالــه أنــه سيســاهم معــه بمبلــغ

وأوضــح أن المتهــم الثالــث فــي

شــريحة هاتف وســلمها للثالث ،واتفقوا

 500دينــار ألنــه ســبق وأخــذ منــه مبلــغ

إثرها باســتدراجه واالعتــداء عليه بآلة
ً
الحقا (.)...
صلبة ،مما أدى إلى وفاته

ebrahim.alnahham

أمانــة ،المتهــم فيهــا محــام ( 49عامً ــا) ،يتهمــه
موكلــه (مديــر مطعــم تــم فصلــه تعســفيا)
باالستيالء على أكثر من  22ألف دينار ،والذي
كان قد تحصل على األموال بعدما ترافع عنه
في قضية عمالية واستلمها المتهم ولم يسلمه
منها أي شــيء ،ومن المتوقع أن تبدأ جلســات

محاكمتــه فــي  11ســبتمبر المقبــل .وتشــير
التفاصيــل حســبما ورد في البــاغ المقدم من
المجنــي عليــه إلــى أنــه كان قد لجــأ للمحامي
ّ
ووكلــه للترافــع عنــه أمــام المحكمــة
(المتهــم)
العماليــة الســترداد مســتحقاته إثــر فصلــه
تعســفيا مــن المطعــم الــذي كان يديره ســابقا،
ًّ

وبعد صدور حكم لصالحه بتعويضه بمبلغ 22
ً
ألفا و 112دينارًا ،استلم المتهم المبلغ بموجب
التوكيل الرســمي ،إال أنه اســتولى على المبلغ
كامال ولم يسلمه للمجني عليه.

شركـة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.
البيانت المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  30يونيو ( 2019غير مدقق)

الموجـودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات بالتكلفة المطفأة
عقارات استثمارية
حق استخدام الموجودات

الموجودات المتداولة
المخزون
ودائع ثابتة قصيرة األجل
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

 30يونيو 2019
(غير مدقق)

 31ديسمبر 2018
(مدقق)

8.872.302
3.097.025
380.871
492.044
149.008

إيرادات تشغيلية

652.858

582.933

335.730

292.243

صافي الدخل من االستثمارات

247.330

232.983

64.066

52.800

12.991.250

7.115.224

مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

()509.588

()388.706

()230.024

()201.574

صافي الربح للفترة

10.519
5.531.098
317.595
669.397

8.577
4.674.496
261.484
1.606.559

الربح التشغيلي

390.600

427.210

169.772

143.469

التسـويات:

6.528.609
مجموع الموجودات

19.519.859

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
أسهم الخزينة
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي األعمال الخيرية
إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
األرباح المستبقاة

11.031.723
2.000.000
()101.456
3.021.743
22.400
()247.953
3.368.333

7.031.723
()101.456
3.021.743
12.400
3.514
3.363.876

19.094.790

13.331.800

المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من التزامات اإليجار
ذمم دائنة أخرى

154.084
30.038
184.122

25.469
25.469

596
240.351
240.947

309.071
309.071

مجموع المطلوبات

425.069

334.540

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

19.519.859

13.666.340

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

في  31ديسمبر ( 2017مدقق)
مجموع الدخل الشامل للفترة
أرباح أسهم مدفوعة عن سنة ( 2017إيضاح )20
مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة
احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

الدخل اآلخر

703

4.075

201

205

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

()30.332

()37.343

-

-

إطفاء على حق استخدام الموجودات

5.960

-

صافي الربح للفترة

360.971

393.942

169.973

143.674

مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار

4.712

العائد األساسي والمخفض على السهم

 3.30فلس

 5.68فلس

 1.55فلس

 2.07فلس

-

مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من عقارات استثمارية

-

()10.684

دخل فوائد بنكية

()128.497

()102.620

دخل أرباح أسهم

()118.833

()119.679

صافي الربح للفترة

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2018

الربع المنتهي في
 30يونيو 2019

360.971

393.942

169.973

143.674

رأس المــــال

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون

()1.942

678

ذمم تجارية مدينة وأخرى

()56.111

()45.947

ذمم دائنة أخرى

()68.720

()218.911

خسائر القيمة العادلة غير المحققة من
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

منافع نهاية الخدمة للموظفين ،بالصافي

4.569

841

()251.467

()166.810

()240.823

()84.277

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

35.616

()71.550

الخسارة الشاملة األخرى للفترة

()251.467

()166.810

()240.823

()84.277

األنشطة االستثمارية

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
بيان األرباح أو الخسائر

مجموع الدخل(/الخسارة) الشاملة للفترة

109.504

227.132

(غير مدقق)

عالوة
إصدار أسهم

393.942

33.507

الربع المنتهي في
 30يونيو 2018

االستهالك

360.971

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2018

30.830

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2019غير مدقق) (المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

()70.850

59.397

(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

أسهــــــم
الخزينة

(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019

األنشطة التشغيلية

6.551.116

مجموع حقوق الملكية

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2018

الربع المنتهي
في
 30يونيو 2019

الربع المنتهي
في
 30يونيو 2018

(غير مدققة)

2.893.817
3.348.492
380.871
492.044
-

13.666.340

المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
منافع نهاية الخدمة للموظفين

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2019غير مدقق) (المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

االحتياطي
القانونــــــــي

احتياطي
األعمال الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة لالستثمارات

األربـاح
المستبـــقــاة

المجمـــــوع

7.031.723
-

-

()101.456
-

2.949.540
-

4.900
()2.500
10.000

()166.810
-

3.070.559
393.942
()346.514
()10.000

12.955.266
227.132
()346.514
()2.500
-

في  30يونيو ( 2018غير مدقق)

7.031.723

-

()101.456

2.949.540

12.400

()166.810

3.107.987

12.833.384

في  31ديسمبر ( 2018مدقق)
رأس المال الصادر خالل الفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
أرباح أسهم مدفوعة عن سنة ( 2018إيضاح )20
احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

7.031.723
4.000.000
-

2.000.000
-

()101.456
-

3.021.743
-

12.400
10.000

3.514
()251.467
-

3.363.876
360.971
()346.514
()10.000

13.331.800
6.000.000
109.504
()346.514
-

في  30يونيو ( 2019غير مدقق)

11.031.723

2.000.000

()101.456

3.021.743

22.400

()247.953

3.368.333

19.094.790

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة والمبينة أعاله قد روجعت من قبل السادة بي دي أو وقد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16يوليـو  2019وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

إسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()11.992

()17.218

دخل فوائد بنكية مستلمة

128.497

102.620

دخل أرباح أسهم مستلمة

118.833

119.679

صافي الحركة في الودائع الثابتة

()856.602

360.208

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة االستثمارية

()621.264

565.289

األنشطة التمويلية
العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

()5.000

-

أرباح أسهم مدفوعة

()346.514

()346.514

مدفوعات أعمال خيرية

-

()2.500

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()351.514

()349.014

صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه

()937.162

144.725

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

1.606.559

756.175

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

669.397

900.900

املعامالت غري النقدية:
خالل الفرتة ،أصدرت الرشكة رأس مال إضايف متمثل يف  40.000.000سهم عادي بقيمة  150فلس للسهم وبقيمة إجاملية قدرها 600.000
دينار بحريني لصالح رشكة البحرين لالستثامر العقاري (إدامة) ش.م.ب (مقفلة) ،مقابل حق االنتفاع يف «مبنى تريمنال» يف منطقة
العدلية ،مل يتم إظهار هذه العملية يف بيان التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2019باعتبارها معاملة غري نقدية (إيضاح .)4

نبيل خالد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

النفط يصعد مع انحسار
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مليون دينار

لندن  -رويترز

ارتفعــت أســعار النفــط أمــس الثالثــاء

بنســبة ارتفاع  % 8.7مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي

وســط توتــرات فــي منطقــة الشــرق
األوســط يخفــف مــن أثرهــا اســتئناف
اإلنتاج في خليج المكســيك بعد اإلعصار

المنامة  -البحرين الوطني

بــاري وازدهــار اإلمــدادات األميركيــة

ســجل بنك البحرين الوطني صافي ربح قدره  40.0مليون دينار ،وأرباح تشــغيلية قدرها  44.7مليون دينار لألشــهر الســتة األولى من هذه الســنة والمنتهية بتاريخ

بفضل النفط الصخري .وما زالت األسعار

 30يونيو  ،2019بزيادة نســبتها  % 8.7و % 17.3على التوالي ،مقارنة مع صافي ربح  36.8مليون دينار وأرباح تشــغيلية  38.1مليون دينار خالل نفس الفترة من

تتعــرض لضغــوط ،إذ أظهرت بيانات يوم
االثنيــن أن النمــو االقتصــادي فــي الصين

العــام الماضــي .وقــد تحقــق ذلــك رغم المخصصات البالغة  4.7مليون دينار والتي تمثل أكثر من ضعف المخصصات مقارنة مع الفترة نفســها  .2018كما حقق البنك

فــي الربــع الثاني من العــام تباطأ إلى 6.2

في الربع الثاني من العام الجاري  2019زيادة في صافي الربح نسبتها  % 14.6ليصل الى  19.6مليون دينار ،مقابل  17.1مليون دينار في الربع الثاني .2018

 %مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وبحلــول

الســاعة

1030

بتوقيــت

مــن قبل مؤسســة (يوروموني) ،وهي
ً
اعترافــا بريادتنا
جائــزة نفخــر بنيلهــا

المؤشرات الرئيسة

جرينتــش ،ارتفعــت العقــود اآلجلــة لخام

نمــا الدخــل التشــغيلي بنســبة 12.2

برنت  21سنتا إلى  66.69دوالر للبرميل.

المســتمرة للســوق المصرفــي ونمونــا

 %علــى أســاس ســنوي ليبلــغ 66.2

وخســر خام القياس العالمي  24ســنتا أو

األربعاء

 % 0.4يوم االثنين.

 17يوليو 2019
 14ذو القعدة 1440

وربحيتنــا وابتكاراتنــا الالفتــة التــي

مليــون دينار مقارنــة مع  59.0مليون

تواصل استراتيجيتنا في تقديمها “.

دينــار في نفس الفترة العام الماضي.

مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي

كمــا نمــا الدخــل التشــغيلي خــال

للبنــك،

الربــع الثانــي  2019بنســبة % 10.7

“تعكــس الربحيــة القويــة والنتائــج

ليبلــغ  32.0مليون دينــار مقابل 28.9

المالية القياسية للنصف األول 2019

مليــون دينــار فــي الربــع الثانــي مــن

“غولدن غيت” تدشن “إدارة العمالء المميزين”
المنامة  -غولدن غيت

ســنوي ليبلــغ  48.0مليــون دينــار

أعلنــت شــركة “غولــدن غيــت” ،الشــركة البحرينيــة الرائــدة فــي التطويــر

مقابــل  41.1مليــون دينــار فــي نفس
الفتــرة مــن العــام  .2018وتعزى هذه

العقاري ،عن تدشينها إلدارة العمالء المميزين وذلك كأول شركة بحرينية

التحســينات الــى اإلدارة المتزنــة

فــي هــذا المجال تتخــذ مثل هذه الخدمــة والتي تأتي التزامً ا من الشــركة

للموجــودات والمطلوبــات وكســب

بتقديم خدمات ذات جودة عالية لعمالئها المميزين.

عمــاء جــدد مــن عــدة قطاعــات فــي

وســيكون خليفــة القعــود مديــرًا لهــا،

مختلف أنشــطة البنك خــال النصف

والــذي يمتلــك خبرة كبيــرة في مجال

األول مــن هــذا العــام .كمــا ســجل

عالقــات كبــار المســتثمرين والعمــاء

الدخــل الصافي مــن الفوائد في الربع

المميزين من خالل مسيرته المهنية.

الثانــي  2019زيــادة نســبتها % 12.6

وســتعنى اإلدارة الجديــدة بتقديــم
العــروض

الحصريــة

ليصــل الى  24.2مليــون دينار ،مقابل

والمميــزات

الفريــدة التــي تقدمهــا الشــركة لكبــار

الشــركات والمؤسســات الرائــدة علــى
المستوى المحلي الخليجي والعالمي.

في الهند.

و تعتبــر المنطقــة التي يقع فيها البرج

وقــال نائــب رئيــس شــركة الكوهجي

مفتوحــة مــن جميــع الجهــات بإطاللة

غولدن غيت ،أنس الكوهجي “كشركة

بحرية ،وتتميز المنطقة التي يقع فيها

بحرينيــة رائدة في التطويــر العقاري،

البــرج كذلــك بســهولة الوصــول إليهــا،
ً
فضــا عــن وجود ممشــى فــي رصيف

نحن نتطلع على الدوام إلى المساهمة
في الدفع بهذا المجال إلى أفق أرحب

المينــاء فــي الطابــق الرابــع .وغولــدن

لنعكــس المكانــة الرائــدة الــذي تتبــوأه

غيــت هــو مشــروع اســتراتيجي بيــن

فــي التطويــر العقــاري ،وفــي هــذه

الكوهجــي غولــدن غيــت وأجميــرا

الخطــوة تتجلــى مســاعينا الحثيثــة

مايفير ،أحد أشهر الشركات اإلنشائية

نحو تحقيق ذلك”.

فــي جميــع أعمالنا وأنشــطتنا للجميع
جان كريستوف دوران

فاروق المؤيد

بأن استراتيجيتنا تسير على الطريق

مليــون دينار ،مقابل  4.3مليون دينار

مــن العــام الجــاري  .2019وتعكــس

الصحيــح وبــأن عمالئنــا والســوق
ً
إيجابيــا لهــذا التوجــه
تســتجيب

خالل الربع الثاني من العام الماضي.

هــذه النتائــج القياســية مــرة أخــرى

الجديد والمبتكــر ،والذي يضع بثبات

وزاد متوســط القــروض والســلفيات

النجــاح المتواصــل الســتراتيجيتنا

العمالء واالقتصاد الوطني في صلب

بنســبة  % 6.9ليصــل الــى 1,230.5

ومنجزاتنــا فــي تحويــل البنــك الــى

هذا التحول .إن المكاســب المتحققة

مليــون دينار ،مقابــل  1,150.6مليون

الحداثــة والمزيــد مــن التنــوع وجعل

في الدخل التشــغيلي واألرباح خالل

دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

أعمالنــا رقميــة .لقــد ســاهم توســعنا

هــذه الفتــرة هــي نتيجــة توســع أكبــر

وحافــظ متوســط ودائــع العمــاء

المســتمر وتوليد الدخل من أنشــطتنا

فــي أعمالنــا وزيــادة فــي النمــو ،الــى

علــى مســتواه الثابــت عنــد 2,108.8

المصرفيــة الرئيســية فــي تحقيــق

جانب اإلدارة الحصيفة للمصاريف “.

مليــون دينــار .ونمــا إجمالــي حقــوق

مكاســب قوية في األرباح التشغيلية

وأضــاف جــان كريســتوف “نحــن
الملموســة

المســاهمين بنســبة  % 14.6ليصــل

بتســجيلها زيادة كبيرة نســبتها 17.3

ســعداء

إلــى  486.4مليــون دينــار ،مقارنة مع

 %خــال النصــف األول مــن العــام

وارتفعــت المصروفــات التشــغيلية

 424.3مليــون دينــار كمــا هــو بتاريخ

الجاري”.

األشــهر الســتة الماضيــة ،وبخاصــة

 30يونيو .2018

وأضــاف المؤيــد “مــع تدشــين الهوية

الزيــادة الملحوظــة فــي إســهامات

مليــون دينــار ،بزيادة نســبتها % 2.9

وارتفعــت ربحيــة الســهم الواحــد
ً
فلســا،
بنســبة  % 8.3لتصــل إلــى 26
ً
فلســا لنفــس الفتــرة مــن
مقابــل 24

الجديــدة للبنــك فــي الربــع األول،
ً
قدمــا فــي تقديــم مفاهيــم
مضينــا

لقــد

نجــح البنــك خــال النصــف األول

جديــدة للفــروع مــن أجل المســتقبل.

مــن العــام  2019فــي زيــادة مســتوى

العام الماضي.

كمــا قمنــا فــي الربــع الثانــي مــن هــذا

القــروض والتمويــل الممنــوح لألفراد

العــام بافتتــاح فرعنــا الجديــد فــي

والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

مجمع الســيف والذي يجســد مســعانا

والشــركات بنســبة  .% 2.0نحــن

الحثيــث لتعزيــز تجربــة العمــاء

أفضــل

التكنولوجيــا

فــي جميــع شــبكة فروعنــا ،والتــي

والتحــول الرقمــي لتعزيــز الكفــاءة

ماتــزال األكبــر واألكثــر تطــورا علــى

وطــرح ابتــكارات جديــدة لخدمــة

مســتوى البحريــن .وقــد شــهد الربــع

العمــاء فــي مركــز االتصــال واألفرع

الثانــي كذلــك اختيــار بنــك البحريــن

عبــر شــراكات جديــدة وخدمــات

الوطنــي كأفضــل بنــك فــي البحريــن

نوعية في الفروع”.

من العام الماضي.
خليفة القعود

لــدى البنــك .كمــا يظهــر النمــو الثابــت

العديــدة والتقــدم المحــرز خــال

 21.5مليون دينار خالل نفس الفترة

عمالئهــا مــن مســتثمرين محلييــن،
ً
فضــا عــن
خليجييــن ودولييــن،

نجاح استراتيجية التحول المستمرة

العام الماضي.
ســجل الدخــل الصافــي مــن الفوائــد
ً
ارتفاعــا نســبته  % 16.8على أســاس

جــان

كريســتوف

دوران

الــى  21.5مليــون دينــار ،مقابل 20.9
وذلك بما ينســجم مع اســتمرار البنك
فــي االســتثمار بــرأس المــال البشــري
والتكنولوجيــا

المتطــورة

لدعــم

استراتيجية التحول لدى البنك.

المؤيد :نجاح متواصل

وبلــغ إجمالي الدخل الشــامل للنصف

الستراتيجيتنا

دينــار ،مقابــل  14.4مليــون دينــار

وقــال رئيــس مجلــس إدارة بنــك

األول مــن العام الجــاري  44.5مليون
لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
وارتفــع إجمالــي الدخــل الشــامل في
الربع الثاني من العام  2019إلى 18.8

البحريــن الوطنــي ،فــاروق المؤيــد
“واصل بنك البحرين الوطني تسجيل
نمــو وأداء قــوي خــال النصف األول

البنــك

بالتحســينات

باالقتصــاد

المحلــي.

باســتخدام

الصباغ :استالم أراض لبناء  6محطات وقود قري ًبا

تـــحـــديـــث الـــمـــصـــفـــاة ســيــتــيــح تـــوظـــيـــف عــــــدد أكــــبــــر مــــن الــبــحــريــنــيــيــن

أمل الحامد من المنامة
أراض لبناء 6
كشــف مدير عام المشــاريع الخاصة بشــركة نفط البحرين “بابكو” خالد الصباغ أنه ســيتم قري ًبا اســتالم
ٍ
محطــات وقــود بريــة ،فــي مختلــف مناطق البحرين ،علــى أن يبدأ العمل علــى تنفيذها فور اســتالم األراضي .وأوضح

الصبــاغ فــي تصريــح للصحافييــن على هامــش الندوة التعريفية التــي نظمتها “بابكو” حول برنامــج تحديث المصفاة
أمس األول  -أنه سيتم بناء  10محطات وقود برية ،على أن يتم االنتهاء منها في الربع األول من العام .2020

بدء بناء  4محطات وقود جديدة
وأضــاف أنه بــدأ بناء في  4محطات
وقــود بريــة بتكلفــة تصــل إلــى 4
تقريبا ،أي نحو مليون
مالييــن دينار
ً

دينار للمحطة الواحدة منها ،وسيتم
االنتهــاء منهــا فــي شــهر ديســمبر
المقبــل  ،2019وهــذه المحطــات
ســيتم إنشــاؤها فــي كل مــن مدينــة
ســلمان ،المعاميــر بجانــب المصفــاة،
المنطقة الواقعة بين عوالي والرفاع

فيوز ،ومنطقة السايه في البسيتين.

 17.3مليون دينار.

وكانــت “بابكــو” طرحــت فــي 28

وعن محطات الوقود البرية ،أوضح

فبرايــر الماضــي مناقصــة بنــاء

الصبــاغ “أننــا فــي انتظــار وصــول

 10محطــات جديــدة وتوســيع 5

األجهــزة التــي ســيتم اســتخدامها

محطــات قائمــة ،بنحــو  11مليــون

فــي محطــات الوقــود البريــة ،إذ من

دينار .وتشــمل أعمال هذه المناقصة

المتوقــع وصولهــا خالل  6أشــهر من

إعــداد الموقــع وتوريــد المــواد

اآلن ،مشــيرً ا إلــى أن هــذه المحطات

والمعــدات كجــزء مــن مشــروع

تــم تحديــد مواقعهــا فــي البديــع

توســيع شــبكة البيع بالتجزئة ،تقدم

ورأس حيــان والمحــرق ،وبتكلفــة

إليهــا  10عطــاءات ،أقلهــا بنحــو 11

تقريبا
تصــل إلــى ربــع مليــون دينــار
ً

مليون دينار ،في حين أكبرها بقرابة

للمحطة الواحدة”.

وكانــت شــركة “بابكــو” مناقصــة
لشــراء  3محطــات وقــود متنقلــة
للمالحــة البحرية ،تقــدم إليها عطاء
وحيد لشــركة “ ،”.AMA S.p.Aبمبلغ
 1.29مليــون دوالر (مــا يعــادل نحــو
 485.04ألــف دينــار) ،فــي تاريــخ 10
مايو .2018
وبخصــوص بحرنــة الوظائــف ،توقع
الصباغ أن يســاهم مشروع تحديث
المصفــاة فــي توظيــف عــدد أكبــر
مــن البحرينييــن مــع توفــر فــرص
للتوظيف.
وأشــار إلــى أن القــوى العاملــة علــى
مشــروع تحديــث المصفــاة ســيصل
إلــى  25ألــف موظــف علــى كل
مراحله.

الصباغ متحدثًا للصحافيين

“المقاصة” تهيب بالمساهمين تحديث بياناتهم تعاون بين “السيدات البحرينية” و ”المهن األردني”
الشركة دعت حاملي شهادات األسهم الورقية لمراجعتها

المنامة -البحرين للمقاصة

تـــبـــادل الــخــبــرات ودعــــم الــمــؤســســات الــنــاشــئــة

المنامة  -سيدات األعمال البحرينية

أعلنــت شــركة البحريــن للمقاصــة أمــس الثالثــاء  16يوليــو  2019بــأن  % 79.57مــن

وقعــت جمعية ســيدات األعمــال البحرينية وملتقى ســيدات األعمال
والمهن األردني على مذكرةتفاهم للتعاون المشترك وتبادل الخبرات

المســاهمين يمثلــون  28,208,869,078مــن أســهم الشــركات المدرجــة فــي البورصة،

فــي ريادة األعمال ودعم المؤسســات الناشــئة ،فــي العاصمة األردنية

وقد قامت الشركة بتحويل األسهم الورقية إلى القيد اإللكتروني وإيداعها في نظام
اإليداع المركزي التابع لشركة البحرين للمقاصة ،وذلك ضمن اإلجراءات التي قامت
بهــا الشــركات لتتوافــق مع القــرار رقم ( )5مــن العام  2015الصادر عــن رئيس مجلس
إدارة بورصة البحرين بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة.
وبلــغ عــدد حاملي شــهادات األســهم الورقية

األســهم الورقيــة إلــى مراجعتهــا؛ بهــدف

الذيــن ال يتوفــر عنهــم بيانــات شــخصية

تحديــث بياناتهــم الشــخصية ممــا سيســهم

محدثــة (  )KYCحتــى بعــد تطبيــق نظــام

فــي تســهيل حصولهم على األربــاح المحققة

القيــد اإللكترونــي نحــو  90,000ألف شــهادة

لهــم فــي الســنوات الســابقة ،حيــث تحتفــظ

مملوكــة لنحــو  82,889مســاهما يملكــون

الشركات المساهمة باألرباح غير المستلمة.

نحو  7.24مليار ســهم تبلغ قيمتها الســوقية

ومن جانبه ،أشاد نائب رئيس مجلس اإلدارة

1.525ملياردينــار مقارنــة بالقيمــة الســوقية

والعضــو المنتــدب لشــركة البحريــن للمقاصة

للســوق ،والتي تبلغ  9.22مليار دينار .ودعت

الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة،

شــركة البحريــن للمقاصــة حاملــي شــهادات

بالشــركات التي اســتجابت لمبــادرة البورصة

عمان األسبوع الماضي ،وذلكفي إطار المساعي لمد جسور التعاون
وجهودها لتحويل شــهادات األســهم الورقية
إلى القيد اإللكتروني ما يفتح المجال واسعا
للمستثمرين لالستفادة من العديد من المزايا
التي توفرها القيود االلكترونية.
وقــال المديــر األول للعمليــات فــي الشــركة
عبــدهللا عابديــن “تأتــي هــذه الحملــة ضمــن
مســؤوليات شــركة البحريــن للمقاصــة؛
لضمــان حقــوق جميــع المســتثمرين فــي
البورصــة ،حيــث يتــم التعاون والتنســيق مع
جميــع الشــركات المســاهمة المدرجــة بشــكل
حثيــث إليجاد آليات لتحديــث بيانات جميع
المساهمين”.

مــع الجمعيــات العربيــة الصديقــة ذات االهتمــام المشــترك.وقعت
االتفاقيــة عــن جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة رئيســتها ســيدة
األعمال ،أحالم جناحي وعنالجانب األردني نائب أول رئيسة أعمال
الملتقــى ،ريــم البغــدادي .واتفــق الجانبــان علــى وضــع آليــة للتعــاون
المشترك بينهما وتبادل الخبرات التخصصيةوخبراتريادة األعمال
ودعــم المؤسســات الناشــئة ،والعمــل علــى تمكيــن ســيدات األعمــال
وتطويروتسهيلأعمالهن لتحقيق األهداف االقتصادية.
 كمــا تــم االتفــاق علــى تســهيل برامــج البحــوث والتدريــب التــي مــن
شــأنها تعزيز ريادة أعمالالمرأةبهدف المســاهمة في تطوير أعمالهم
االقتصاديــة ،وترتيــب وتنظيــم دورات تدريبيــةوالتأهيــل لرائــدات
األعمال وتقديم االستشــارات واالحتياجــات الالزمة لزيادة قدراتهن
للدخول الىاألسواق المنافسة.

و أعربــت جناحــي عــن ســعادتها بهــذهاالتفاقيــة واعتبرتهــا خطــوة
إيجابيــةلمــد جســور التعاون مــع قطاعــات اقتصادية مهمــة ومؤثرة
علــىالمســتوى اإلقليمــي ،مشــيرة إلــى أنهــا خطــوة مهمــة في ســبيل
تعزيــز وضــع الجمعيــة وعالقاتهابالجمعيــات والمؤسســات الصديقة
ذات االهتمامات المشتركة.

“األهلي المتحد” يدشن الجيل الجديد للخدمات عبر “النقال”
المنامة  -األهلي المتحد

دشــن البنــك األهلــي المتحــد تطبيقــه للخدمــات المصرفية عبر الهاتــف النقال الذي سيســاهم في

تعزيز التطبيق

من الوظائف اإلضافية ،مما سيوفر سهولة في التنقل وتجربة أفضل للمستخدمين تتمحور حول

لتسهيل المعامالت

تبســيط الخدمــات المصرفية بشــكل أكبر ،حيــث تم اآلن تعزيز التطبيق من خــال إضافة المزيد
خدمــة العمــاء وتمكنهــم من إدارة معامالتهــم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان باســتخدام
هواتفهم النقالة.

وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة -
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بالبنك ،ســوفرات
ســيغال “نحــن ســعداء للغايــة بتقديــم الجيــل
الجديــد مــن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
النقــال فــي البحريــن ،وباعتباره بنــكا يركز على

المصرفية بشكل أكبر

خدمــة العمــاء فــي المقــام األول ،يلتــزم البنــك
األهلي المتحد بتقديم حلول من شــأنها تبسيط

يتيــح تطبيــق البنــك األهلــي المتحــد للهاتــف

الوجــه أو بصمــة اليــد للوصــول إلــى التطبيــق.

النقــال للمســتخدمين ،وألول مــرة ،إمــكان

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتمكن العمــاء مــن

تســجيل أنفســهم دون الحاجــة لزيــارة الفــرع

االختيار من بين مجموعة واسعة من الخدمات

للتســجيل .كمــا لــن تكــون هنالك حاجة إلنشــاء

التــي تعزز من تجربتهم المصرفية ،بما في ذلك

كلمــات ســر ،حيث يتيــح التطبيــق التعرف على

الخدمــات اإلضافيــة لتحويــل األموال أو ســداد

الفواتيــر أو تحويــل العمــات أو إعــداد وإدارة
ً
علمــا بأنــه يمكــن للعمــاء
قائمــة المســتفيدين،
تنزيــل التطبيــق مــن متجــر Apple App Store
أو متجر .Google Play

تجربــة العمــاء مــن خــال توفيــر كل الســبل
لهــم للوصول إلــى الخدمات المصرفية بســهولة
تامة وقتما يشــاؤون وحيثما يكونون ،وبالتالي
توفيــر حلــول مصرفيــة متكاملــة لهــم فــي كل
األوقات”.
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وزير النفط يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة “بابكو”
تــعـــيــيــــن داود نــصـــيـــــف رئـيــــســـــا لـمـــجــلـــــــــس إدارة الـــشــــركـــــــــة
عوالي  -بابكو

أصدر وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة القرار رقم ( )9للعام  2019بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين
“بابكــو” .ويقضــي القــرار بتعييــن داود نصيــف رئيســا لمجلس إدارة شــركة “بابكــو” ،إضافة إلى تعيين األســماء التالية فــي عضوية مجلس
اإلدارة الجديد :محمد عبدهللا الجامع ،ناصر سلطان السويدي ،عبدالمجيد علي العوضي ،عبدالمجيد بشير القصاب ،يوسف عبدهللا حمود،
وأشوك كريشنا.
ويشــير القــرار إلــى أن مــدة العضويــة فــي

الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة

التطويريــة الضخمــة خــال تفضلــه بتــرؤس

مجلــس اإلدارة الجديــد هــي  3ســنوات تبــدأ

بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد

مجلــس اإلدارة الســابق .كمــا توجــه بخالــص

من تاريخ صدور القرار.

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء

الشــكر والعرفــان إلــى عاهــل البــاد صاحــب

وبهــذه المناســبة ،توجــه الشــيخ محمــد بــن

صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بالتهنئــة لرئيــس

آل خليفــة علــى دعمهــم الفعــال وتوجيهاتهم

ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة نفــط البحرين

الســديدة فــي دعــم مســيرة هــذا الصــرح

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب

الجديد ،متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق في

الوطني العريق.

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

دعــم مســيرة الشــركة وتحقيــق رســالتها فــي

ومــن جانبــه ،أعــرب نصيف عن جزيل الشــكر

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان

خدمــة المجتمــع .وأعــرب عــن جزيــل الشــكر

واالمتنــان لوزيــر النفط ،على جهــوده البناءة

بــن حمــد آل خليفــة؛ علــى دعهــم المتواصــل

واالمتنــان إلــى عاهــل البالد صاحــب الجاللة

والحثيثــة فــي ســبيل تطوير منظومــة العمل

لمســيرة الشــركة فــي مــؤازرة جهــود التنميــة

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،ورئيــس

فــي هــذا الصــرح العريــق ،ودعــم المشــاريع

المستدامة في مملكة البحرين.

داود نصيف

محمد بن خليفة

» »يشار إلى أن شركة نفط البحرين احتفلت مع مطلع هذا العام بمرور  90عاما على

تأسيسها بما يعكس إنجازاتها الجليلة ومسيرة عطائها الطويل في مؤازرة االقتصاد
الوطني على مدار التاريخ.

“الدواجن” :نعمل على حل الخالف مع المربين
برنامــج مــزارع “التربية” يســير بصــورة طبيعية
علي الفردان
أكد مدير عام شركة دلمون للدواجن أن الشركة تعمل على حل المشكلة التي بينها وبين مربي الدجاج المحليين ،وذلك إثر أزمة نشبت مؤخرا
بين الطرفين بخصوص احتساب أوزان الدجاج الالحم الذي تشتريه الشركة من المربين.
وقــال عبدالهــادي ميــرزا بخصــوص الخــاف

لألزمــة ،وذلــك إثــر اجتماع عقد بيــن الطرفين

تســير وفــق ســياقها الطبيعــي ،مشــيرا إلــى أن

الحالي مع المربين ،إن الشركة استلمت خطابا

بتاريخ  3يوليو .2019

الشــركة تتعــرض كذلك لمشــكالت مالية جراء

مــن جمعيــة مربــي الدواجــن التعاونيــة ،ولكن

وحمــل البيــان توقيــع  21مزرعــة لتربيــة

توقف الدعم الحكومي للدواجن منذ أعوام.

برنامج التربية قائم بصورته الطبيعية.

الدواجــن حينهــا ،قبــل أن يتــم عقــد مؤتمــر

وهــذه ثانــي أزمــة تمــر بهــا العالقة بيــن مربي

وأشــار ميرزا في إفصاح إلى بورصة البحرين

صحافــي قبــل يوميــن يشــير فيــه عــدد مــن

الدواجــن وشــركة دلمــون للدواجــن خــال

إلــى أن الشــركة بصــدد حــل جميــع الخالفــات

أصحــاب المــزارع لتكبدهــم خســائر نتيجــة

الســنوات الماضيــة ،حيــث نشــأت أول أزمــة

العالقة مع مربي الدواجن.

تغييــر احتســاب األوزان عنــد شــراء الدجــاج،

في العام  2016حينما أعادت الشــركة صياغة

ونفــى ميــزرا مــا يشــاع بــأن المشــكلة تشــمل

إذ رفعــوا مطالــب مــن بينهــا ضــرورة عــزل

عقــود مــع المربين تــم من خاللهــا تحديد 700

جميع المربين الذين تتعامل معهم الشركة.

مســؤولين في الشركة ،واحتساب  % 70على

فلس لشــراء كيلو الدجاج الالحم من المربين،

وكانــت جمعيــة مربــي الدواجــن التعاونيــة

األقــل مــن وزن الدجاجــة بعــد الســلخ بدال من

فــي حين طالب المربون بالحفاظ على الســعر

أرســلت رســالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة

نســبة  % 66والتــي تطبــق حاليــا إلــى جانــب

الســابق قبــل رفــع الدعــم وهــو  800فلــس،

دلمون للدواجن عبدالرحمن جمشــير ،تتحدث

تسهيالت تتعلق بشراء األعالف.

ليتوصــل الطرفــان إلى ســعر وســط ،وهو 750

فيهــا أن المربيــن يتعرضــون لخســائر ،وأن

وفــي اتصــال مع “البــاد” إثر هذه الرســالة أكد

فلســا للكيلــو الواحــد .وكانــت الحكومــة تقدم

الشــركة ال تتجــاوب لوضــع الحلــول الالزمــة

رئيس مجلس إدارة الشــركة أن عملية اإلنتاج

دعمــا للحفاظ على ســعر كيلــو الدجاج الطازج

“ألبا” و“االتحاد الحر” يتوصالن التفاق

الجانبــان حــددا آليــة إلغــاق المواضيــع العالقــة

الذي تبيعه شــركة دلمون في الســوق المحلية

التــي تــورد الدجــاج للبحريــن .وتوفر الشــركة

اإلنتــاج ومرافــق الذبح والتغليــف كما أطلقت

عنــد دينــار واحــد للكيلــو في حين ارتفع ســعر

أكثــر مــن  30ألــف دجاجــة طازجــة فــي اليــوم

هويــة جديــدة بالتزامــن مــع طــرح منتجــات

الدجــاج إلــى قرابــة  1.3دينــار عند رفــع الدعم

مــا يمثــل قرابــة ثلث احتياجــات المملكــة ،كما

جديــدة ذات قيمــة مضافــة فــي الســوق مثــل

ليجعل الشركة في منافسة قوية مع الشركات

عمــدت دلمــون للدواجــن لتحســين عمليــة

البرجر ،والنجتس وغيرها.

تعاون مشترك بين “ألبا” و “االتحاد العام للنقابات”

البقالــي يلتقي األميــن العام حســن الحلواجي وآخرين
واالتحــاد فــي الوقــت الراهــن ومســتقبالً.

عسكر  -ألبا

التقــى نائــب الرئيــس التنفيذي لشــركة ألمنيــوم البحرين ،علي البقالي ،إلــى جانب عدد من
المسؤولين بشركة ألبا ،األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي
وممثلين آخرين عن االتحاد العام وذلك صباح أمس الثالثاء  16يوليو  2019بشركة ألبا.
وبهذه المناسبة ،قال البقالي “نحن سعداء

ذلــك تحديــد آلية لغلــق المواضيــع العالقة،

بتمكننا من الوصول إلى اتفاق ،واألهم من

بمــا يخــدم مصلحــة كل مــن شــركة ألبــا

اجتماع “ ألبا” واالتحاد الحر لنقابات العمال
عسكر  -ألبا

التقى نائب الرئيس التنفيذي لشــركة ألمنيوم البحرين (ألبا) علي البقالي إلى
جانب عدد من المسؤولين بشركة ألبا ،رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب يوســف محمد وممثليــن آخرين عــن االتحاد
الحر وذلك صباح أمس الثالثاء  16يوليو  2019بشركة ألبا.
وبهــذه المناســبة ،قــال البقالــي “نحــن

اتفــاق ،واألهــم مــن ذلــك تحديــد آلية

ســعداء بتمكننــا مــن الوصــول إلــى

لغلــق المواضيــع العالقــة ،بمــا يخــدم

مصلحــة كل مــن شــركة البــا واالتحاد
فــي الوقــت الراهن ومســتقبالً .ونحن
علــى ثقــة بأننــا معــا ســنتمكن مــن
تحقيــق مزيــد مــن التعــاون المشــترك
بين شــركة ألبا واالتحــاد الحر لنقابات
عمــال البحريــن؛ من أجل الســعي نحو
تحقيــق أهــداف وتطلعــات قيــادة
البحرين الرشيدة”.

لقاء “ألبا” بممثلي االتحاد العام لنقابات العمال

ونحــن علــى ثقــة بأننــا معــا ســنتمكن مــن
تحقيــق مزيــد مــن التعــاون المشــترك بيــن
شــركة ألبــا واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال
البحريــن؛ مــن أجــل الســعي نحــو تحقيــق
أهــداف وتطلعــات قيــادة مملكــة البحريــن
الرشيدة”.
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اعالن رقم ( )573لسنة 2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية

إعالن رقم ()CR2019-95127

بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تنازل  -عن المحل التجاري

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

يعل���ن مرك���ز البحري���ن للمس���تثمرين ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت

بأن���ه ق���د تقدم���ت إليه الس���يدة /مريم رضا عل���وي عباس ،مالكة المؤسس���ة

إليه���ا الس���يدة /رقي���ة ام���ان هللا اس���د مل���ك ،المال���ك ل� س���ر النج���اح للتجارة

الفردية التي تحمل اسم (بينتا لمقاوالت البناء) المسجلة بموجب القيد رقم
 ،1-60699طالبة تغيير الش���كل القانوني للمؤسسة الفودية وذلك بتحويلها
إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محمدودة ،برأس���مال مق���داره ( 1٫000الف) دينار

و JAMESKUTTY ABRAHAM VARUGHESE

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كاسبر اند غامبيني ذ.م.م
سجل تجاري رقم 91309

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )111لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركةالشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم
إليه الس���ادة الش���ركاء في شركة كشري أفنيو ذ.م.م المسجلة بموجب القيد
رقم  ،115513طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة
الش���خص الواحد برأس���مال وقدره  500دينار بحرين���ي ،لتصبح مملوكة من
للسيد فاتن ياسين محمود محمود.

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 .1رقية امان هللا اسد ملك
 .3نزار عبدالرحمن كويا

القيد115513 :

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

بحرين���ي ،وتصبح مملوكة لكل م���نSALEM SALMAN SALEM BELAL :

تاريخ14/7/2019 :

التالي :إلى السيدة نوره علي دلهان الدوسري

المؤسس���ة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1450

رقم القيد

االسم التجاري

1-20662

خدمات عصام للسيارات

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :السيد جعفر سعيد علي هاشم
االسم التجاري الحالي :بوابة دارين للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب :كادي سيراميك
األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة :تش���ييد المباني أنش���طة خدم���ات الداعم األخرى
لألعمال ،األنشطة العقارية على اساس رسوم أو عقود  -إدارة العقارات ،تجارة/
بيع مواد البناء والمواد اإلنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها

قيد رقم36044-2 :

إعالن رقم ()CR2019-96054

تاريخ16/7/2019 :

اعالن رقم () CR2019 -94611
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا ورثة السيد المعلن عبدهللا البي محمد بطلب تحويل المحل التجاري

(مؤسس���ة فردية) والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م  ،2-77629طالبة تحويل

 .2سيفاداسان مادهافان بيالي

تاريخ15/7/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تنازل  -عن المحل التجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة غال الروح لتشييد المشاريع الخاصة بالمنافع ذ.م.م

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة كاس���بر اند غامبيني ذ.م.م المس���جلة بموجب
القيد رقم  ،91309بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة /جاسم محمد يوسف
اسد مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 39642223 :
البريد االلكترونيnewco@msbahrain.com :

تق���دم إلينا المعلن ادناه :عائش���ة محمد افضل جودري ن���ور عالم بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :إلى السيد ياسر عبدالهادي محمد السماهيجي

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

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

الس���يد  /يوس���ف احمد منصور محمد ناصر المجيبل باعتباره المصفي القانوني

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

شركة غال الروح لتشييد المشاريع الخاصة بالمنافع ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات
مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القيد رق���م  ،3-102800طالبا إش���هار انتهاء أعمال

رقم القيد

االسم التجاري

100102-1

اماكن العقارية

تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري ،وذلك وفقا
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2019-102204
تنازل  -عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا عبدالرض���ا كاظم احم���د العويناتي بطل���ب تحويل المح���ل التجاري
التالي :إلى زهراء حسن عبدهللا نعمة
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

2-79826

خباز القدم

ﺗﺤﺪﻳﺚ

54

306

20

65,876

125

467.7

19

95,652

55

309.4

19

63,277

126

508.6

19

104,017

56

309.5

19

63,298

127

403.7

19

82,563

57

309.4

19

63,277

128

394.3

19

80,641

58

309.4

19

63,277

129

505.6

20

108,846

59

309.5

19

63,298

130

515.2

20

110,912

60

309.4

19

63,277

131

735.3

19

150,381

61

309.4

19

63,277

132

448.5

19

91,725

62

309.5

19

63,298

133

455.5

19

93,157

63

309.4

19

63,277

134

304

19

62,173

68

309.4

19

63,277

136

585.6

20

126,068

70

478.9

20

103,098

137

390.4

19

79,843

71

429.5

20

92,463

138

390.4

19

79,843

72

300.3

19

61,416

139

390.4

19

79,843

75

300.3

19

61,416

140

390.4

19

79,843

76

300.3

19

61,416

141

586.4

20

126,240

77

300.3

19

61,416

142

532.9

20

114,723

78

300.3

19

61,416

143

390.3

20

84,024

79

300.3

19

61,416

144

390.2

20

84,002

80

300.3

19

61,416

145

390.3

20

84,024

81

300.3

19

61,416

146

390.2

20

84,002

82

300.2

19

61,396

147

462.2

20

99,502

83

300.3

19

61,416

150

300.1

19

61,375

84

365.7

20

78,728

152

300.1

19

61,375

85

315.6

20

67,942

153

300.3

19

61,416

86

319

19

65,241

155

300.3

19

61,416

87

319

19

65,241

161

300.3

19

61,416

88

319

19

65,241

167

300.3

19

61,416

89

319

19

65,241

170

418.3

20

90,052

90

319

19

65,241

171

356.6

20

76,769

91

319

19

65,241

172

402.5

20

86,650

92

319

19

65,241

173

361.7

20

77,867

93

319

19

65,241

175
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19

61,416

94
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19

65,241

176

338

19

69,126

95

319

19

65,241

177
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19

61,416

96

319

19

65,241

178

375

20

80,730

97

409.9

20

88,243

179

436

20

93,862

98
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20

127,769

99

380
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77,716

100

380

19

77,716
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19

77,716
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19

77,716
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19

61,396
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61,396
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19

61,396
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50 49 48

52 51
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9

70

18

39 38
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36

16

17

m

53

360

20

77,501

123

454

20

97,737

20.00

50

300.3

19

61,416

122

384.9

19

78,718

ROAD

46

300.3

19

61,416

121

547

19

111,870

ﻣﺤﺠﻮز

اﻟﺘﺠﺎري COM

اﻟﺴﻜﻨﻲ RA

FOLLOW:

www.grnata.com

ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ و اﻟﺴﻌﺮ
ﻣﺪﺧﻞ ﻣُ ﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ دوار  ١٣ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ .

m

35

360.5

20

77,608

120
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19

97,350

15.00

34

403.3

20
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119
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19

82,809

ROAD

27

300.2

19

61,396

118

333.9
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ُ
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m

21
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15.00

17
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16

468.3

20

100,816

110
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20

78,147

137
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159 158
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ROAD 15.00 m

15

358.1

20

77,092

109

368.9

20

79,417

ROAD 15.00 m

15
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167 166
169 168
171 1
70

142

ROA

D 15

.00
172
m
174
176
178
173
175 1
77
179

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

36700722
ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ

36779771
أﺣﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ

36799711
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

36744700
ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

36600656

62

ﺻﺎدق اﻟﺸﺎﺧﻮري



36026222
د .ﻣﺤﻤﺪ
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ﺣﺠﻮزات
ﻣﺨﻄﻂ ﺿﻴﻒ

36


67


39752929
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

39442411
Property Manager's license No. 23

Broker's license No. 3
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11

وفاة أسير فلسطيني

12

في سجن إسرائيلي

international

@albiladpress.com

رام اهلل ـ رويترز

توفي أمس الثالثاء ،األسير الفلسطيني

بريطانيا لخامنئي :التصعيد ليس في مصلحة أحد

زورق إيراني مفخخ يعترض المدمرة “دانكان” المتجهة للخليج

نصر طقاطقة ،في العزل االنفرادي

بسجن “نيتسان” اإلسرائيلي في الرملة،
بعد أقل من شهر على اعتقاله.

عواصم ـ وكاالت

وقال مدير مكتب هيئة األسرى ببيت

ردت الحكومــة البريطانيــة علــى تهديــد جديــد مــن المرشــد األعلى للثورة اإليرانية علــي خامنئي ،على خلفية احتجــاز ناقلة نفط لبالده في جبــل طارق ،مؤكدة أن

لحم ،منقذ أبو عطوان ،إن السلطات

اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية وفاة

التصعيد ليس في مصلحة أحد .وقال متحدث باســم مكتب رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،تعليقا على تصريح خامنئي “أكدنا باســتمرار أن التصعيد في

األسير الذي ما يزال في العشرينات من

منطقة الخليج ليس في مصلحة أحد ،وشددنا مرارا وتكرارا على هذا األمر لإليرانيين”.

العمر ،وجرى توقيفه في مطلع يوليو
الجاري.

وأضاف أبو عطوان أن الراحل كان

سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

يعاني من مشاكل في التنفس وأمراض

وفــي تعليقــه علــى التقاريــر بشــأن إرســال

أخرى ،وتم تزويد ضابط المخابرات

بريطانيــا ســفينة حربيــة ثالثــة وناقلــة

اإلسرائيلي الذي حضر العتقاله بالتقارير
الطبية كاملة.

األربعاء
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عســكرية إلى الخليج ،قال المتحدث باســم
مكتــب رئيســة الــوزراء البريطانيــة “لدينــا
وجــود دائــم فــي المنطقة” .وقالت مراســلة
لصحيفــة التايمــز البريطانيــة إن بريطانيــا
سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد
إلــى الخليج ،لكــن تلك الخطوة ال عالقة لها

مقتل  9مدنيين بغارات شمالي غرب سوريا

بأزمة إيران .وذكرت المراسلة لوسي فيشر
علــى تويتر “الفرقاطة (كنت) من الطراز 23
ستنتشــر في سبتمبر ،والسفينة ويف نايت
ســتصل الشــهر المقبــل” .وامتنعــت وزارة

بيروت ـ أ ف ب

قتل  9مدنيين أمس الثالثاء في غارات

الشــمالي .وأفــاد المرصــد الســوري أن

جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب

“طائــرات قوات النظام اســتهدفت قرية

فــي شــمال غــرب ســوريا ،وفــق مــا أفاد

معرشــورين في ريف إدلب الجنوبي ،ما

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

أســفر عن مقتل تســعة مدنييــن بينهم 3

وتتعــرّض محافظــة إدلــب ومناطــق

أطفال”.

محاذيــة لها حيث يعيش نحو  3ماليين

وشــنت الطائــرات الحربيــة الســورية

نســمة ،لتصعيــد فــي القصــف الســوري

والروســية أيضــا عشــرات الغــارات على

والروســي منذ أكثر من شهرين ،يترافق

مناطــق عــدة تمتــد مــن ريــف إدلــب

مــع معــارك عنيفة تتركز فــي ريف حماة

الجنوبي إلى حماة الشمالي.

الدفاع عن التعليق.

المرشد يهدد بريطانيا
وفــي وقت ســابق من أمــس الثالثاء ،توعد
المرشــد األعلــى للثــورة اإليرانيــة ،الــذي
يحتفــل بعيــد ميــاده الـــ  ،80بــأن إيــران
ســترد على “قرصنــة” بريطانيــا على خلفية
توقيفهــا ناقلــة النفــط اإليرانيــة “غريس ”1
في جبل طارق.
وقــال خامنئــي فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون

اختطاف  10بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا
ذكــرت وكالــة األنبــاء التركيــة الرســمية

“مهاجميــن مســلحين” خطفــوا البحــارة

أمــس الثالثــاء أن مســلحين خطفوا 10

األتــراك .وجــاء فــي بيــان لمؤسســة

أفراد من طاقم سفينة شحن ترفع العلم

كاديوغلــو دينيجيليــك نشــره موقــع

التركي قبالة سواحل نيجيريا.

هابرتــورك اإلعالمــي أن الســفينة كانــت

وأكــد مســؤول فــي مؤسســة كاديوغلــو

تبحــر مــن دون حمولــة بيــن دواال

دينيجيليــك التي تتولى إدارة الســفينة،

(الكاميــرون) وأبيدجــان عندما تعرضت

هــذه المعلومــات التــي نشــرتها وكالــة

لهجــوم شــنه “قراصنــة” قبالــة ســواحل

أنبــاء األناضــول .وأضــاف أن  18بحارا

نيجيريا.

كانوا على متن “باســكوي  ”1لدى وقوع

وأوضح البيان أن عملية الخطف لم تؤد

الهجــوم.

اإليرانــي “تمــارس بريطانيــا الشــريرة
القرصنة وتســرق سفينتنا ...وتضفي طابعا
قانونيــا علــى ذلــك .لــن تــدع إيــران ومــن
يؤمنون بنظامنا مثل هذه األفعال الشــريرة

أنقرة  -األناضول

وأوضحــت األناضــول أن

إلى إصابة أحد.

مدمرة بريطانية في البحر المتوسط

تمر دون رد”.
ودعــت إيــران بريطانيــا إلــى اإلفــراج فــورا
عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية
الملكيــة البريطانية لالشــتباه بأنهــا انتهكت
عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.
وقــال خامنئــي ،الــذي لــه الكلمــة العليــا
فــي الملــف النــووي اإليرانــي ،إن طهــران
“ســتواصل حتمــا” الحد من تعهداتها بشــأن
برنامجها النووي.
واحتجــزت وحــدات مــن قــوات مشــاة
البحريــة البريطانيــة ،يــوم  4يوليــو الحالي،

ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن

طهران مســتعدة للتفاوض بشــأن برنامجها الصاروخي

ناقلــة النفــط اإليرانيــة “غريــس  ،”1التــي

الملــيء بالمتفجــرات فــي البحــر األحمــر.

كانت تبحر في مياه جبل طارق ،بطلب من

وأكــد التقريــر أن الزورق الــذي يتم التحكم

الواليــات المتحــدة التــي قالت إن الســفينة

فيــه عــن بُعــد (يصــل حتــى  4أميــال) ،ربمــا

كانــت تقــل شــحنات نفطية إلى ســوريا في

يكــون قد أرســل هنــاك من قبل ميليشــيات

خرق للعقوبات الغربية على دمشق.
وفــي  5مــن الشــهر نفســه ،ذكــرت ســلطات

الحوثي المدعومة من إيران.
ً
ووفقــا للصحيفــة ،فــإن مدمــرة “دنــكان”

جبــل طــارق أن الســفينة ســتظل محتجــزة

المدججــة بالســاح ،والتــي مــن المقــرر

لديهــا مــدة  14يومــا؛ للتأكــد مــن طبيعــة

أن تنضــم إلــى الفرقاطــة “إتــش .إم .إس.

الشحنات ووجهتها ،فيما هدد قائد الحرس

مونتروز” تبحر عبر قناة السويس.

الثــوري اللــواء حســين ســامي ،باحتجــاز

وتعــد المدمــرة “إتــش .إم .إس .دنــكان”

إيــران ســفينة بريطانيــة ردا علــى هــذه

أحــدث ســفينة حربيــة تنضــم إلــى تجمــع

الخطوة.

األســطول البريطانــي فــي الخليــج .وكانت

زورق مفخخ يعترض “دانكان”
ذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــرور”
ً
ً
مفخخــا
إيرانيــا
زورقــا
البريطانيــة أن
ً
اعتــرض مســار المدمــرة البريطانيــة

“إتــش .إم .إس .دنــكان  ”45المتجهــة
إلى الخليج العربي أمس الثالثاء.
وذكــرت الصحيفــة أن المدمــرة دخلــت في
حالــة تأهــب قصــوى بعــد اكتشــاف الزورق

أميــركا قــد أرســلت ســفينة حربيــة ونظــام
دفــاع صاروخــي مــن نــوع “باتريــوت” إلــى
المنطقة وســط تصاعد التوتــرات مع إيران
منذ مايو الماضي.
ويأتي اعتراض مســير المدمــرة البريطانية
بالتزامــن مــع تهديــد المرشــد اإليرانــي علي
خامنئي ،أمس ،بالرد على احتجاز بريطانيا
لناقلــة النفــط اإليرانيــة فــي جبــل طــارق
بسبب انتهاكها العقوبات األوروبية.

اختفاء ناقلة أثناء عبورها هرمز
قــال مســؤول فــي وزارة الدفــاع األميركية
(البنتاغــون) ،أمــس الثالثــاء ،إنــه يعتقــد أن
إيــران احتجــزت ناقلــة النفط التــي اختفت
أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأوضــح المصــدر ،الــذي تحــدث لوكالــة
“أسوشــيتد بــرس” ،أن ناقلــة النفــط “ريــا”
موجــودة حاليا داخل الميــاه التابعة إليران
قــرب جزيــرة قشــم ،حيــث تتمركز ،حســب
قولــه ،قاعــدة لقــوات الحــرس الثــوري
اإليرانــي .وأفادت وكالة “أسوشــيتد برس”،
أمــس ،بــأن فقــدان االتصــال بناقلــة نفــط
فــي مضيــق هرمــز ،لمــدة يوميــن ،أثــار قلقا
ومخــاوف حــول وضعهــا ،فــي ظــل توتــر
العالقات بين الواليات المتحدة وإيران.
إلــى ذلــك ،قــال مصــدر مســؤول إماراتــي،
أمــس ،إن ناقلــة النفط التي يــدور الحديث
عن اختفائها في مضيق هرمز ،غير مملوكة
لدولــة اإلمــارات ،وفــق مــا ذكــرت وكالــة
األنباء اإلماراتية “وام”.

 8ماليين اعتمروا واستعداد الستقبال مليونين

السعودية تؤكد تسهيل قدوم حجاج قطر وتدين االدعاءات

واشنطن ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس الثالثاء ،إيران إلى الخروج من اليمن ،في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي

أكد مجلس الوزراء الســعودي برئاســة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز ،أمس الثالثاء ،تهيئة جميع الســبل

انقلبت على الحكومة الشرعية واستولت على أجزاء واسعة من البالد منذ العام .2014

لتسهيل قدوم الحجاج من مختلف دول العالم ،بما فيها قطر ،مجددا رفض االدعاءات الصادرة من الدوحة بشأن وجود عراقيل،

ّ
ودلت
وتتلقى ميليشيات الحوثي دعما عسكريا كبيرا من إيران،

بحسب وكالة األنباء السعودية.

األحداث أكثر من مرة على أن الصواريخ التي يطلقها المتمردون

وأوضح وزير اإلعالم بالنيابة عصام بن سعد

الحوثيون باتجاه األراضي السعودية هي إيرانية الصنع.

بن ســعيد في بيان عقب الجلســة أن مجلس

وقــال ترامــب خالل اجتمــاع لمجلس الوزراء فــي البيت األبيض

الــوزراء “أعــرب عــن تقدير المملكة وشــكرها

إن “واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن”.

لما عبرت عنه األوســاط اإلســامية من تأييد

ولطالما حذر مســؤولون غربيون وعرب من التدخل اإليراني في

وترحيــب بدعــوة المملكــة لحجــاج بيــت هللا

شؤون دول المنطقة ،ومن بينها اليمن وسوريا ولبنان.

الحرام للتفرغ ألداء شعائر الحج بكل سكينة

وجــدد ترامــب تأكيد أنه “ال يســعى إلى تغيير النظــام” في إيران،

والبعــد عــن كل مــا يعكــر صفــوه ،وثنــاء على

مشــيرا فــي الوقت نفســه إلى وجود “تقدم كبير” مــع إيران ،قائال

الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي

“نريــد العمــل معها وليــس تغيير النظام” .ولم يذكــر ترامب مزيدا
مــن التفاصيــل بشــأن التقــدم ،غير أن وزيــر الخارجيــة األميركي
مايــك بومبيــو قال خالل االجتماع ،إن إيران قالت إنها مســتعدة

تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار”.
ترامب أعلن عن “تقدم كبير” تحقق مع إيران (أ ف ب)

للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
وقــال وزيــر الخارجيــة اإليراني محمــد جواد ظريــف ،إن برنامج

ويأتــي هــذا الموقف غير المســبوق ،فيما دأبت إيــران على القول

بــاده للصواريخ الباليســتية قــد يطرح على طاولــة المفاوضات،

إن تطويــر صواريخهــا أمــر متعلــق بالســيادة ،لكــن يبــدو أن ثقــل

إذا توقفت واشنطن عن بيع األسلحة لحلفائها.

العقوبات الغربية دفع إيران إلى التنازل.

وفــي هــذا الشــأن تجــدد المملكــة رفــض

طالئع الحجاج تتوافد على المملكة العربية السعودية

االدعــاءات الصــادرة مــن وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية القطريــة بــأن حكومــة

وهــو مــا ينافــي الحقيقــة ،إذ إن الجهــات

وأشــار المجلــس فــي هــذا الســياق إلــى أن

المملكــة تضــع العراقيــل أمــام مــن يرغب في

المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل

المملكــة اســتقبلت هذا العــام قرابة  8ماليين

زيــارة المشــاعر المقدســة مــن قطرييــن أو

ويســرت لقــدوم الحجــاج والمعتمريــن مــن

مســلم أدوا مناســك العمرة ،وستستقبل نحو

مقيمين في قطر ألداء مناسك الحج والعمرة

دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

مليوني حاج من جميع دول العالم.

استقالة وزير فرنسي على خلفية فضيحة

المعارضة السودانية :ال حصانة لحكم العسكر

أميركا تفرض حظرا على ظريف

باريس ـ وكاالت

الخرطوم ـ رويترز

عواصم ـ وكاالت

أعلــن وزيــر البيئــة الفرنســي فرانســوا دوروجــي ،أمــس الثالثــاء ،اســتقالته من

قال متحدث باســم جماعة المعارضة الرئيســية في الســودان أمس الثالثاء إنها

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،إنه مســموح له بالدخول إلى

الحكومة الفرنسية على خلفية فضيحة فساد.

تعارض منح الحكام العســكريين حصانة ”مطلقة“ من احتمال محاكمتهم بســبب

 3مبان في نيويورك فقط.

وأثــارت تقاريــر إعالميــة اســتقصائية

من النبيذ الفاخر ،التي يتخطى سعرها

جدال واســعا في فرنســا ،بعدما كشفت

 500يورو للزجاجة ،في إحدى حفالت

عــن حفالت بذخ للوزيــر وزوجته التي

العشــاء التــي اســتضافها دوروجــي،

تعمــل صحافيــة فــي مجلــة ألخبــار

مــا أثــار االســتياء وأطلــق دعــوات لــه

المشــاهير ،قالــت إنهــا علــى حســاب

لالستقالة.

أموال دافعي الضرائب الفرنسيين.

ووسط الجدل الذي أثاره التقرير ،نفى

وذكر موقع “ميديا بارت” االستقصائي

الوزيــر أن يكــون لديــه ميــل نحو حياة

علــى اإلنترنــت أن دوروجــي وزوجته،

الترف والبــذخ ،وقال في حديث لقناة

استضافا حفالت عشاء شديدة البذخ،

“بــي إف إم” ،إنه ال يــزال يحظى بدعم

معظمهــا ألصدقــاء ،فــي مقــر إقامتهما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الرســمي بباريــس ،فــي الفتــرة التــي

وعــززت هــذه األنبــاء مــن نظــرة

تولــى فيهــا دوروجــي رئاســة

البعــض إلــى الحكومــة بأنهــا

البرلمــان ،مــن يونيــو  2017إلــى

منفصلــة عن الشــعب ،في وقت

أكتوبر .2018
ونشــر

الموقــع

يكافــح فيه ماكــرون بالفعل ما
صــورا

ألطبــاق مــن الجمبــري
الضخمــة وزجاجــات

يوصــف بأنه “رئيــس األغنياء”؛
بسبب سياسته المؤيدة
لرجال األعمال.

العنف ضد المحتجين ،وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري.
وتمثــل الخالفــات بشــأن مســألة الحصانــة

إجرائيا“ ،مشــيرا إلى أن هذه المسألة سيتم

إحــدى النقــاط الشــائكة التــي تعــوق إبــرام

مناقشــتها فــي اجتماع من المقــرر عقده مع

اتفــاق تقاســم الســلطة الــذي جــرى التوصل

المجلــس العســكري .ويهــدف اتفاق تقاســم

إليــه هــذا الشــهر بيــن المجلــس العســكري

الســلطة أن يكــون الســبيل للتقــدم إلــى

االنتقالــي وتحالــف قــوى إعــان الحريــة

مرحلــة انتقاليــة في الســودان بعدمــا أطاح

والتغييــر .وقــال إســماعيل التــاج ،القيــادي

قــادة الجيش بالرئيس الســابق عمر البشــير

فــي تجمع المهنيين الســودانيين العضو في

فــي أبريــل إثــر احتجاجــات حاشــدة ضــده

التحالــف ،إن أعضــاء التحالــف اتفقــوا علــى

استمرت ألســابيع .وتواصلت االحتجاجات

أن تكــون الحصانــة مقيــدة .وقــال التــاج

بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة

فــي مؤتمــر صحافــي فــي الخرطــوم

للمجلس العسكري بتسليم السلطة.

”الحصانــة التــي جــاء بهــا المجلــس

وتتهــم جماعــات المعارضــة قــوات

العســكري فــي هــذه الوثيقــة هــي

الدعــم الســريع ،بالمســؤولية عــن

حصانــة مطلقــة“ .وأضــاف

مقتــل مــا يزيــد علــى

للصحافييــن ”توافقــت كل

 125محتجــا أثنــاء

قــوى الحرية والتغيير على

حملــة لفــض اعتصــام

مســألة الحصانــة وتقييدها

في الخرطوم.

وأضــاف ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى

بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران .وتتهــم

موقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر” أمس

الواليــات المتحــدة إيــران فــي التــورط

الثالثــاء ،أن هــذا الحظر جــاء “وفقا للقيود

بالعديــد مــن الهجمات األخيرة على ناقالت

المفروضــة على تنقالته من قبل الســلطات

النفــط ،واقتــرب الخصمــان مــن النــزاع

األميركية”.

العســكري المباشــر فــي الشــهر الماضــي

وذكــرت وكالــة “فــارس” اإليرانيــة أن

عندما أســقطت إيران طائــرة أميركية دون

“السلطات األميركية أعلنت في إجراء غير

طيــار ،وأمــر الرئيــس دونالــد ترامــب بشــن

مألــوف وبعيــد عــن األعــراف الدبلوماســية

غــارات جويــة انتقاميــة ،لكنــه أمــر بإيقافها

عــن فــرض قيــود علــى تنقــات وزيــر

قبــل دقائــق مــن تنفيذهــا .وســحب ترامب

الخارجيــة اإليرانــي فــي مدينــة نيويــورك،

الواليــات المتحدة العام الماضي من صفقة

وحــددت األماكــن التــي بإمكانــه التــردد

القــوى الكبــرى للعام  2015مع إيران للحد

عليهــا وهــي مبنــى منظمــة األمــم

من برنامجها النووي.

المتحــدة ومقر البعثة الدبلوماســية

وشــددت واشــنطن بشــكل صــارم

اإليرانيــة ومقــر إقامــة الســفير

العقوبــات علــى إيــران التــي ردت

اإليراني في المنظمة”.

بتصعيد تخصيب اليورانيوم

وتأتــي زيــارة ظريــف فــي

إلــى أبعــد مــن الحــدود التي

وقــت يتصاعــد فيــه التوتر

حددتها الصفقة.

Osama.almajed@albiladpress.com
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الحسابات المسيئة ودور
األسرة في مراقبة األبناء

أسامة الماجد

الواقــع الموضوعــي الحاضــر يقــول إن الحســابات اإللكترونيــة المســيئة

علــى األســرة تعليم األبناء كيف يخدمون وطنهــم ،وغرس روح االنتماء

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تلعــب دورا “مضــادا” ألمن واســتقرار

واالعتــزاز بالوطــن فيهــم ،ال روح العــداء والممارســات التخريبيــة التــي

البــاد والمجتمعــات ،ونالحــظ أن جميــع تلك الحســابات مرتبطة بشــكل

يتلقونهــا مــن أصحــاب تلــك الحســابات العفنــة الذيــن ال هــم لهــم ســوى

مباشــر ودرجــات متعــددة ومختلفــة بالنظــام اإليرانــي الــذي اعتــاد على

زيــادة التوظيــف لكــي تزيــد معدالت أرباحهــم عند ماللي طهــران ،وعلى

اســتقطاب الخونــة والعمل الشــهري المأجور ،فالقســم األكبــر من محرري

األســرة أن تعي أن الشــباب حجر الزاوية في وحدة ونماء وتطور البلد،

تلــك الحســابات عمالء ومرتزقة ،والخيانــة القاعدة المعمول بها كامتداد

واألمــل المنشــود والرصيــد األساســي لمســتقبل الوطــن طالمــا تربوا في

للصحافة الصفراء التي اســتهدفت الوطن وأدت دورا مكشــوفا في عقد

بيئة صالحة ،وال يمكن بأي حال من األحوال الســماح لفيروســات الدمار

الصفقات الخارجية مع القوى المعادية والمنظمات المشبوهة.

والخــراب أن تغــزو عقولهــم ،البيــت هــو خــط الدفــاع األول لســلوكيات

القضية األهم هي أن هذه الحســابات ليســت مهمتها شن حمالت معادية

األطفال والشباب.

للوطن ونشــر الفتنة فحســب ،إنما استقطاب الشباب وإغراقهم بشالالت

» »هناك تحول واضح في سياسة عمل أعداء البحرين ومن الطرق الجديدة

مــن اإلغــراءات والفبــركات والشــعارات المعروفــة ،وشــيئا فشــيئا يجــد

بالدرجة األولى الحسابات المسيئة التي تدار من الخارج وبحثها عن

هنا تقع على األسرة مسؤولية كبيرة في المراقبة وتقييم وتحليل وضع

خاصة ،وفي هذا تقع المسؤولية األولى على األسرة ،إذ يجب أن تقوم

والمرتزقة.

من الظهور بثقة في مجابهة األخطار أيا كان نوعها.

الشــاب نفســه أمــام جــدار قاتم فيستســلم لليأس وروح المســاومة ،ومن

األجواء المناسبة “للمعيشة واإلثمار” فوجود من يتابعها يكتسب أهمية

األبنــاء وعــدم تركهــم في “حلــق المدفع” واالنغراس فــي صفوف العمالء

بدور كبير وأساسي في نشر الوعي عند األبناء واالهتمام بهم وتمكينهم

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

األربعاء

 17يوليو 2019
 14ذو القعدة 1440

للتواصل17111483 :

fatin.hamza
@gmail.com

فاتن حمزة

تجديد اللحمة ...بقيادتنا نحن أقوى
اســتنكر شــعب البحريــن بشــدة مــا بثتــه قنــاة الجزيــرة مــن أكاذيــب
وتحريــض علــى الكراهيــة فــي برنامجها “ما خفــي أعظم” ،مؤكــدا أن أية
محاولة لضرب أمن واستقرار البحرين وضرب النسيج االجتماعي ونشر
ً
حتما ســيقف لها الشــعب بالمرصاد في
األكاذيب وإثارة البلبلة والطائفية
ظل ترابط وتالحم كل أطياف المجتمع والتفافهم حول القيادة.
محاولــة قنــاة الجزيرة اســتهداف البحريــن وقيادتهــا ومحاوالتها لضرب
ً
أمــرا
الديمقراطيــة وتفكيــك الترابــط فشــلت وستفشــل ،بــل أصبحــت
ً
مضحكا بأســاليبها المســتهلكة التي ال يصدقها عاقل ،وبعد ردود األفعال

التــي رأيناهــا بعــد بث البرنامج علــى القناة ،وجب علينا أن نشــكرها على
اختبــار والئنــا وتجديــد لحمتنــا ،البلــد القــوي المتماســك بشــعبه والمحب
لقادته كلما حاول أحدهم التفريق بينهم زادوا ترابطا ومتانة ومحبة.
النــاس وصلــوا القمــر وهــم مازالــوا كمــا هــم ،ينبشــون قبــور الماضيــن
وينتهكون عورات المستورين ،يشيرون النحطاطهم بأصابعهم“ ،ما خفي
أعظم” اسم على مسمى ،فمازالتقطر تخفي الكثير من الضغائن ،ورغم
كل هذه الخطط والمؤامرات كنا ومازلنا بتالحمنا وقيادتنا أقوى.

ً
ً
ً
ً
منبرا مضلالً
موبوءا هدفه تصدير
موثوقا بل
مصدرا
قناة الجزيرة لم تعد
ً
مؤخــرا لآلخر دليــل اختناقها
أفــكار ومصالــح قطريــة ،وكثرة اســتهدافها

مــن وحدتهــا وعزلتها التي تعيشــها بإرادتها بعد عنادها ومكابرتها ونبذها
قرارات أشقائها المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
نحــن المســتفيدون مــن ســلوكياتهم لنزيــل شــكوك بعــض المتردديــن في
اســتيعاب مواقفنــا مــنقطــر ،ال يخــرج مــن تابــع برنامــجما خفــي أعظم

ahmedjuma44@yahoo.com

عــن اثنين ،األول شــخص عاش الحوادث ويعــرف حقيقتها ،وآخر غريب
ً
شــيئا ،هــذا إن كان هــذا اآلخر
وبعيــد ال يعــرف مــن شــؤون هــذه المنطقة
ً
أصــاً
معنيــا بهــذا األمــر ،وفــي الحالتين ،ال يســتحق األمر الوقــوف عنده
طويالً!

الــكالب التــي تنبح في الغالــب ال تعض ،وعقدة تضخيم الذات عند بعض
األعــداء لــم تعــد تجــدي ،نحن في عالم متغيــر وواع ال تنطلــي عليه هذه

من يعرف سر البحرين
ال يخشى شيئا

الترهــات ،الجهــال ال نكتــرث بهم ،أما المثقف فيبنــي أحكامه على ما يراه

أحمد جمعة

صحيــح أن البحريــن صغيــرة ،وســط محيــط يعــج بالكبــار ،وهــي محــدودة

ً
ً
واحــدا ولــم تتوقــف عجلة التنميــة والبنــاء حتى في أحلــك األوقات
يومــا
قــرن

اإلمكانيــات وقليلــة المــوارد ،ولكــن ليثــق الجميــع أن هــذا البلد العظيــم بتاريخه

واألزمات ،وكان العالم يندهش لسر تلك القوة المخبأة في باطن هذه الدولة.

وحضارته وشعبه لن يهزه خبر أو برنامج بثته قاناة الجزيرة اإلخوانية.

ال أريــد االسترســال بتذكيــر البعض مــن هي البحرين وماذا تملك من قوة ســرها

ونقــول لمــن يعتقــد أن البحرين تهتز باعالم مســعور وغيرهــم بالداخل والخارج
ســأذكرهم بالبحريــن ،ومــن هــي البحرين؟ وأين ســر قوتها الــذي ال يعرفه إال من
عشــقها وأحبهــا ودافــع عنها وعــرف جوهرها وتصدى ألعدائها وعرف ســر قوتها
جــدت منذ أن وجــدت هذه الجزيرة الشــامخة بالتاريخ الســحيق
األزليــة التــي وُ ِ
والحديث.

البحريــن يــا ســادة ،البلد الذي تصــدى الدعاءات وتهديدات شــاه إيران بعز قوته

يراهــا إال مــن آمــن بهــا ،لذلك أســتغرب مــن اعتناق البعــض لهجة خافتــة وصوتا
منطفئــا وتــرددا غريبــا حينمــا يتحــدث عــن البحريــن وينســى مــن تكــون ،حتــى
اعتقدت أن هذه اللهجة التي يتحدث بها هؤالء مستوردة من جهة تود إضعاف
ً
خطرا على مشاريعها العدائية والتآمرية.
البحرين ألنها ترى فيها
ســر البحرين ليس بحجمها الجغرافي وال خزائنها المجنونة من الورق ،وال عدد

وذروة جبروتــه حيــن كان يخشــاه الجميــع ويركــع له ،وقفت بشــموخ في وجهه
المتعددة منذ العقود الســالفة وانتزعت انتصاراتها بكل جولة خاضتها ،البحرين

وليثــق الجميــع أن هــذا البلــد العظيــم ال يتأثر لمجــرد خبر تافه وترهــات رددتها
ً
خطــرا على
قنــاة مفلســة تريــد االنتقــام من مكانــة البحرين وترى فــي البحرين

واجهــت حــروب المنطقــة كلهــا وخرجت منها أقــوى ،وهي التي فتحــت ذراعيها
ألشقائها وقت المحن واحتضنتهم ،البحرين لم تهزها األزمات المالية التي هزت
ً
ركودا،
العالــم علــى مــدى الــدورات والعقــود التــي شــهدت فيها المنطقــة والعالــم
ورغم ما عانته الدول من أزمات لم تتأخر رواتب البحرينيين منذ أكثر من نصف

» »طفح الكيل من سياسات اإلعالم الدخيل ،كقناة الجزيرة ،وهي ليست
مستقلة كما يزعمون ،أخطاء وفبركات ومغالطات وتدخالت ،عجب ًا
لهؤالء الذين يهدرون أوقاتهم وأموالهم نصرة للباطل.

األزلــي المتمثــل فــي إمكانيات ومــوارد وثروات هائلة محفــورة في جوهرها وال

ســكانها ،ســر قوتهــا فــي مــن يؤمن بهــا وبرجاالتهــا األفــذاذ ،وبشــعبها وقيادتها،

وكسبت حريتها واستقاللها لألبد ،البحرين البلد الذي تصدى لمحاوالت االنقالب

ال ما يسمعه.

وجودها.
» »تنويرة:

سمر األبيوكي

» »الدواء قاتل إن لم تعرف الداء!.

ما خفي في حب حمد أعظم
لقد ضاقت السبل بـ “الجزيرة” ،وبات وضعها مزريا ،فأشغلتنا بفيلم ناقض
توقعاتهــا وجمعنــا علــى قلــب رجل واحــد ...فيلم درامي نســتطيع أن نرد
عليه باألدلة والبراهين بعيدا عن محاوالتها واستجدائها حاالت فردية ال
تمس المجتمع البحريني وال تمت له بصلة.
أوال :حــاول الفيلــم أن يقنــع المشــاهد أن الدولــة تعمــل علــى اغتيــال
معارضيها وهو ما يتنافى مع تاريخ البحرين ،فلم يحدث في أي حال من

النجاح ...في التفاصيل!

د .زهرة حرم

ً
ً
ناجحــا بتميز؛ التفاصيــل الصغيرة،
ناجحا ،بل
ليــس ســرًا أن مــا يجعل أي إنســان منــا

يتشبث به الجميع ،وكيف ال ،وقد أصبح اليوم عملتَنا النادرة!

وااللتفــات إلــى األمــور الدقيقــة ،وعلــى الرغم من ذلــك؛ فالكثيرون مشــغولون بإنجاز

إن النظر إلى تفاصيل األشــياء هو المعادل الحقيقي لالهتمام؛ فما يجعل منك مهتمً ا
حقيقيــا؛ هــو حالــة التحســس أو ّ
التلمــس ،وتدقيــق النظــر ،والفحــص عــن قــرب؛ بمــا
ً

وحيثياتها ،هؤالء ليس لهم من األشــياء واألشــخاص والعالقات واألعمال إال عَ رَضها

في ّ
ســهل عليــك عالقاتــك اإلنســانية ،ويُ ذلــل لديــك عمليــة حــل المشــكالت
الصحيــح؛ ُ

األعمــال بالطريقــة المطلوبــة فقــط! تراهــم يقفــون علــى الخطــوط العريضــة ،وعلــى
الصــور الكليــة العامــة ،ال يهمهم الغوص في األشــياء ،وال يعنيهم التعمق في كيفياتها
وســطحها! نعــم بإمكانهم العيش بســام ،ومواصلــة الحياة على هــذا النهج ،لكنهم لن
والتقليدي ،فكما دخلوا إلى الدنيا بهدوء؛ ســيخرجون منها
حيــز العادي
يخرجــوا مــن ّ
ّ

بالكيفية نفسها ،وسرعان ما ستطويهم صفحة الزمان!

ُ
إحــداث َج َلبــة أو اإلتيــان بما هو خارق للعــادة ،بل إن األمر
ال يعنــي هــذا أن المطلــوب

يُ مكنك من كشــف بواطن األشــياء ،ويمنحك القدرة على التقدير ،والتمييز ،والتحليل
والقضايا المعقدة ..يقابل ذلك إهمال ،مقصود أو غير مقصود ،ال يكاد يمنحك القدرة
إال علــى رؤيــة هيــكل األشــياء ،أمــا تفاصيلهــا الغائــرة فــي العمــق؛ فهي ال تتأتــى لغير
قاصديها أو الباحثين عنها!

يتعلــق بإحــداث أثــر! فكيــف أتــرك أثرًا خلفــي ،وأثرًا أمامــي ،وحيثما أكــون!؟ لعل في

أي شــيء في الدنيا ال يمكن أن يكون دون تركيز ،لذلك يُ ســمى هذا الشــيء؛
إن بلوغ ّ
ً
هدفا .هذا الهدف ال يُ قدم نفسه طواعية؛ فهو يحتاج إلى السير على ُخطاه ،وتتبعها،

جوهرهــا ،بالغــوص فيها وســبر أغوارها ،وأنت تتجاوز امتحاناتــك وتدريباتك بتميز؛
ألنــك تلتفــت إلــى الشــاردات والــوارداتُ ،
وتــدوّ ن مــا يظنــه غيــرك مــن األقــران مُ همَ ال

تلقائيا – لهدف أكبر ،ونجاح أعمق وأكبر.
تفاصيله ،بما سينقلك –
ً

التفاصيــل إحــدى أهــم اإلجابــات؛ فأنــت تكســب العالقــات؛ كلمــا حرصــت علــى بلوغ

وغير ضروري ،وأنت تقفز بأعمالك؛ ألنك ال تهمل جزئية معينة فيها ،وتتابع ما يظنه
اآلخــرون صغيــرا ،وهكــذا ...وقِ س على ذلك الكثير من األمــور التي تخرج منها بتميز
مُ ذهــل يجعــل منــك شــخصية ال ُتنســى؛ يجعل منك مُ هتمً ا ،واإلنســان المهتم شــخص

ً
خطوة بعد أخرى ،وتفصيال بعد آخر ،وحين تصل إليه؛ اِعلم أنك أجدت ْ
فهم
وتقفيها،
» »هي فورمال بسيطة :الهدف يحتاج إلى تركيز ،التركيز يكمن في التفاصيل،
فرصا ما كنت لتتخيلها يومً ا؛
ً
التفاصيل تفتح لك المغاليق ،وقد تخبئ
فالكنوز ال تكشف عن نفسها ،إنها تتطلب حفرًا ..وحفرًا مستمرًا!.

األحوال أن تمت تصفية أو اغتيال معارض ،فالقانون في المقام األول.
ثانيــا :مــن أهــم األخالق المهنية أن تحتفــظ بتفاصيل ما يدور في عملك،
أما أن يخرج علينا ضابط منشق ليدلي بشهادة ،كيف لنا أن نثق بها وبأي
حال وقد ارتمى في أحضان دولة يعلم تمام العلم ما تحيكه لمملكتنا.
ثالثــا :لــو كنا قد أجرينا لقاء مــع أي من أقطاب المعارضة فيما قبل ٢٠١١
لمــا كان قــد ربــط بيــن التحــول الدســتوري وأي ممــا يحــدث فــي البــاد،
بالعكس لقد كان للكل ثقله منذ تولي جاللة الملك الحكم وبداية مشروعه
اإلصالحــي ومــا حدث فــي  ٢٠١١كان محاولة الجتــرار الفوضى لمملكتنا
سيرا على نهج بعض الدول التي ال تزال تعاني من تراكمات لم تنته ،فيما
نحن قد أغلقنا الملف وباشرنا عملنا ووحدتنا بأقل ما يمكن من خسائر.
رابعــا :هــل أصبحــت الجزيــرة مكتبــة لتســجيالت أرشــيفيه ألشــخاص
مرتبطيــن بتنظيمــات إرهابيــة؟ وكيــف لهــا أن تجمــع مــواد كانــت تعتقــد
أنهــا تخدمهــا ومنذ متى تدفع ألصحاب تلك التســجيالت ولماذا الجزيرة
تحديدا؟
خامســا :تريــد القناة الســوداوية أن تضرب مليكنا فــي المقام األول لكنها
لــم تعلــم أننــا هنا كلنا قد غرقنا في حب الرجل بعيدا عن أي مبتغى فكان
للبعــض أبــا وأخــا وابنا ولم يخل بيت من (حمــد) .حفظ هللا البحرين ملكا
وقيادة وشعبا.
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“السباحة”
في العالمية

بحث تعزيز التعاون مع البرازيل

Sports

@albiladpress.com

في المجالين الرياضي والسياحي تنفي ًذا لتوجيهات خالد بن حمد

االتحاد البحريني للسباحة

يغادرنــا اليــوم وفد االتحــاد البحريني
للســباحة للمشــاركة في بطولــة العالم
الـــ  18للســباحة ،والتــي انطلقــت يــوم

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الجمعــة الماضــي فــي “كوانغجــو”

تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ

المدينــة الكوريــة الجنوبيــة ،يــرأس

خالــد بــن حمــد آل خليفــة ،اجتمــع رئيــس منظمــة بريــف “ ”BRAVEمحمد شــاهد مــع وفد من حكومــة جمهوريــة البرزايل

الوفــد المشــارك عضو مجلــس اإلدارة

االتحاديــة يمثلهــا المستشــار الخــاص للشــؤون الخارجية بوزارة الســياحة في البرازيل تياجو خوســيه زانينــي جودينيو؛

أميــن الســر العــام أحمــد محمــد
عبدالغفــار

وبمشــاركة

وذلك لبحث التعاون المشترك في المجالين الرياضي والسياحي.

الســباحين

التالية أســماؤهم :السباحة آالء عادل

وفــي بدايــة االجتمــاع ،نقــل رئيــس منظمة

بــن رجــب (  100متر و 50متــرا حرة)،

بريــف “ ”BRAVEمحمــد شــاهد تحيــات

الســباح عمــر عبــدهللا (  100متــر و50

ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة للوفد

متــرا ظهرا) ،الســباح عبدهللا عيســى (

البرازيلي ،وتمنيات سموه بمزيد من التقدم

 100متر و 50مترا فراشة).

األربعاء

في العالقــات البحرينية البرازيلية .وخالل

 17يوليو 2019
 14ذو القعدة 1440

االجتماع ،تم مناقشة السبل لتطوير العالقة
البحرينيــة البرازيليــة فــي مجالين الرياضة

سمو الشيخ خالد بن حمد

فــي إقامــة وتنظيــم البطــوالت الرياضيــة.

أن هــذا االجتمــاع يأتي تأكيــدا على حرص

والســياحة ،مــن خــال زيــادة أطــر التعاون
وقــد اتفــق الجانبــان علــى أن تتكفــل BR
 Experience Liveبتنظيم فعاليات منظمة

عسكر يشيد بجهود “دراسة وفيات المماشي”
أعرب األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة عبدالرحمن
عسكر عن ارتياحه للنتائج التي وصلت إليها اللجنة المعنية بدراسة بعض
حــاالت الوفــاة فــي المماشــى العامــة ،والتــي وجه لهــا ممثل جاللــة الملك
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب ســمو

معلومــات وتقاريــر مــن قبــل

اللجنــة المعنيــة بدراســة بعــض

الجهــات الحكوميــة المشــاركة في

حاالت الوفاة في المماشى العامة،

اللجنــة ســاهم فــي تكويــن صــورة

والتــي عكســت حــرص واهتمــام

واضحة تســاهم فــي وضع اللبنات

أعضــاء اللجنــة ممثليــن الجهــات

األساســية للتقريــر الــذي ســيرفع

الحكوميــة للتحقــق مــن حــاالت

لســمو رئيــس المجلــس األعلــى

الوفيات التي تكررت خالل الفترة

للشــباب والرياضــة ،مثمنــا جهــود

األخيرة.

الواضــح في زيادة دعم الجانب الســياحي،

خوســيه زانينــي جودينيو ،تحيــات وتقدير

القتــال الشــجاع لفنــون القتــال المختلطــة

الــذي ينعكــس بــدوره علــى رفــع معــدالت

الحكومــة البرازيلية لســمو الشــيخ خالد بن

للمحترفيــن “بريــف كومبــات فيديريشــن”،

االقتصــاد الوطني فــي البرازيل .من جانبه،

حمــد آل خليفــة ،علــى جهــود ســموه فــي

والتــي كان لهــا انعكاســاتها اإليجابيــة علــى

نقــل المستشــار الخاص للشــؤون الخارجية

دعــم العالقــات البحرينيــة البرازيليــة ،مــن

تطور رياضة فنون القتال المختلطة ودعم

بــوزارة الســياحة فــي البرازيــل تياجــو

خــال اعتماد ســموه إقامــة وتنظيم بطولة

الســياحة واالقتصــاد فــي البرازيــل ،مؤكــدا

الحيوي ،والذي يســاهم في تعزيز العالقات
وبناء جســور جديدة من التعاون المشــترك
بين البلدين ،مقدرا في الوقت ذاته الجهود
الحثيثــة التــي يبذلهــا رئيس منظمــة بريف
“ ”BRAVEمحمد شــاهد في ســبيل تحقيق
تطوير العالقات المشتركة.

تصفيات رجال الشواطئ قبل  30يوليو

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقــال عســكر مــا قــ ّدم اليــوم مــن

التعاون مع مملكة البحرين في هذا المجال

من اللقاء

بريــف في البرازيل ،والذي ســيكون له األثر

ضاحية السيف  -المجلس األعلى للشباب والرياضة

الجهــات الحكوميــة المشــاركة في

الحكومــة البرازيليــة علــى توســيع دائــرة

جــعــفــر :تـــم اخــتــيــار أفـــضـــل الــعــنــاصــر
لخوض المعســكر التدريبي الذي ســيقام بتونس من  1لغاية

حسن علي
يواصــل منتخبنــا الوطنــي للرجــال للكرة الطائرة الشــاطئية
تحضيراته اســتعدا ًدا لخوض غمــار البطولة العربية الثامنة

والعشــرين التي ســتقام بالمغرب خالل الفترة من  16لغاية
 24أغســطس المقبــل بتنظيــم مــن االتحــاد العربــي للكــرة
الطائرة.
ويقود المنتخب المدرب الوطني علي جعفر على المالعب
الرمليــة بالقــرب مــن صالــة اتحــاد الكــرة الطائــرة بمدينــة
عيســى الرياضيــة .ودخــل المنتخــب األســبوع الثالــث مــن
التدريبــات اليوميــة باســتثناء يــوم الجمعــة الــذي خصــص
كراحــة لالعبيــن الســتة وهــم محمد يعقوب وعلــي مرهون،
ناصــر عنــان وأيمــن هرونــة ،علــي محمــد عبدالنبــي وحســن
عقيــل .وذكــر جعفــر لـــ “البالد ســبورت” أن تصفيــات القائمة

جانب من االجتماع

األوليــة ســتكون قبــل تاريــخ  30يوليــو الجــاري اســتعدا ًدا

 10أغســطس ،حيث ســيتم اســتبعاد العبين اثنيــن ليقتصر
العــدد علــى أربعــة العبيــن ،مشــيرًا إلــى أن اختيــار ســتة
العبيــن يأتــي بهدف تفادي أي إصابة لبعــض الالعبين األمر
الــذي يحتــم اختيــار أكبــر عدد مــن الخيارات .وأشــاد جعفر

من تدريبات منتخب الشواطئ

بالعبي المنتخب وحرصهم على االلتزام بالتدريبات مؤك ًدا
أن االختيــار وقــع علــى افضــل العناصــر ،إذ إن كال من عنان
وهرونة اللذين مثال النادي األهلي فازا بلقب دوري الرجال،
فيما نجح كال من علي مرهون ومحمد يعقوب في البطولة
العربية التي أقيمت العام الماضي  2018من تحقيق المركز
الثانــي بعــد خســارتهم مــن منتخب عمــان المكــون من نوح
الجلبوبي ومازن الهاشمي ،أما علي عبدالنبي وعقيل فإنهما

الذين ستشارك بهم سلطنة عمان في المعترك العربي ولكنه
يعتقــد بــأن القائمة لن تخلو من الالعبين األساســيين الذين
دائمً ــا ما يشــاركون في البطــوالت الخارجية منذ حوالي 10
سنوات بهدف المحافظة على اللقب.
وذكــر جعفــر أن وجــود الملعــب الرملــي ســاهم فــي ســهولة
إقامــة الحصــص التدريبيــة كما أن إنشــاءه بالقــرب من مقر

غنيــان عــن التعريــف ولديهمــا خبــرة جيــدة في الشــواطئ.

االتحــاد ســاهم في تذليــل الكثير من العقبــات وتمت إقامة

وأوضــح جعفــر أنــه ال يعلــم لغايــة اآلن عــن هويــة الالعبين

أول دوري للرجال والناشئين بكل نجاح.

المؤيد ونواب يزورون “مركز مدينة حمد النموذجي”
للتعرف على برامجه وتباحث احتياجات المنطقة
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

زار وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد وعدد من اعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي وعدد من أهالي منطقة مدينة
حمد ،مركز شباب مدينة حمد النموذجي .وخالل الزيارة تجول وزير شؤون الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب والمجلس
البلــدي واألهالــي فــي مركز شــباب مدينة حمد النموذجي وتعرفوا على المرافق الحديثة والمنشــآت التــي يتضمنها المركز ،والتي
شيدت الحتضان الشباب وتمكينهم واكتشاف مواهبهم في مختلف المجاالت.
كما استمع وزير شؤون الشباب والرياضة

شــؤون الشــباب والرياضــة وأعضــاء

كمــا تم التطرق حول أهمية مبادرة ممثل

وأعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي

مجلس النواب والمجلس البلدي واألهالي

جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون

واألهالي إلى شرح عن البرامج واألنشطة

حــول اإلنجــازات الكبيــرة التــي تحققــت

الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب

التــي يقيمهــا المركــز فــي فتــرة النشــاط

للقطاعين الشبابي والرياضي في المملكة

والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل

جانب من الزيارة

الصيفــي ،والتــي تتناســب مــع األعمــار

وأهميــة تعزيزهــا بمبــادرات رائــدة كمــا

خليفــة بإنشــاء  100ملعــب فــي الفرجان،

تأصيــل دور الشــباب البحرينــي والعمــل

والرياضــة والراميــة لتهيئــة األرضيــة

الشباب والرياضة على التواصل المستمر؛

والفئــات العمريــة كافــة ،كمــا تــم االطــاع

تــم التباحــث حــول احتياجــات مدينــة

وأهميــة احتضــان مدينــة حمــد عــددا من

علــى تمكينهــم مــن النواحــي كافــة بمــا

المناسبة ليكون الشباب البحريني عنصرا

من أجل تحقيق تطلعات منتسبي القطاع

علــى أعــداد المشــاركين فــي البرامــج

حمــد مــن الناحيــة الشــبابية والرياضيــة

هــذه المالعــب باعتبارهــا تحمــل أبعــادا

يتوافــق مــع مبــادرات البرنامــج الوطنــي

فاعــا فــي المجتمع ويســاهم فــي تنميته

الشــبابي والرياضــي فــي المملكــة عموما،

الصيفية من الجنسين ،إضافة إلى الخطة

وكيفيــة االرتقــاء بهذيــن القطاعيــن فــي

شبابية ورياضية واجتماعية.

لالرتقــاء بالقطاعيــن الشــبابي والرياضــي

عبــر أفكاره النيــرة ومبادراتــه الرائدة في

ومنطقــة مدينة حمد خصوصا ،مشــيدين

المســتقبلية لتنمية وزيــادة حجم البرامج

المنطقة وزيادة حجم المنشــآت الشــبابية

وخــال اللقــاء أكد أيمن المؤيــد أن وزارة

“اســتجابة” ،مشــيرا إلــى الــدور المهــم

مختلف المجاالت.

بالبرامــج التــي يقدمهــا مركــز شــباب

لتكون قادرة على استيعاب الكم المتزايد

الرياضيــة ،إضافــة إقامــة زيــادة حجــم

شــؤون الشــباب والرياضــة تحــرص علــى

الــذي يطلــع بــه أعضــاء مجلــس النــواب

ومــن جانبهــم ،أعــرب أعضــاء مجلــس

مدينــة حمــد النموذجي ،والتــي تمكن من

من القطاعين الشبابي والرياضي.

الفعاليــات لكافــة الفئات العمرية بمن فيها

التعــاون مــع أعضــاء مجلــس النــواب

والمجالــس البلديــة واألهالــي فــي دعــم

النــواب والمجالــس البلديــة واألهالــي عن

احتضان الشباب من خالل برامج متميزة

وخــال الجولــة دار نقــاش بيــن وزيــر

المتقاعدون وكبار السن.

والمجالــس البلديــة واألهالــي فــي ســبيل

مســيرة ومبادرات وزارة شــؤون الشــباب

شــكرهم وتقديرهــم لحرص وزير شــؤون

تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم.

بحث احتياجات الشباب والرياضة لثالثة الشمالية

تــأكــيــد الـــتـــعـــاون لـــارتـــقـــاء بـــاألنـــديـــة والـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

والرياضــة مع النائب عبدهللا الدوســري والبلدي
محمــد الدوســري التعــاون المشــترك لالرتقــاء
بالقطاعيــن الشــبابي والرياضــي فــي الدائــرة

لالرتقــاء بالقطاعيــن الشــبابي والرياضــي عبــر

الثالثة بالمحافظة الشمالية كما بحث مع رئيس

األدوات البرلمانيــة بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة

مجلــس إدارة كل مــن نــادي التضامــن ومركــز

المشــتركة فــي جعل الشــباب البحرينــي أولوية

شــباب الجســرة احتياجاتهم المستقبلة والسبل

لتمكينــه ،مثنيــا فــي ذات الوقــت علــى تعــاون

الكفيلــة بتطويــر العمــل االداري فــي األنديــة

العضــو البلــدي الدوســري مــع وزارة شــؤون

والمراكــز الشــبابية .وخــال اللقــاء أشــاد وزيــر

الشــباب والرياضــة لتحقيــق التطــور لمنظومــة

شؤون الشباب والرياضة بدور النائب الدوسري

العمل في قطاع الشباب والرياضة .وأثنى وزير

يوليو الجاري ،مباراة كأس السوبر لكرة الصاالت ،وذلك بين فريقي المحرق
والحد ،على صالة مدينة خليفة الرياضية.

الخليجــي التجــاري لكــرة الصــاالت

إدارة نادي التضامن باقر الهدار ،ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الجسرة مسعود العميري.

مجلــس النــواب فــي توفيــر الدعــم والمســاندة
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لكــرة الصــاالت وكأس المصــرف

والرياضة ،وعضو المجلس البلدي عن الثالثة الشــمالية محمد ســعد الدوســري ،ورئيس مجلس
وخــال اللقــاء بحــث وزيــر شــؤون الشــباب

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن

دوري المصــرف الخليجــي التجــاري

الثالثــة بالمحافظــة الشــمالية عبدهللا إبراهيم الدوســري رئيــس اللجنة النوعية الدائمة للشــباب

المملكة وإســهاماته المتميزة مع إخوانه أعضاء

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

وكان فريق المحرق قد جمع بطولتي

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد بمكتبه ،عضو مجلس النــواب عن الدائرة

فــي دعــم الحركــة الشــبابية والرياضيــة فــي

“سوبر الصاالت” بين المحرق والحد

للموسم  ،2018-2019فيما حاز فريق
الحــد على وصافة البطولتين؛ ليلتقيا
المؤيد يستقبل النائب عبدالله الدوسري

شــؤون الشــباب والرياضــة على الجهــود الطيبة

عــن تقديرهــم للدور الكبير الــذي تقوم به وزارة

التــي يقــوم بهــا مجلــس إدارة نــادي التضامــن

شــؤون الشــباب والرياضة فــي االرتقــاء بالعمل

ومجلــس إدارة مركــز شــباب الجســرة فــي

الشبابي والرياضي في المملكة ،مؤكدين أهمية

احتضــان الشــباب البحرينــي وتوجيــه طاقاتهم

التعــاون والتكاتــف مــن جانب الجميــع لالرتقاء

الرياضية والشــبابية وتنميتها بصورة مستمرة.

بقطاعــات األنديــة الوطنيــة والمراكــز الشــبابية

ومــن جانبهــم أعــرب النائــب الدوســري والعضو

التــي تعمــل علــى احتضــان الشــباب وتنميــة

البلــدي ورئيســا نــادي التضامــن ومركز الجســرة

مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجاالت.

فــي مبــاراة الســوبر التــي ســتلعب
مســاء اليوم على صالة مدينة خليفة
الرياضية.
ويقود فريق المحرق المدرب الوطني
عيســى العيناوي ،وتضم قائمته عددا

علي بن خليفة

مــن الالعبيــن البارزين أمثال :جاســم

الوطنــي أحمد رشــيد ،وتضــم قائمته

الجبــن ،علــي عبدالرســول ،محمــد

عــددا مــن الالعبيــن البارزيــن أمثــال:

رضي والحارس سيد محمد حميد.

ســلمان المــا ،فــوزي أكريــد ،حامــد

أمــا فريــق الحــد ،فيقــوده المــدرب

عبدهللا والحارس يوسف جناحي.

القطامي يلتقي موهوبي ألعاب القوى
الرفاع  -االتحاد البحريني أللعاب القوى

أكــد عضو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني
أللعاب القوى ،رئيس لجنة الموهوبين خالد
فــارس القطامي على أهمية تضافر الجهود
فــي الفترة المقبلــة لالهتمام بدعــم ورعاية
الموهوبيــن والعمــل علــى تشــكيل قاعــدة
قوية من المواهب الواعدة لرفد المنتخبات
الوطنيــة بأفضــل العناصــر ،مشــيدا بالعــدد
الحالــي مــن الموهوبيــن ،والــذي يحظــون
برعاية واهتمام من االتحاد.

جــاء ذلــك خــال اللقــاء األول لخالــد

أهميــة الموهوبيــن فــي تخريــج العديد من

والمرشــدات للبحــث عــن المزيــد مــن

القطامــي بالموهوبيــن بحضــور األجهــزة

الخامــات المتميــزة فــي مختلــف مســابقات

المواهــب بمدارس مملكة البحرين ،وطالب

الفنيــة واإلداريــة المشــرفة علــى برنامــج

ألعــاب القــوى ،وقــد نالــت اللجنــة نصيبــا

القطامــي الطاقــم الفنــي واإلداري مواصلــة

الموهوبيــن .وأضــاف القطامي بــأن االتحاد

وافــرا مــن االهتمــام خــال الفتــرة الماضية

العمــل بــروح األســرة الواحــدة كمــا طالــب

البحرينــي أللعــاب القــوى برئاســة محمــد

وســنواصل العمــل الجــاد؛ مــن أجــل توفيــر

الموهوبيــن باالجتهــاد والمثابــرة وااللتــزام

عبداللطيــف بــن جــال يولــي الموهوبيــن

كافــة أشــكال الدعــم لهــم وفقــا لإلمكانــات

بالحصــص التدريبيــة لمضاعفــة الجهــد

عنايــة كبيــرة وأنــه ماض في تقديــم المزيد

المتاحــة

برنامــج

مــن الدعــم والرعايــة لهــم لما يشــكلونه من

الموهوبين واكتشاف المزيد من المواهب”.

وتقــدم القطامــي بخالــص الشــكر والتقديــر

أهميــة كبيــرة باعتبارهــم عــدة المســتقبل

وأكــد بــأن اللجنــة ســتعمل علــى تعزيــز

لجميــع أعضــاء اللجنــة والموهوبيــن علــى

لتمثيــل المنتخبــات الوطنيــة فــي مختلــف

التواصــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم

مــا يبذلونه من جهد كبيــر لتعزيز مخرجات

المســابقات .وتابــع القطامــي “نــدرك تمامــا

ممثلــة بــإدارة التربيــة الرياضية والكشــفية

اللجنة.

لتعزيــز

مخرجــات

وتطوير مستوياتهم الفنية”.

خالد القطامي يتوسط الموهوبين
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األربعاء

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل اللجنة الفنية باتحاد السلة

اســــتــــعــــراض الــــخــــطــــوات الـــمـــقـــبـــلـــة الــــهــــادفــــة لـــتـــطـــويـــر الــلــعــبــة
 ...وسموه يؤكد أهمية ودور لجنة االنضباط
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة ،رئيــس
وأعضــاء لجنــة االنضباط باالتحاد بمناســبة
تشكيل اللجان العاملة.

وفي بداية اللقاءّ ،
رحب سمو الشيخ عيسى
بــن علــي برئيــس وأعضــاء لجنــة االنضباط،

جانب من االجتماع
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة
أعضــاء اللجنة الفنية باالتحاد بعد التشــكيل
الجديد.
واســتعرض ســموه خــال اللقــاء مــع أعضاء
اللجنــة الخطوات المقبلة الهادفة إلى تطوير
اللعبــة علــى الصعيــد الفنــي بمــا يتناغــم مــع
سياســة مجلــس اإلدارة ،متمنيــا للجنــة كل

التوفيق والسداد.

السلة علي الخاجة ،وتضم نائبه نجاح ميالد

وأكد ســمو الشيخ عيســى بن علي آل خليفة

واألعضــاء مرتضــى محمــد ،أحمــد حافــظ

أهميــة الــدور تقــوم اللجنــة الفنيــة المحوري

ويوسف عبدالعزيز.

فيمــا يتعلــق بأكثــر مــن جانب ،مؤكدا ســموه

وأعــرب أعضــاء اللجنــة الفنيــة عــن بالــغ

دعمه لإلستراتيجية التي سيسير عليها عمل

تقديرهــم لســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل

اللجنــة ،الفتا ســموه إلى أنه ســيدفع باللجنة

خليفــة على ثقة ســموه ،مثمنين دعم ســموه

وتطلعاتهــا إلــى تحقيــق األهداف المرســومة

الالمحــدود للجنــة وتحفيز ســموه لألعضاء،

لتطوير كرة السلة البحرينية.

مؤكديــن أن توجيهات ومتابعة ســموه كانت

واللجنة الفنية بعد التشكيل الجديد يترأسها

الطريــق الخصب نحو تأســيس رؤية شــاملة

عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة

للتطوير؛ من أجل بلوغ األهداف المرجوة.

تقديم كل الدعم لـ “االستئناف”

سمو رئيس اتحاد السلة يستقبل اللجنة بمناسبة التشكيل الجديد

متمنيــا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام
ًّ

عملهــم .وأكــد ســمو الشــيخ عيســى بن علي
أن لجنــة االنضبــاط هــي واحــدة مــن أهــم
اللجان العاملة في االتحاد التي تم تشكيلها

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط أعضاء اللجنة

واعتمادهــا فــي اجتمــاع مجلــس إدارة

االتحــاد األخيــر ،مؤك ًدا في الوقت نفســه أن
االتحــاد لــن يألو جهــ ًدا في ســبيل دعم كافة
اللجــان العاملــة فــي االتحــاد بهــدف تحقيق
رؤى وتطلعات اتحاد السلة التطويرية.
بدوره ،أعرب رئيس لجنة االنضباط سلمان

حبيل عن بالغ الشــكر والتقدير لسمو الشيخ

علــى مواصلــة مســيرة التطــور للعبــة كــرة

عيســى بن علــي آل خليفة ،على هــذه الثقة،

الســلة البحرينيــة .يذكــر أن لجنــة االنضباط

مشيرًا إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها

الجديــدة تتكــون مــن رئيــس اللجنة ســلمان

لمواصلــة االرتقــاء بالعمل فــي لجان االتحاد

حبيــل ،وأعضــاء اللجنــة :محمد بهمــن ،علي

خــال الفتــرة المقبلــة ،مــا ينعكــس إيجابًــا

ضيف ،سعود البحري ومحمد ربيع.

أحمر الشباب يفوز على حراء السعودي

فـــي مــــبــــاراة وديـــــة ضــمــن مــعــســكــر الــطــائــف

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة

حقــق منتخــب الشــباب لكــرة القــدم فــوزا علــى الفريــق األول

الســلة الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة،

لنــادي حــراء الســعودي بثالثة أهــداف مقابل واحد ،فــي المباراة

رئيس وأعضاء لجنة االســتئناف باالتحاد

الوديــة التــي جمعــت الطرفيــن ،اإلثنيــن  15يوليو الجــاري ،ضمن
إطــار معســكر الطائــف بالمملكــة العربية الســعودية ،والذي يقيمه

بمناسبة تشكيل اللجان العاملة.

وفــي بدايــة اللقــاءّ ،
رحــب ســموه برئيس

المنتخب استعدادا لالستحقاقات القادمة.

متمنيــا لهــم
وأعضــاء لجنــة االســتئناف،
ًّ

وســجل أهــداف منتخبنــا كل من:عبدالرحمــن العبيدلــي فــي
الدقيقــة ( ،)60ســيد مهدي شــرف فــي الدقيقــة ( ،)77علي خليفة

دوام التوفيق والسداد.

وأكد ســمو الشــيخ عيســى بن علي خالل

فــي الدقيقــة ( ،)86فيمــا اســتقبل منتخبنــا الهــدف الوحيــد فــي

اللقاء أن اتحاد كرة الســلة سيســخر كافة

الدقائق األخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

إمكاناتــه فــي ســبيل تقديــم الدعــم للجنة

وكان المدير الفني للشــباب إســماعيل كرامي بدأ اللقاء بتشكيلة

االســتئناف فــي إطــار الدعــم المتواصــل

ضمــت الحــارس عبــدهللا ســالم ،والالعبيــن :دعيــج بــدر ،ســالم

الــذي يقدمــه االتحــاد لجميــع أعضــاء

حســين ،هانــي طــه ،عبدالرحمــن العبيدلــي ،نايــف مســعود ،عادل

اللجان العاملة.

جانب من االجتماع

وشــ ّدد ســموه علــى أهميــة ودور لجنــة

االســتئناف في ســبيل تحقيق نجاح عمل
منظومــة اللجــان العاملــة فــي االتحــاد
بالموســم الرياضــي الجديــد ،لمواصلــة
تحقيق المزيد من التطور.
مــن جانبــه ،ثمّ ــن رئيس لجنة االســتئناف

اســتقبال ســمو رئيــس االتحــاد ،وأكــد أن

مــن أجــل تقديــم األفضــل والعمــل بجــد

مــا تجــده اللجــان العاملــة فــي االتحــاد

وإخالص داخل منظومة االتحاد.

مــن اهتمــام كبيــر مــا هــو إال امتــداد لدعم

يذكر أن لجنة االستئناف تتألف من رئيس

ورعاية ســموه لهذا الجانب ،وهو ما يزيد

اللجنــة عبدالحســن الحايكــي ،وعضــوي

مــن حمــاس األعضــاء ورغبتهــم الكبيــرة

اللجنة نادر العوضي ومحمد سالم.

البوعينين يستقبل نيكوال وخالد أمين

بحث الشراكة اإلستراتيجية بين اتحاد الكرة و “ماكرون”

الرميحــي ،حســين العكــري ،ياســين كريــم ،عبدالرحمــن الســيد
وعبدهللا النمر.
يشــار إلى أن منتخب الشــباب دشــن معســكره في الطائف منذ 9
يوليو الجاري ،إذ يســتعد المنتخب للمشــاركة في بطولة كوتيف
الدوليــة الوديــة التــي ســتقام فــي إســبانيا نهايــة الشــهر الجــاري،
علــى أن يشــارك فــي بطولــة غرب آســيا األولى التي ســتحتضنها
فلسطين خالل أغسطس المقبل ،فيما ينتظره االستحقاق األكثر

اســتقبل نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشــؤون اإلدارية

اختتــم عضو مجلــس إدارة االتحاد البحريني

والماليــة علــي البوعينيــن ،نائــب رئيــس شــركة ماكــرون اإليطاليــة

لكــرة القــدم ورئيــس لجنــة االســتثمار

ومديــر المنطقــة نيكــوال والرئيــس التنفيــذي لشــركة “شــوت” خالــد

والتســويق محمــد الحمــادي ،دورة االتحــاد

أميــن ،بحضــور األميــن العــام لالتحــاد البحريني لكرة القــدم إبراهيم

اآلسيوي لشهادة التدريب للمستوى  ،Cوذلك

البوعينيــن .وخالل اللقاء ،رحب نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة

في مقر اتحاد الكرة بالرفاع.

القــدم للشــؤون اإلداريــة والماليــة بممثلي شــركة “ماكــرون” ووكيلها

ونظــم االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم الدورة

الرســمي في البحرين (شــوت) المورد الرســمي لتجهيزات المنتخبات

في الفترة  1وحتى  13يوليو الجاري.

الوطنية ،ناقال لهم تحيات رئيس مجلس إدارة االتحاد الشــيخ علي

وحضــر ختــام الــدورة المحاضــر الدولــي فهد

الشــركة اإليطاليــة ســبل التعــاون بيــن الجانبيــن فــي ظــل االتفاقيــة
الموقعــة لتجهيــز المنتخبــات الوطنيــة لكــرة القــدم ،والتــي تمتد إلى
 4أعــوام .وشــهد االجتمــاع بحث تأســيس شــراكة إســتراتيجية بين
االتحــاد البحرينــي لكرة القدم وشــركة ماكرون ،وذلك بما يســهم في
تعزيــز أطــر التعــاون خدمــة لكــرة القــدم البحرينية عبــر تجهيز كافة
المنتخبات الوطنية .وفي هذا اإلطار ،أشاد نائب رئيس اتحاد الكرة
للشؤون اإلدارية والمالية علي البوعينين بالتعاون الذي تبديه شركة

ماكــرون ووكيلهــا الرســمي (شــوت) مــن خــال التجــاوب اإليجابــي
والمتواصل مع كافة المتطلبات لتجهيزات المنتخبات الوطنية.
وأكد البوعينين أن “ماكرون” تعد من الشركات المتميزة التي أصبح
لهــا عالمــة رياضية بارزة على مســتوى التجهيــزات الرياضية ،معربا
عــن الفخــر واالعتزاز بالشــراكة مع الشــركة لتوريد كافــة التجهيزات
المتعلقة بمنتخباتنا الوطنية.

لكأس آسيا  2020لفئة الشباب ،حيث ستقام مباريات التصفيات
في البحرين لحســاب المجموعة الخامســة التي تضم إلى جانبه
كل من :األردن ،بنغالديش وبوتان.

دارســــــــــا
أقــــيــــمــــت بــــمــــشــــاركــــة 21
ً

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

بن خليفة بن أحمد آل خليفة .واســتعرض علي البوعينين مع ممثل

أهميــة فــي نوفمبــر المقبــل ،إذ سيشــارك فــي التصفيــات المؤهلة

الحمادي يختتم دورة المستوى اآلسيوي  Cللمدربين
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

صورة جماعية خالل اللقاء

من مباراة منتخب الشباب ونادي حراء السعودي

المخــرق ،فيما حاضر في الدورة المحاضرون
المحليــون خالــد تــاج وبــدر خليــل ومحمــود
منصــور ،وشــملت جوانــب نظريــة وتطبيقات
عمليــة .وخــال كلمتــه بحفــل الختــام ،نقــل
محمد الحمادي تحيات مجلس إدارة االتحاد
البحرينــي لكــرة القدم برئاســة رئيس االتحاد
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة إلى
الدارســين .وأكــد الحمــادي اســتمرار االتحــاد

الحمادي يتوسط الدارسين

فــي خطته لتطويــر الكوادر الفنيــة واإلدارية،

خصوصــا مــع الفئــات العمريــة التــي تعــد لبنة

مشــيرا إلى االهتمام بتطوير العنصر البشــري؛

أساسية لفرق الكبار ،مشيرا إلى إقامة الدورة

باعتبــاره ركنــا أساســيا فــي عمليــة االرتقــاء

تأتــي إيمانــا مــن قبــل االتحــاد بأهميــة دعــم

المنشــودة للكرة البحرينيــة بكافة أركانها عبر

الكــوادر الفنيــة الشــابة ،وتعزيــزا لمشــوارهم

إقامة الدورات التدريبية واإلدارية باستمرار.

المســتقبلي على صعيد المجال التدريبي عبر

وأوضــح عضــو مجلــس إدارة االتحــاد

تأهيلهــم بالصــورة المثلــى .ولفــت الحمــادي

البحرينــي لكــرة القــدم أن دورة المســتوى

إلــى االنعكاســات اإليجابيــة الســتمرار إقامــة

اآلسيوي  Cتعد من الدورات المهمة للمدربين

الــدورات التدريبيــة بمــا يعــود بالنفــع علــى

المقبليــن علــى الدخــول فــي مجــال التدريب،

مستوى المنتخبات واألندية الوطنية.

األربعاء
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انعقاد االجتماع المشترك بين لجنة االحتكام واللجنة التنفيذية

sports@albiladpress.com

وفــــــد االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي قــــــام بـــجـــولـــة تـــفـــقـــديـــة لـــمـــنـــشـــآت عـــالـــمـــيـــة الـــطـــائـــرة
الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة

عُ قــد صبــاح أمــس االجتمــاع المشــترك بيــن اللجنــة التنفيذية التابعــة لالتحاد البحرينــي للكرة الطائرة ولجنــة احتكام بطولــة العالم تحت 21
عاما لمنتخبات الشــباب في نســختها الــ  20التي ســتنطلق مواجهاتها يوم غد الخميس حتى  27يوليو الجاري ،وذلك بفندق “جلف أســدال إن”
بضاحية السيف ،وقد بدأ االجتماع بكلمة لرئيس اللجنة التنفيذية جهاد خلفان رحب فيها برئيس وأعضاء لجنة االحتكام ونقل لهم تحيات
رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة ،متمنيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم مملكة البحرين.
وأك ــد خــلــفــان جــاهــزيــة الــبــحــريــن الستضافة

إخــراج البطولة بأفضل صــورة والعمل على

البحرين على حسن االستضافة ،مثمنا الجهود

الــحــدث العالمي ،معربا عــن سعادته البالغة

تنظيم البطولة وفــق أعلى المستويات وبما

الــتــي بــذلــتــهــا الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فــي سبيل

بنيل المملكة شــرف استضافة ثاني بطولة

يــتــوافــق مــع اشــتــراطــات االت ــح ــاد ال ــدول ــي”،

اســتــضــافــة الــبــطــولــة ،مضيفا أن ــه “يسعدني

عالمية خــال سنتين بعدما نظمت بطولة

وتــمــنــى ج ــه ــاد خــلــفــان لــجــمــيــع الــمــنــتــخــبــات

التواجد في مملكة البحرين ،وإنني على ثقة

العالم للشباب تحت  19في العام  2017مقدما

المشاركة التوفيق والــنــجــاح ،مــؤكــدا أهمية

بنجاح البطولة ،خصوصا وأنني اطلعت على

خالص شكره وتقديره لرئيس االتحاد الدولي

ظهور المنتخبات بمستوى فني رفيع وااللتزام

تقرير استضافة بطولة العالم تحت  19العام

للعبة البرازيلي “آري جراسا” على ثقته بمملكة

بالروح الرياضية والتنافس الشريف.

 2017والذي حصلت فيه البحرين على درجة

البحرين لتنظيم البطولة العالمية.

وأعقب ذلــك تعريف رؤســاء اللجان العاملة

التميز ،وهو ما يمنحنا التفاؤل بتنظيم نسخة

وأضاف “لقد بدأنا العمل منذ  6أشهر وبذلت

وكلمة ترحيبية قصيرة ،ثم ألقى رئيس لجنة

متميزة ،ولكننا سنعمل على أن تكون البطولة

جميع اللجان العاملة جهودا كبيرة في سبيل

االحتكام الصربي “سلوبودان ميلوسوفيتش”

أفــضــل مــن جميع الــنــواحــي ،ولــن نكتفي بما

التحضير واإلعـــداد للحدث العالمي؛ بهدف

كــلــمــة قـ ــدم فــيــهــا ش ــك ــره وت ــق ــدي ــره لمملكة

تحقق سابقا”.

وأك ــد “ســلــوبــودان ميلوسوفيتش” أهمية

االتــحــاد الــدولــي واللجنة التنفيذية تعمل

تكتسبه تلك البطولة مــن أهمية فــي ظل

العمل بين لجنة االحتكام واللجنة التنفيذية

من أجل ابراز اسم البحرين ،وكال الطرفين

مشاركة الالعبين الشبان تحت  ،21والذي

بـــروح الــفــريــق ال ــواح ــد ،فلجنة االحــتــكــام

يهدفان إلى تقديم صورة ناصعة عن الكرة

يمثلون مستقبل اللعبة في مختلف دول

تعمل؛ من أجل عكس الصورة المشرفة عن

الــطــائــرة فــي الــعــالــم ،خصوصا فــي ظــل ما

العالم”.

الجزائر تحلق في سماء مصر

معضلة نيمار

والخوف من االنهيار!

جميع المصادر اإلعالمية الرياضية ال يكاد يمر
يوم إال وتطرّقت للحديث عن الالعب البرازيلي
علي العيناتي
نيمار والغموض الذي يكتنف مستقبله ..مصدر
يؤكد على بقائه في باريس سان جيرمان وآخر
يؤكد رحيله باتجاه ناديه السابق برشلونة وكل االحتماالت ستبقى واردة ..بيد أن هناك ثمة مؤشرات تؤكد
لحد كبير أن مستقبل نجم السيلساو سيكون بعي ًدا عن مسرح الكامب نو!
برشلونة بعد التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان أصبح من الصعب عليه أن يجري المزيد من
خصوصا وأن برشلونة قد يواجه دعوى قضائية سترفع من قبل إدارة أتلتيكو مدريد
ً
الصفقات الكبيرة
لوجود خــرق في اتفاقية غريزمان مما قد يترتب عن ذلــك دفــع إدارة برشلونة لمبالغ إضافية كبيرة
لالتليتكو ..وهذا ما سيجعل إدارة برشلونة تنشغل أكثر بترتيب قوائمها المالية لتفادي عقوبات اللعب
النظيف مما يصعب مهمة التعاقد مع نيمار!
نيمار يبدو أنه في ورطة كبيرة ال يعرف كيفية الخالص منها ..فباإلضافة إلى صعوبة انتقاله لبرشلونة..
هو يملك عالقة متوترة مع إدارة نادي باريس سان جيرمان بسبب بعض التصريحات والمشكالت السابقة
التي اختلقها والتي أثرت على العالقة بين الطرفين مما أدى ألن تكون إدارة النادي الفرنسي منفتحة أكثر
مستعصيا في السابق ..وبالتالي فإن بقاء نيمار في باريس لن يكون مالئمًا له
لفكرة بيعه بعد أن كان ذلك
ً
وال إلدارة النادي..ثم أن نيمار سيجد صعوبات كبيرة في إقناع ناد آخر غير برشلونة بالتعاقد معه وذلك
بسبب المبلغ الكبير الذي سيطلبه باريس من أجل التخلي عن خدماته من جهة وصعوبة دفع راتبه الباهظ
من جهة أخرى ..ناهيك عن أن النجم البرازيلي أصبح نجاحه غير مضمون على اإلطالق بسبب إصاباته
الكثيرة بآخر موسمين وخروجه عن النص األخالقي في أوقات كثيرة!.
مع األسف أن كل هذه المعطيات ربما تقودنا في نهاية المطاف إلى الوصول لحالة انهيار سريع وفي فترة
قصيرة السم المع كان من الممكن أن يترك بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم!

وكاالت

ً
حاليا في مصر في
أبهر المنتخب الجزائري ،المتابعين لبطولة كأس األمم اإلفريقية المقامة
ً
عاما.
ظل األداء الرائع الذي قاده للتأهل لنهائي الكان بعد غياب 29
ويبحث محاربو الصحراء ،عن اللقب الغائب
عــن أحــضــان الــجــزائــر منذ عــام  ،1990عندما
يلتقون مــع السنغال يــوم الجمعة المقبل في
النهائي.
ً
متناقضا بين
وفي بالد الفراعنة ،كان المشهد
المنتخب الــجــزائــري وشقيقه المصري ،حيث
تسبب األخير في حالة غضب جماهيري كبير
بعد الخروج المخيب لآلمال والصادم من دور
الستة عشر بالبطولة على يد جنوب إفريقيا.
لــم تكن الــفــوارق الفنية أو الجماعية هــي من
لفتت أنظار الجماهير المصرية ،عند المقارنة
بين المنتخبين ،بل كان عنصر الــروح القتالية
هو األبرز.
المشهد ال ــذي أث ــار االنــتــبــاه كــان البكاء الحاد
لــنــجــوم مــنــتــخــب ال ــج ــزائ ــر خ ــاص ــة ف ــي لــقــاء
ساحل العاج بدور الثمانية ببطولة كأس األمم
اإلفريقية ،الذي امتد لركالت الترجيح.
وان ــه ــار بــغــداد بــونــجــاح بــاكــيـ ًـا بــعــد أن أضــاع
ضربة جزاء خالل الشوط الثاني ،ومع تعادل

alaynati82
@gmail.com

وكاالت

جانب من االجتماع المشترك بين اللجنة التنفيذية ولجنة االحتكام

المنتخب الــعــاجــي واســتــمــرار نــفــس النتيجة
بالوقت اإلضافي.
واستمرت دموع بونجاح ،حتى النهاية ،لتعبر
عن اإلحساس بالمسؤولية الكبيرة من جانب
المهاجم الجزائري ،وانتقلت حالة البكاء إلى
بعض العــبــي الــجــزائــر أثــنــاء رك ــات الترجيح
ومن بينهم يوسف عطال“ .لقد شاهدت عطال
يبكي بجواري فلم أتمالك دموعي” هكذا عبر
المدير الفني الجزائري جمال بلماضي عن حالة
االنتماء التي ظهر بها محاربو الصحراء في
مباراة األفيال ،كما تكرر المشهد بعد الصعود
للدور النهائي بسيناريو دراماتيكي وهدف قاتل
لرياض محرز في مرمى نيجيريا بدور األربعة،
خالل اللقاء الذي فاز به الفريق العربي بنتيجة
.2-1
واختلطت مشاعر الفرحة بالدموع لدى بلماضي
وعدد من الالعبين بعد التأهل للنهائي القاري
في ظل إشادات واسعة بالروح القتالية واألداء
المتميز لمنتخب الجزائر الذي خطف األضواء.

الجزائر اقتربت من لقب طال انتظاره

على النقيض مــن ذلــك كــان المشهد بالنسبة
لمنتخب مصر ،الذي انشغل العبوه بأمور خارج
المستطيل األخضر خــال فترة البطولة على
رأسها أزمة الالعب عمرو وردة والفيديو غير
األخالقي المسرب له ،والتضامن معه ضد قرار
اتحاد الكرة باستبعاده من قائمة الفريق.

تضميد الجراح

إيفرتون يضم ديلف
وكاالت

فــي محاولــة لمزيــد مــن إثبــات الــذات والتعويــض ،يختتــم منتخبــا تونــس ونيجيريــا،

أعلــن نــادي إيفرتون اإلنجليــزي لكرة القدم تعاقده مع العب الوســط

مشــاركاتهما ببطولة كأس أمم أفريقيا الـ ،32عندما يلتقيان اليوم األربعاء في مباراة

الدولــي فابيــان ديلــف مــن مواطنــه مانشســتر ســيتي بطــل الــدوري،

تحديد المركز الثالث.

بموجب صفقة لمدة  3أعوام.

وت ــم ــث ــل ال ــم ــواج ــه ــة “تــحــصــيــل ح ــاص ــل”

ديــان بــرون ،وارت ــدت إلــى داخــل المرمى

لمنتخبي تونس ونيجيريا بعد ضياع فرصة

لتحبط آمـــال نــســور قــرطــاج بــعــد مــبــاراة

المنافسة على اللقب ،لكن المباراة قد تتسم

رائعة.

بأهمية للفريقين بعد بطولة ناجحة لكليهما،

الهزيمة كانت هــي األول ــى لنسور قرطاج

وخروج مشرف من المربع الذهبي.
َّ
ويتطلع ٌ
كل من الفريقين لختام جيد لهذه

في البطولة بعد  3تعادالت بالدور األول،
ثم التعادل مع غانا في ثمن النهائي ،وحسم

المسيرة الناجحة التي قدمها بالبطولة،

التأهل بــركــات الترجيح ،ثــم الــفــوز على

إضافة لكون المباراة فرصة مثالية أمام

مدغشقر بثالثية نظيفة في دور الثمانية.

الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الــشــابــة فــي كــل من

ويحتاج المنتخب التونسي ،لحسم مباراة

الفريقين الكتساب مزيد من الخبرة.

اليوم خالل الشوط األول في ظل معاناة

ولــم تتردد جماهير كل من الفريقين في

معظم العبيه مــن اإلجــهــاد بعد مباراتين

التصفيق وتشجيع العبيها عقب انتهاء

في األدوار اإلقصائية أمام غانا ،والسنغال

مباراتهما في المربع الذهبي ،حيث قدم

إضافيا.
شهدتا وقتًا
ً

المنتخبان مــا يستحق اإلش ـ ــادة ،خاصة

ولــم تكن أزم ــة وردة ومــوقــف الالعبين فيها
السبب الوحيد النقالب جماهير منتخب مصر
على الالعبين بل جــاء الخروج الصادم بــأداء
هزيل وعدم السعي بقوة لتعويض هدف جنوب
إفــريــقــيــا ،ليفجر ث ــورة الغضب ضــد الالعبين
ً
تحديدا.

كما يحتاج الفريق ،لمزيد من التركيز في

منتخب تونس ،الذي سطع أمام السنغال.

الشوط الثاني ،حيث كانت جميع األهداف

وسقط نسور قرطاج أمام السنغال بهدف

التي اهــتــزت بها شباك نسور قــرطــاج في

نظيف في الوقت اإلضــافــي ،عبر النيران

مباريات البطولة الحالية في الشوط الثاني

الــصــديــقــة ،حــيــث ارتــطــمــت الــكــرة بــرأس

من الوقت األصلي ،أو في الوقت اإلضافي.

تونس تواجه نيجيريا من اجل برونزية افريقيا

في المقابل ،يتطلع منتخب نيجيريا الفائز

اليوم.

بلقب البطولة  3م ــرات سابقة الستعادة

بــدوره قد يجري الفرنسي أالن جيريس،

اتزانه سريعً ا بعد صدمة المربع الذهبي.

مـــدرب تــونــس ع ــدد مــن الــتــغــيــيــرات على

وقد يلجأ األلماني جيرنوت روهــر ،مدرب

صفوف الفريقه ،بسبب اإلصابات واإلجهاد

منتخب نيجيريا ،لمنح بعض العبيه غير

مــن نــاحــيــة ،أو للرغبة فــي إكــســاب بعض

األســاســيــيــن ،فــرصــة لــلــظــهــور فــي مــبــاراة

العناصر االحتياطية الثقة والخبرة.

 75مليونا

صداع دي خيا

وكاالت

وكاالت

أشــارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية الى أن ماتيس دي ليخت ،مدافع وقائد أياكس أمســتردام بطل الدوري الهولندي

أكــد تقريــر صحافــي بريطانــي ،أمــس الثالثــاء،

وصــل مدينــة تورينــو أمــس الثالثــاء بعدمــا وافق علــى االنضمام الــى ناديهــا يوفنتوس بطل الــدوري اإليطالي في المواســم

أن مانشســتر يونايتــد بات قري ًبا مــن االحتفاظ

بحارسه اإلسباني دافيد دي خيا.

الثمانية الماضية.
ولــم تــوضــح الــتــقــاريــر مــا اذا كــان ن ــادي الــســيــدة الــعــجــوز قد

وخاض دي ليخت  117مباراة في مختلف المسابقات بقميص

ً
ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” ،فإن الثقة تتزايد

توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة

أياكس ،وسجل  13هدفا ،بينها  3أهداف على الصعيد االوروبي

داخل قلعة “أولــد ترافورد” ،من أجل توقيع دي

الهولندية ،لكنها أكــدت أن قائد أياكس البالغ  19عاما وافق

في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي ،علما

خيا على عقد جديد مع الشياطين الحمر ،ال سيما

على الشروط الشخصية مع النادي اإليطالي.
وأشارت التقارير الى ان يوفنتوس سيدفع  75مليون يورو
( 85مليون دوالر) أليــاكــس للحصول على خدمات
المدافع الدولي الهولندي.
وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من األندية
االوروبـ ــيـ ــة ،الســيــمــا بــرشــلــونــة اإلســبــانــي،
بعدما أدى دورا أساسيا الموسم المنصرم

بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في
إقصاء النادي اإليطالي من الدور ربع النهائي بالحاق
الهزيمة به إيابا  ،1-2بعد التعادل  1-1ذهابا.
وكــان يوفنتوس قدم رسميا يوم االثنين العب
وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل
الى صفوفه كالعب حر بعد انتهاء عقده مع
فريقه السابق أرســنــال االنجليزي ،علما

فــي فــوز أيــاكــس بلقب ال ــدوري المحلي،

بــأن الالعب كــان قد وافــق في فبراير

وبــلــوغ نصف نهائي دوري أبــطــال أوروبــا

الماضي ،على االنتقال إلــى تورينو

حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر اإلنكليزي
 2-3إيابا على أرضه بهدف قاتل في اللحظات
األخيرة ،بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهابا.

وقـ ــال مـ ــدرب إيــفــرتــون الــبــرتــغــالــي
ماركو سيلفا للموقع الرسمي للنادي
“عــنــدمــا اتــطــلــع لــلــتــعــاقــد م ــع العــب
ج ــدي ــد ،انــظــر ب ــداي ــة ال ــى الــصــفــات،
وفابيان هــو العــب جيد ( )...ولكن،
مــا فية امكانه ان يجلبه الــى غرف
ً
ايضا”.
تبديل المالبس هو أمر مهم
ورد ديلف التحية في بيان نشره
الموقع الرسمي للنادي “في
كـــل مــــرة لــعــبــت فيها
ض ــد إي ــف ــرت ــون ،إن
كـ ــان عــلــى ملعبه
او خ ــارج ــه ،كنت
أشــــعــــر بــالــشــغــف
عــــــــنــــــــدمــــــــا أرى
الــمــشــجــعــيــن” ،مضيفا
“ت ــس ــم ــع دائـ ــمـ ــا أنــاشــيــد

جماهير إيفرتون ،وانا متشوق للعب
عــلــى مــلــعــب (إي ــف ــرت ــون) وسماعهم
(ينشدون) عندما العب”.
ولــم يــوضــح إيــفــرتــون قيمة صفقة
التعاقد مــع ابــن ال ـــ 29عــامــا ،والــذي
دافـ ــع عــن ألـ ــوان ســيــتــي مــنــذ الــعــام
 2015عندما انضم الى صفوفه من
أستون فيال.
وخـ ـ ــاض دي ــل ــف  89م ــب ــاراة
بقميص سيتي ،وأحرز معه
لقب الــدوري اإلنجليزي
الممتاز في الموسمين
الماضيين.
كـ ــمـ ــا خ ـ ـ ــاض 20
مـ ـ ــبـ ـ ــاراة دولـ ــيـ ــة
م ــع مــنــتــخــب “األس ـ ــود
الثالثة”.

بدءا من الموسم الجديد.

أن تعاقده الحالي ينتهي في صيف .2020
وأشــــــارت إلـ ــى أن ال ــع ــرض األخ ــي ــر م ــن جــانــب
اليونايتد يتضمن حصول دي خيا على راتــب
أس ــب ــوع ــي يـ ــتـ ــراوح مـ ــن  350إل ـ ــى  375أل ــف
إسترليني.
وأوضــحــت أن المفاوضات التي استمرت بين

200

الــنــادي وال ــح ــارس ألكــثــر مــن ع ــام دون جــديــد،
اقتربت من الوصول إلى نقطة النهاية.
يذكر أن دي خيا خــال الفترة السابقة ارتبط
باالنتقال إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس،
لــكــن الــيــونــايــتــد اآلن متفائل ببقائه فــي “أول ــد
ترافورد” لسنوات مقبلة.

دافيد دي خيا

“باس” تك ّرم موظفين اكتشفوا تأشيرات مز ّورة لمطلوبين

17
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المتهمون تمكنوا من عبور العديد من المطارات واعتقلوا في البحرين

كــرّم رئيــس مجلــس إدارة شــركة خدمــات مطــار البحرين
(بــاس) جــال محمــد جــال موظفيــن مــن إدارة خدمــات
المســافرين بالشركة ،وهما :فاطمة العجمي وأكاش شارما
وذلــك نظيــر جهودهما المبذولة في كشــف تزوير جوازات
ســفر وتأشــيرات ســفر ألشــخاص مطلوبيــن للعدالــة علــى
المستوى الدولي.
وقــد حضر التكريم عــدد من أعضاء مجلس اإلدارة ،وهم:
نبيــل خالــد كانــو ،محمــد خليــل أحمــد ،وفــاروق محمــود
المحمــود ،إضافــة إلى الرئيس التنفيذي ســلمان المحميد،
ومديــر أول خدمــات المســافرين محمــد جناحــي ،ومديــر
خدمات المسافرين هشام السند.

األربعاء

وقــال جــال محمــد :إن (باس) فخــورة بكوادرهــا المؤهلة
والمدربــة ،والتــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى أمــن مملكــة
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إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

الدولي .مشــيدا
البحريــن مــن خــال منفذ مطــار البحريــن
ّ
بجهــود ودور الموظفيــن ،وداعيــا زمالءهــم لالقتــداء بهم
في التبليغ الفوري لكل ما من شأنه اإلضرار باألمن واألمان
فــي البحريــن ،منوها بــأن هــذا التكريم يأتي نظــرا ألهمية
الــدور الــذي قــام بــه الموظفــان ،الســيما وأن المطلوبيــن
للعدالــة كانا قد عبرا العديد من الدول بجوازاتهما المزورة
من دون أن يكتشفهم موظفو المطارات.
مــن جانبــه ،قــال الرئيس التنفيــذي ســلمان المحميد “نظرا
للتدريــب الــذي يخضــع لــه موظفــو شــركة (بــاس) بشــكل

المطــار ،والــذي يهــدف إلــى التعــرف علــى نقــاط التهديــد

لموظفي تسجيل الوصول والصعود ،وهو يقدم معلومات

مســتمر ،فــإن طاقــم العمل فــي المطار صــارت لديه القدرة

والضعــف والخطــر فــي الســياق األمنــي ،إضافــة لمعرفــة

أساســية لمعرفــة األعمــال المتعلقــة بالتدخــات الغيــر

على المالحظة التي تساعدهم في معاونة الجهات األمنية

التهديدات ضد أمن الطيران المدني ،والقدرة على تحديد

مشروعة في الطيران المدني واألعمال اإلرهابية ،ومعرفة

عبر الكشف عن التأشيرات وجوازات السفر المزورة”.

المواد المحظورة ومعرفة مكونات األسلحة والمتفجرات،

وتنظيــم أمــن الطيران بما في ذلك التزامات ومســؤوليات

ويقدم مركز التدريب والتطوير في شــركة (باس) برنامجا

إضافة لمعرفة كيفية التصرف في الحاالت الطارئة.

األشــخاص المعنييــن بتنفيذ الضوابــط األمنية ،ناهيك عن

للتوعيــة بأمــن المطــار مخصــص لحاملــي تصريــح دخول

كمــا يقــدم المركــز برنامجــا تدريبيــا علــى أمــن الطيــران

القدرة على االستجابة بشكل مناسب للحوادث األمنية.

“ممتلكات” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم

نظمــت شــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة (ممتلــكات)،

“المؤيد الخيرية” تتبرع ماليا لـ “ابتسامة”
في إطار استراتيجيتها الرامية لدعم األطفال المصابين بمرض السرطان،
قدمــت لجنــة يوســف وعائشــة المؤيــد لألعمــال الخيريــة التابعــة لشــركة
ً
ماليا إلى جمعية المســتقبل الشــبابية
يوســف خليل المؤيد وأوالده تبرعا
(مبادرة ابتسامة) لدعم برامج التعليمية والصحية لألطفال المصابين.

صنــدوق الثــروة الســيادي لمملكــة البحريــن ،حملتهــا
الســنوية للتبرع الطوعي بالدم اليــوم في مبنى أركابيتا
تماشــيا مــع جهودها
فــي منطقــة خليــج البحريــن وذلك
ً

الراميــة إلى تشــجيع ودعم عملية المســاهمة في خدمة
المجتمع ضمن مجموعة شركاتها.
وقد شارك في حملة التبرع بالدم هذه والتي تم تنظيمها
بالتعــاون مــع بنــك الــدم المركــزي التابــع لــوزارة الصحة

وقــد قامــت الســيدة (زهــراء حمــزة)

الخيريــة” مبــادرة مــن شــركة يوســف

مســؤولة مكتــب لجنة يوســف وعائشــة

خليــل المؤيد وأوالده ،تقــدم من خاللها

المؤيــد الخيريــة بتقديــم التبــرع إلــى

مختلــف أنــواع الدعــم والمســاهمة فــي

األميــن المالــي لجمعيــة المســتقبل

بنــاء المجتمــع البحريني ،كما أنها إحدى

الشــبابية صفــاء الناصــر يــوم الثلثــاء

الشــركات البحرينيــة الكبــرى التي تولي
ً
كبيــرا للعمــل الخيــري البنــاء،
اهتمامــا

الرئيســي لشــركة يوســف خليــل المؤيــد

مــن منطلــق إيمانهــا بالمســؤولية تجــاه

الكائن في العاصمة المنامة.

المجتمــع وتحقيــق مبــدأ التكافــل بيــن

وتعتبر “يوسف وعائشة المؤيد لألعمال

األفراد في مملكة البحرين.

الموافــق  16يوليــو  2019فــي المكتــب

موظفــو مجموعة ممتلــكات في البحريــن باإلضافة إلى
الشــركات الواقعــة فــي مبنــى آركابيتــا ومنطقــة خليــج
البحرين بما فيهم أفراد عائالتهم وأصدقائهم.

“البحرين الطبية” تشارك في منتدى التعليم الدولي

مناقشــة االبتكارات والتحديــات المعنية بالمناهج والبرامج التدريســية

حضــر وفد مــن الكلية الملكيــة للجراحين
فــي إيرلنــدا – جامعــة البحريــن الطبيــة
( )RCSI Bahrainمنتــدى التعليــم الدولي

رئيس “اإلصالح” يستقبل هشام بن عبدالعزيز
رئيسا لمجلس أمناء المستشفيات الحكومية
بمناسبة تعيينه
ً

اســتقبل الشــيخ عبداللطيــف الشــيخ

شــكره للشــيخ هشــام وللعائلــة الكريمــة

البحريــن أعقبهــا بعــد ذلــك العديــد مــن

رئيس جمعيــة اإلصالح وأعضاء مجلس

علــى دعمهــم الســنوي لمســابقة الشــيخ

المســابقات القرآنية .كما تــم التطرق إلى

إدارة الجمعيــة بمقــر جمعيــة اإلصــاح

عبدالعزيــز بن محمد آل خليفة في حفظ

آليــات تطويــر المســابقة من خــال أفكار

بالمحــرق صبــاح يــوم األربعــاء الماضــي

القرآن الكريم وتجويده.

إبداعيــة جديــدة وإضافة فــروع جديدة

الشــيخ هشــام بــن عبدالعزيــز بــن محمــد

وتــم خــال اللقــاء تقديم عــرض من قبل

لها في نسختها القادمة.

آل خليفــة ،حيــث قــدم رئيــس وأعضــاء

واحــات القــرآن الكريــم بالجمعيــة عــن

ثــم قــام رئيــس اإلصــاح بإهــداء هديــة

مجلــس إدارة الجمعيــة خالــص التهانــي

مراحل تطوير مسابقة الشيخ عبدالعزيز

والتبريكات للشــيخ هشام بن عبدالعزيز؛

بــن محمــد آل خليفــة خــال  30عامً ــا
الماضيــة ،حيــث ُتعــد هذه المســابقة هي

تذكارية للشــيخ هشــام بــن عبدالعزيز آل
ً
قرآنيا تســتخدم
مخطوطا
خليفــة حوت
ً
بمراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم فــي

المستشــفيات الحكوميــة ،كمــا قــدم

األولــى مــن نوعهــا التــي تقام فــي مملكة

جيبوتي.

رئيســا لمجلــس أمنــاء
بمناســبة تعيينــه
ً

السنوي الثامن الذي تقيمه الكلية الملكية
للجراحين في إيرلندا في دبلن ،إيرلندا.
حيــث انضــم أعضــاء وفــد الكليــة الملكية
للجراحيــن فــي البحريــن ودبلــن وماليزيا
للمشــاركة فــي المنتــدى الــذي يتيــح
الفرصــة اللتقاء أعضــاء الهيئة االكاديمية
ً
معــا ومناقشــة االبتــكارات
واالداريــة
والتحديــات المعنيــة بالمناهــج والبرامــج
التدريسية المشتركة.
وضــم المنتــدى الــذي أقيــم علــى مــدار
أســبوع كامــل مجموعــة مــن العــروض

دعوتهــم للمنتدى من أجل تبادل الخبرات

(�Transforming Healthcare Educa

التقديميــة وورش العمــل والكلمــات

ووجهات النظر وتسهيل النقاش.

.))tion Project (THEP

الرئيســة والجلســات االفتتاحيــة والتــي

وشــهد منتــدى هــذا العــام ،الــذي أقيم في

ومنــذ انطالقه عام  ،2012ما يزال منتدى

ركــزت جميعهــا علــى االســتراتيجيات

مقــر الكلية الملكيــة للجراحين في إيرلندا

التعليــم الدولي جــزء ال يتجزأ من الخطة

والمنهــاج الدراســي والتقييــم والمراجعــة

وســط مدينة دبلــن ،ندوة التعليــم الدولي

الدراســية ومبــادرات تطويــر التقييــم

والتخطيــط علــى مســتوى الكليــات

األولــى لمهنــة الطــب والمهــن الصحيــة

وتعزيــزه فــي مختلــف جامعــات الكليــة

بحضــور خبــراء وضيــوف دولييــن تمــت

 Ed-i-Medوالتــي دار موضوعهــا حــول

الملكية للجراحين في إيرلندا.

 % 25من قيادات “زين” نسائية بحلول 2020

تـــنـــظـــيـــم ورش عـــمـــل عـــــن الــــتــــنــــوع والــــشــــمــــول فـــــي مــــجــــال الــعــمــل

اســتضافت زين البحرين ،شــركة االتصاالت الرائدة في المملكة ســفيرات  WEمن جميع شــركات مجموعة زين وذلك لمواصلة
مــا قامــت بــه المجموعــة مســبقا من ورش عمل حول التنوع والشــمول فــي مجال العمل لتتماشــى مع اســتراتيجية المجموعة
وارشادات األمم المتحدة ووضع خطط مستقبلية تهدف إلعطاء الفرص والدعم للنجاح في الحياة المهنية.
تعمــل شــركة زين للتنــوع بين الجنســين

خــال الــورش ،تــم مناقشــة مواضيــع

مجموعــة زيــن مريــم ســيف “إن فوائــد

فــي العمل وتســعى لزيادة نســبة النســاء

عــدة منهــا التحيــز الالشــعوري وكيفيــة

خلــق بيئــة عمــل متنوعــة لــه مميــزات ال

فــي المناصــب القياديــة .وبحلــول عــام

التغلــب عليه والموارد الالزمة للشــجاعة

تعــد وتمتــد الــى اكثر مــن أبعاد شــركتنا.

 ،2020تهــدف الشــركة لشــغل النســاء

فــي مواجهــة المقاومة .هذا وتــم تنظيم

نحــن على وعي تام بفوائد إعطاء المرأة

مناصب قيادية بنسبة .25%

ورش عمــل لمجموعة من النســاء الالتي

فرصــة للنجــاح فــي مجموعة زيــن ،ليس

وفــي ورش التنــوع والشــمول التــي

يتمتعــن بإمكانيــات عاليــة لتولــي أدوار

لصالح الشــركة فقط بل لخدمة المجتمع

أقيمــت فــي البحريــن ،شــاركت أكثــر من

قيادية داخل الشــركة والتي تعكس دور

ككل وتطويــر االقتصاد .لــدى زين التزام

 70ســفيرة  WEمن مختلف شركات زين

الفريــق والثقــة وطريقــة التواصل حيث

طويــل المــدى للتأكــد مــن ان جميــع

تقــدم زيــن نحــو التنوع فــي العمل خالل

تعــد هــذه األمــور مــن أهــم األدوات التي

الموظفيــن لديهــم الوعــي التــام بأهميــة

الســنة الماضية هذا وسلطن الضوء على

تؤدي للنجاح في العمل.

التنوع والشــمول في العمــل ودور المرأة

االنجازات والتحديات الالتي واجهنها.

و قالــت رئيــس االشــتمال والتنــوع -

في العطاء والقيادة وتطور األعمال”.
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مهام عملك ...كيف تبسطها بخطوات؟
ال تدع الوظيفة تسيطر عليك
وال تهدر الوقت وانتبه لعواطفك

صرحت الفنانة كندة
علوش ،بأن انشغالها
بأسرتها هو ما جعلها
تتراجع عن التمثيل
خالل الفترة الماضية،
لكنها ستطل في عمل
درامي جديد في
رمضان .2020

األربعاء
األحد

يوليو 2019
1715
2017
أكتوبر
1440
القعدة
ذوذو
1415
1438
الحجة

راقب مسار تقدمك كي ترفع سقف توقعاتك

حين تتالحق المهام العاجلة ،يضطر بعض الموظفين إلى إعادة تنظيم عملهم باستمرار ،ما يؤدي إلى إبطاء مسارهم وإتعابهم وإضعاف قدراتهم .للخروج من هذا الشلل ،يجب أن
ً
ً
وتقســم يوم العمل إلى ثالث مراحل :مرحلة للعمل الفوري ،ومرحلة لبناء رؤية مشــتركة ،ومرحلة أخيرة لتوقع األعمال المســتقبلية .لكن
احتياطيا لألعمال غير المتوقعة
وقتا
تترك
ّ

ً
ضغوطا متزايدة و ُي ّت َهم فيها الموظفــون بالتقصير حين يعجزون عن إتمام األعمال المفروضة عليهم خالل مهل قصيرة.
يصعــب االلتــزام بهــذه الخطــة في البيئة المهنية التي تشــهد

في ظروف مماثلة ،ما من حل سحري بل يجب أن تحمي نفسك عبر التعبير عن رأيك الحقيقي أو االنسحاب بكل بساطة.

ال تهدر الوقت بل تحكّ م فيه
بأفضل طريقة
لحضــور االجتماعــات أو للرد على الرســائل
اإللكترونية لكنهم يشعرون في نهاية اليوم
بأنهــم لــم يقومــوا بــأي عمــل مثمــر .إذا كان
وضعك مماثالً ،يجب أن تعيد النظر بمنطق

أكد باحثون من البرتغال أن الحركة ال تســاعد على النشــاط الجســدي فقط،
ً
أيضــا ،بعــد تحليــل هيــاكل الدمــاغ المســؤولة
بــل تزيــد مــن اللياقــة الذهنيــة
عــن التأثيــرات التــي يتعــرض لها المخ ،عنــد الجري ،في تجربــة أجريت على
الفئــران .وخلــص الباحثــون إلــى أن هناك عالقة ســببية بين الســرعة ونجاح

تفكيــرك .باإلضافــة إلــى األضــرار النفســية،
ً
ً
ً
بــارزا ،إذ
بيئيــا
أثــرا
تعطــي هــذه األعمــال

التعلــم ،حيــث تبيــن لهــم الطريقــة الــذي تؤثــر بهــا الحركــة علــى أداء المــخ.

يتطلــب تقاســم البيانــات وتخزينهــا كميات
هائلة من مصادر الطاقة.

اسمع جسمك وعواطفك

ال تدع العمل يسيطر عليك

فكّ ر في وتيرة بطيئة ومشتركة

التنبــه إلــى العواطــف كفيــل بتجنــب
ِّ
تركــز
اإلدمــان علــى العمــل .يجــب أن

يحب كثيرون أن يشعروا بأنهم دائمو االنشغال
ّ

تكثر الشــكوك فــي العالم المهني المضطرب

ألنهــا نزعــة رائجــة فــي الحيــاة المعاصــرة .في

ولمعرفة ذلك حاكى الباحثون مناطق في المخيخ باستخدام علم البصريات
ً
وراثيا ،تستجيب
الوراثي ،فوجدوا من خالل ذلك أن خاليا بعينها تم تعديلها

تحســن وضعــك وترســم الحــدود
كــي
ّ

األلياف الطحلبية المؤدية للمخيخ ،فإن درجة نجاح الفئران في التعلم كانت

حيــن تــدرك العواطــف والتشــنجات

نمــط العمــل نفســه علــى اآلخريــن؟ إذا كنت ال

وتلبــي حاجاته،
التــي تجتــاح جســمك
ّ

تفهــم حقيقــة ما يحصل معك ،ربما تقتنع بأنك

لألشــعة الضوئيــة .وكانــت النتيجــة أنه عندمــا كان الباحثون يزيدون نشــاط
تتحسن .وخلص الباحثون من خالل ذلك إلى أن الحركة تعزز نشاط األلياف
المسؤولة عن التعلم.

يجب أن تكون مســتقالً وتتحمّ ل مسؤولية

أفعالك وتدرك تداعياتها.

يخصــص بعــض النــاس ســاعات طويلــة

المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل

تتمكــن مــن التفكيــر ببــطء رغــم الخــوف،

وفــي المجتمعــات الغارقــة فــي األزمــات.

حافظ على تفكيرك المنطقي
واطرح األسئلة
يجــب أن تراقــب مســار تقدمــك كــي ترفــع
ً
هامشــا
ســقف توقعاتــك وتتــرك لنفســك
للمنــاورة وتحافظ على تفكير منطقي .ثمة
شــركات تفــرض على الموظفيــن أال يفكروا
وتمنعهــم مــن التشــكيك فــي قراراتهــم
أو مناقشــة تداعيــات عملهــم .لتبســيط
التعقيدات ،يجب أن تطرح أسئلة متعددة:
هــل تقيــم عالقــات مهنيــة ســليمة؟ هــل
تبــدو االجتماعــات مفيــدة؟ أال تزيــد تعقيد
المســائل باإلجــراءات اإلداريــة المفرطــة؟

على اإلشارات التي يرسلها لك جسمك

المقام األول يجب أن تح ّدد سبب ذلك الشعور
وتجــد حلوالً لتخفيف أعبائك .هل تســعى إلى

التــي يعجــز اآلخــرون عــن تجاوزهــا.

تحسين مكانتك وكسب النفوذ وتحاول فرض

مــا يتالشــى ذلــك الخــوف وتبــدأ بالتفكيــر
بأفضل تحركات يمكن اتخاذها .لكنك تبقى
ً
ً
أحيانــا فــي المرحلــة األولــى وتعجــز
عالقــا

فعلــه لتحســين الوضــع العــام .ســرعان مــا

عــن تقييم الوضع واســتباق الحــوادث .كي

تتضح وجهتك المهنية.

ستحافظ على اتزانك وسالمتك.

تعجز عن تغيير وضعك.

يتفاعل الدماغ مع المجهول بطريقتين :في
البداية من الطبيعي أن تخاف لكن ســرعان

تســاءل على مر اليوم عــن حقيقة ما تفعله
والجهــة التــي تعمــل مــن أجلهــا وطريقــة
تعاونــك مع اآلخرين ،وعــن أفضل ما يمكن

عودة “باب الحارة”

خيال مآتة

ضد المتحولين جنسيا

الشركة المنتجة لمسلسل “باب الحارة” ،اشترت حقوق العمل

فرض أحمد حلمي حالة طوارئ في تصوير فيلم “خيال مآتة”،

أشارت زهرة الخرجي أن هناك بعض القضايا االجتماعية التي

وتنوي إنتاج خمسة أجزاء أخرى على األقل.

اللحاق بموسم عيد األضحى المقبل ،السيما أنه يتبقى له

المسرح ،بينها المتحولون جنسياً ،الفتةً إلى أنها تنحاز إلى

حتى الجزء الخامس عشر ،إذ أنتجت هذا العام الجزء العاشر،
النص الحادي عشــر يُكتب حالي ًا على نار هادئة ،بغية إنتاجه

للموســم الرمضاني المقبل ،وهو مــن تأليف مروان قاووق،

وإخراج محمد زهير رجب .العديد من الشــخصيات المعروفة

ســتعود إلى الجزء الجديد ،بعد غيابها عن الجزء العاشر مثل “أبو
بدر” (محمد خير الجراح) و”أبو جودت” (زهير رمضان).

تســتوجب معالجتها في الدراما التلفزيونية أو على خشبة

وكثّف ســاعات التصوير لتصل إلى  16ساعة يومي ًا من أجل

المركبة ،وفي حال تلقت عرض ًا ألداء األدوار الرجالية
األدوار ُ

 12يوم ًا وينتهي من التصوير نهائياً.

تلقيت
ُ
الختــارت حاالت لــم يتم التطــرق إليها ،قائلة“ :لــو

كما يواصل مخرج العمل خالد مرعي المونتاج والمكســاج

عرض ًا فني ًا لتجسيد دور الرجل ،الخترت المتحولين جنسياً”.

ال عن تصوير
والغرافيكس ،بالتزامن مع تصوير الفيلم ،فض ً

وألمحــت الخرجــي في حديثهــا لجريدة “الــراي” ،إلــى أنها تود

البوسترات الدعائية لألبطال .وقد إنتهى حلمي من وضع صوته

المشاركة في مسلسل يتعلق بتلك القضية ويعالجها بالشكل الصحيح.

على األغنية التي سيقدمها خالل أحداث الفيلم.
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1919
اإلعالن عن قيام الجمهورية الفنلندية.

1936
بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

تتويج كاترين الثانية
إمبراطورة على
اإلمبراطورية

1955
افتتاح مدينة مالهي ديزني الند في والية كاليفورنيا.

الروسية بعد
مقتل زوجها
اإلمبراطور

1958
العراق ينفصل عن االتحاد العربي الهاشمي مع األردن.

بيتر الثالث

1994

في سجنه بقلعة
روبشينسكي.

منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب اإليطالي في نهائي بطولة كأس العالم.

الميزان

الحمل

حاول دائما االستيقاظ مبكرا وواظب على

حاول دائما التعبير عن نفسك بأسلوب رائع

ممارسة التمارين

العقرب

الثور

ابتعد عن المأكوالت الدسمة وواظب على

سوف تنجح في حياتك اذا ابتعدت عن السلبية

التمارين الرياضية

القوس

الجوزاء

تحاول دائما االبتعاد عن العصبية في العمل

ال تتعنت في آرائك واغفر وسامح وتجنب

اليوم وكل يوم

ضغوط الحياة

السرطان

الجدي
فكر بطريقة إيجابية والقيام بحل المشكالت

حاول دائما تجنب الضغوط التي تواجهك في

في البيت

العمل

الدلو

األسد

تحب عملك إلى أبعد الحدود ،مما يجعلك تنجح

ال تقع فريسة للعصبية ،حتى ال تخسر زمالءك

فيما تحققه

اليوم

الحوت

العذراء
اعلم جيدا أن التغاضي والتنازل عن بعض
االخطاء مفيد

ابتعد عن التدخين والمشروبات المنبهة الفترة
الحالية

tariq_albahhar

١٩
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 5عقود من تاريخ الفنون التشكيلية البحرينية بالمتحف

معرض فني بعنــوان “مختارات مــن المقتنيات الفنية
الفنيــة في مملكة البحريــن عبر
يواصــل متحــف البحريــن الوطنــي دوره فــي تســليط الضــوء على اإلرث الثقافي والمســيرة
ٍ
ّ

» »شاركت جنيفر لوبيز المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو من كواليس إحدى حفالتها ضمن
جولتها الغنائية باسم “.”It’s My Party Tour
» »وظهرت لوبيز في إحدى اللقطات وهي تبكي ومتوترة ،بعد انتهاء
وصلتها الغنائية ،التي وجدت أنها لم تكن جيّدة ،فما كان من خطيبها
العب البيسبول السابق أليكس رودريغيز إال أن حاول مواساتها
وغمرها.

الفنية لفنانين بحرينيين وروّ اد العمل التشــكيلي ،بهدف
لمتحف البحرين الوطني” .وفي هذا المعرض تســتعرض هيئة البحرين للثقافة واآلثار مختارات من مجموعة المقتنيات
ّ

الفوتوغرافي.
التجريدي ،النحت والحفر وأعمال التصوير
التمثيلي ،الرسم
الواقعية لهؤالء المبدعين ،متضمّ نة الرسم
اللونية والتكوينات
تعريف زوّ ار المتحف على التجارب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويضــم معرض مختــارات المقتنيــات الفنية

وشــخوص وأساليب سردٍ مختلفة،
خلفيات
ٍ
ٍ

لمتحــف البحريــن الوطنــي أكثــر مــن 40
لوحــة وعمــا فنيــا لـــ  29فنا ًنــا مــن مختلــف

األمــر الــذي يبــرز تطــوّ ر ونضــوج أســاليب

فني ،كما تعكس
عمل
في ما يزيد عن 2500
ٍ
ّ

ّ
فيضــم الفنانين
الفنية،
األجيــال والمــدارس
ّ

الفن في البحرين.
ومعاير
ّ

ومجتمــع الفنــون التشــكيلية والبصريــة

شــهر أكتوبــر مــن العــام 2019م ،ومتحــف

وتعكــس مجموعــة المقتنيــات الفنيــة

فــي المملكــة ،حيــث دأب متحــف البحريــن

المعروضــة مــا يزيــد عــن خمســة عقــود مــن
ً
متمثلة
البحرينــي
التشــكيلي
تاريــخ اإلنتاج
ّ
ّ

الوطنــي علــى اقتنــاء نمــاذج فنيــة مختلفة

يوميــا مــن
البحريــن الوطنــي يفتــح أبوابــه
ً

ً
مســاء،
ً
صباحــا حتــى 6:00
الســاعة 10:00

ســاهمت في تشــكيل جانب هام من مالمح

عدا يوم الثالثاء.

الــروّ اد والمعاصريــن ،والراحليــن والشــباب،
وجميعهــم نجحــوا فــي نقــل قصصهــم عبــر

التواصــل والعالقــة القويــة ما بيــن المتحف

عمل المتحف منذ تأسيسه عام 1988م.
جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى نهاية

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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أحمد البحـر

الرئيس التنفيذي
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مؤنس المردي

رئيس التحرير
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أيمن همام

الظهر:

11:44

أظهر مقطــع فيديو طائرة

العصر:

03:11

بريطانيــة ،وهــي تقــوم
بهبــوط مثيــر للرهبــة ،فــي

المغرب06:32 :

@albiladnews

مدير التحرير

الفجر:

03:24

هبوط مخيف لطائرة قرب رؤوس السائحين

العشاء:

إحــدى الجــزر الســياحية
باليونــان ،وبــدت المركبــة

08:02

التجاريــة وهــي تحلــق
علــى علــو أمتــار فقــط من

السنة الحادية عشرة  -العدد 3927

رؤوس المصطافين.
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إدارة التحرير:

17111444

قسم اإلعالنات:

+973

17111501 / 508
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32224492 / 39615645

فــإن الطائــرة كانت تنزل في مطار جزيرة “ســكياتوس” ،وثمة لوحة تحذر الناس من
االقتــراب لكنهــم ال يمتثلون ويفضلون االقتــراب ألجل عيش اإلثارة والتقاط الصور.
لكــن هــذا الهبــوط المثيــر ليــس أمــرًا جدي ًدا فــي هــذه الجزيــرة اليونانيــة ،ألن الناس
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صحيفــة “ديلــي ميــل”،
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وبحســب

مــا

نقلــت
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تأسست سنة2008 :
17580939
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س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

اعتادوا عليه ،وباتوا يتابعونه بشكل يومي .وانتقد معلقون سلوك السياح واعتبروه
نوعً ا من التهور ،الســيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند اإلقالع بوســعها أن تدفع
األشخاص القريبين ،وذاك ما حصل في عدة مرات.

غروب الشمس من فوق جسر الشيخ عيسى (تصوير
عبدهللا محمد الخان)

مقتل “نجمة إنستغرام”...
وصور الجريمة تمأل اإلنترنت
لقيت فتاة أميركية شــهيرة على موقع إنســتغرام للتواصل االجتماعي ،مصرعها،
فــي ظــروف مروعة ،فيما حاول الجاني ،أن يضــع ح ًّدا لحياته بعد الجريمة ،لكن

الســلطات تمكنت من إنقاذه .وبحســب ما نقلت صحيفة “واشــنطن بوست” ،فإن
بيانكا ديفينس ،التي تبلغ  17عامً ا ،ودأبت على نشر صور وتفاصيل حياتها ،في
عدد من المنصات االجتماعيةُ ،قتلت على يد صديقها الحميم الذي تعرفت عليه
قبل شهرين تقري ًبا .وأورد المصدر ،أن المشتبه فيه براندون كالرك 21 ،عامً ا ،قام

بتنفيــذ الجريمــة البشــعة عــن طريق طعنات في العنق ،ثم قام بنشــر صور جثتها
في إحدى المنصات اإللكترونية الخاصة باللعب في الواليات المتحدة.
» »وحين فوجئ مرتادو منصة اللعب اإللكتروني “ديسكورد” بالصور
الفظيعة والدامية للفتاة ،بادروا إلى االتصال بالشرطة في منطقة
يوتيكا التابعة لوالية نيويورك .وما إن حضرت الشرطة إلى موقع
الجريمة حتى شرع الشاب في توجيه طعنات إلى نفسه ،وعقب
ذلك ،تم حمله إلى المستشفى ،وأجريت له عملية جراحية طارئة،
ومن المرتقب أن يبدأ استجوابه وتوجيه تهم له فور تماثله
للشفاء .وأثار رحيل الفتاة حالة من الحزن الشديد وسط معجبيها.

أكل الحشرات يحمي من أخطر أمراض العصر
قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن
أن يحمي الناس من اإلصابة بمرض السرطان.
مضادات األكسدة ،مقارنة بعصير البرتقال.

حافلــة ركاب صغيــرة ،لمدة  4أيــام على ذمة
التحقيــق ،إضافــة إلى حبس شــاب كان على

تكون خطرة في الجسم ،ما يحمي من تلف الحمض النووي.

عالقــة بالفتــاة وصديقــه ،التهامهمــا بمعاونة

وقــال أحــد الباحثيــن إن مــا يقــرب مــن ربــع ســكان العالــم يأكلــون
الحشرات بالفعل ،وأن الباقين يجب أن يفعلوا ذلك ً
أيضا.

مضادات األكسدة :مركبات مثل فيتامينات  Aو Cو Eوبيتا كاروتين،
الموجــودة فيهــا .وكشــفت االختبــارات أن دودة القــز واليرقــات
اإلفريقيــة ،تملــك ضعف عدد مضادات األكســدة الموجودة في زيت
الزيتــون .وكان مســحوق الصرصــور وديــدان القــز يحتــوي علــى 5
أضعــاف عــدد مضــادات األكســدة ،التــي توجــد فــي عصيــر البرتقال
المغــذي .وقــال العالــم البروفيســور مــاورو ســيرافيني“ :الحشــرات
الصالحــة لــأكل هــي مصــدر ممتــاز للبروتيــن واألحمــاض الدهنيــة
المتعددة غير المشبعة والمعادن واأللياف والفيتامينات .ولكن حتى
اآلن ،لــم يقــم أحد بمقارنتها باألطعمة الوظيفيــة ،مثل زيت الزيتون
أو عصير البرتقال ،من حيث نشاط مضادات األكسدة”.
وأضــاف ســيرافيني أن هنــاك ميزة إضافية لتناول الحشــرات ،وهي

ثعبان جائع ينقض
على ُم ِ
طعمه

انقــض ثعبــان النمر ،فــي مدينة بورت

أوف ســبين بترينيــداد وتوباغو ،على
حــارس حديقــة الحيــوان بــدل أن
يتلقف “وليمته” المكونة منأرنب.
وذكــرت صحيفــة “ترينيــداد وتوباغو
غارديــان” ،أن الحادث وقع أمام أعين
زوار حديقــة الحيــوان ،عنــد قــدوم
الحــارس إلطعــام الثعبــان ،إذ هجــم
علــى مطعمــه بعــد فتحه بــاب القفص
وتجاهــل األرنــب الــذي أحضــره لــه
الحارس وأمسك ببطنه.

االعتداء عليها واغتصابها في منطقة جبلية بمحافظة الجيزة ،يوم الجمعة الماضي.
الطفلــة المتهمــة بقتــل الشــاب ،وهــو ســائق

وتقلــل مضــادات األكســدة من تطور الجذور الحــرة ،التي يحتمل أن

النمــل والصراصيــر ودودة القز .ثــم اختبروا المســحوق لمعرفة عدد

في حادث أثار أصداء واســعة في مصر ،قتلت طفلة تبلغ  15عامً ا من عمرها ،شــابًّا حاول
وأمــرت نيابــة األحــداث في الجيــزة ،بحبس

ووجــدت الدراســة أن بعــض األنــواع تحتــوي علــى عــدد أكبــر مــن

وفــي الدراســة ،قــام العلمــاء بســحق حشــرات مختلفة ،بمــا في ذلك

بـ  13طعنة ..طفلة تقتل شابا حاول اغتصابها

المجني عليه في اســتدراج الطفلة لالعتداء
دراسة مثيرة ..أكل الحشرات يحميك من أحد أخطر أمراض العصر!

بصمة الكربون المنخفضة ،كونها أفضل بكثير للبيئة مقارنة بالزراعة
التقليدية .تجدر اإلشارة إلى أن الجذور الحرة هي جزيئات شديدة
التفاعل في الجسم تنتجها بعض التفاعالت الكيميائية.
» »وعلى الرغم من وجودها بشكل طبيعي في الجسم ،إال
أن المستويات العالية من الجذور الحرة يمكن أن تتلف
الحمض النووي والبروتينات وأجزاء أخرى من الخاليا ،ما
قد يؤدي إلى المرض واإلصابة بالسرطان ،عن طريق جعل
الخاليا تتكاثر بشكل ال يمكن السيطرة عليه ،وتشكل
األورام .ويمكن لإلشعاع والسموم الناتجة عن البيئة ،أن
تزيد من عدد الجذور الحرة في الجسم ،ولكن مضادات
األكسدة ،مثل تلك المستخلصة من الفواكه والخضروات
الصحية وكذلك الحشرات ،يمكن أن تساعد في تقليلها.

بعد  50ساعة ..فصل توأم سيامي نادر
نجح أطباء في فصل توأمين نادرين ملتصقين بعد عمليات جراحية بلغت مدتها نحو
 50ساعة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
وكانــت الطفلتــان ،صفــا ومــروة هللا (مــن

الطباعة ثالثية األبعاد إلنشاء نماذج بالستيكية

تشارســادا في باكستان) ملتصقتين من منطقة

للهياكل ،التي يمكن استخدامها للتدريب.

الجمجمة ،ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء 3

» »وأثناء الجراحة ،عمل األطباء أوال على
فصل األوعية الدموية لدى الطفلتين،
ثم أدخلوا قطعة من البالستيك في
منطقة الرأس؛ للحفاظ على تباعد
الدماغين واألوعية الدموية .وتضمنت
العملية الرئيسة األخيرة بناء جماجم
جديدة باستخدام عظام الطفلتين.

عمليات رئيســة في مستشفى “غريت أورموند
ستريت” لفصلهما.
واســتخدم الخبــراء الواقــع االفتراضي إلنشــاء
نسخة طبق األصل عن التوأمين ،حتى يتمكنوا
مــن تصــوّ ر هيــكل الجماجــم وكذلــك وضعيــة

األدمغــة واألوعيــة الدمويــة .كمــا اســتخدموا

جنسيا.
عليها
ًّ

ّ
فككت الشــرطة البرازيلية أمس اإلثنين
شــبكة فــي جنــوب البلــد كانــت تصنــع
ّ
مقلــدة مــن ماركتــي
ســيارات فارهــة
“فيراري” و”المبورغيني” وتبيعها بأسعار
أدنى من تلك السائدة في السوق.
وقالــت الشــرطة المدنيــة فــي إتاجــاي فــي
واليــة ســانتا كاتارينــا إن “قطــع الســيارات
ّ
المقلــدة مــن ماركتــي فيــراري والمبورغيني
كانــت ُتجمــع بناء علــى الطلبيــات وتباع عبر

وسائل التواصل االجتماعي”.

حاول االعتداء عليها جنسيًّا ،فذبحته

ومزقت جسده بـ  13طعنة وسلمت

نفسها إلى قسم الشرطة.

كل مركبة تباع بسعر
» » وكانت ّ
يتراوح بين  180ألفً ا و 250ألف
ريال برازيلي (أي ما بين  48ألف
دوالر و 66ألف دوالر) ،علمً ا أن
أسعار السيارات األصلية تتراوح
بين  1.5مليون و 3ماليين ريال
برازيلي ( 400ألف و 800ألف دوالر
أميركي) ،بحسب ما جاء في البيان
الصادر عن الشرطة .وسيالحق
أصحاب المصنع بتهمة انتهاك
“الملكية الصناعية”.

“محرجة” في المطار
ورطــت ســيدة أعمــال إيطاليــة نفســها
علــى نحــو مخجــل ،بعدما ســرقت ســاعة
وســوارا فاخريــن أثنــاء عمليــة تفتيــش
داخــل المطــار .وبحســب “ذا تايمــز” ،فــإن
مونيكا بيروفانو 55 ،ســنة ،حاولت سرقة
ســاعة مــن نــوع “روليكــس” إلــى جانــب
ســوار “تيفاني” .ويضطر المســافرون في
المطــارات ،إلــى نــزع كل مــا يحتــوي على
المعــادن؛ لوضعهــا تحــت جهــاز “ســكانر”
حتى تخضع للمراقبة.
» »واعتقدت المالكة األصلية للسوار
والساعة ،أن زوجها سيقوم بأخذ

القطعتين ،ثم تقدمت إلى األمام،

لكنه نسي أن يفعل ،وفي هذه

اللحظة استغلت مديرة الشركة

الثرية الفرصة ،وبادرت إلى االستيالء

على القطعتين .وبعدما الحظ
الزوجان أنهما فقدا الساعة

والسوار ،اتصال بشرطة مطار
تورين في إيطاليا.

تأكل صاحبها

أفــادت صحيفة “واشــنطن بوســت”
بــأن كالبًــا التهمــت صاحبهــا المقيم
بوالية تكساس األميركية.
وتشــير الصحيفة ،إلــى أن المواطن
فريدي ماك ( 57سنة) كان يقيم في
منزل منعزل بالقرب من بلدة فاينز.
وكان مــاك منطويــا علــى نفســه
ويعيــش مع  18كلبــا .وكان أقرباؤه
يزورونــه مــرة كل أســبوعين ،وهــم
بالذات أول من اكتشفوا اختفاءه.

المتمســك بالضحيــة وألقاه في قفصه

تمكنهم من إيجاد أي أثر له،

الشرطة عن اختفاء ماك وعدم

وأوصد الباب عليه.

بعد ذلك تمكن رجال الشرطة

» »وأكد الحارس ،الذي أصيب

من الدخول إلى المنزل .وفي 15

بجراح طفيفة ،للصحفيين ،أن

مايو عثر في المنزل على قطع

هذه ليست الحالة األولى من

عظام صغيرة وشعر وأنسجة

هذا القبيل ،التي يتعرض لها

في براز الكالب ،وبين التحليل

في حياته المهنية .وأنه تعرض

الوراثي أنها تعود لماك .وهذا

للعض بشكل متكرر من مختلف
من العمل في حديقة الحيوان.

مساعدتها على استرداد هاتف صديقها،

تتورط بسرقة

كالب متوحشة

» »وفي بداية شهر مايو أبلغوا

أنواع الثعابين على مدار  27سنة

وسائل إعالم مصرية ،عن أن سائق

الحافلة وبعد استدراج الطفلة بحجة

تفكيك شبكة تبيع سيارات فارهة مقلدة رخيصة

واســتطاع زميــل الحــارس مســاعدة
شــريكه بســرعة ،وانتــزع الثعبــان

» »وكشفت التحقيقات ،حسبما نقلت

ثرية إيطالية

وخرجت الطفلتان ،اللتان توفي والدهما بسبب نوبة قلبية أصابته قبل والدتهما ،من المستشفى في  1يوليو.

يعني أن الكالب أكلت صاحبها

بعظامه ومالبسه.

الممثلة دارسي كاردين خالل إعالن ترشيحات جوائز إيمي الـ  71في
مركز سابان اإلعالمي شمال هوليوود ،كاليفورنيا (أ ف ب)

