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المنامة - وزارة الخارجية

رًدا علــى تصريــح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانية حول اســتضافة مملكة البحرين األســبوع الماضي الجتماع 
عسكري دولي مهم؛ لبحث األوضاع الراهنة بالمنطقة، أكدت وزارة الخارجية في بيان أمس أن هذا التصريح يعكس نهج 
إيران الذي يتناقض تماًما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة 
الجهود والمبادرات الهادفة؛ لتعزيز األمن واالستقرار وحرية المالحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي 

المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود.

أن  علــى  الخارجيــة  وزارة  وشــددت 
االجتماعــات  هــذه  مثــل  اســتضافة 
لمســاعي  تأكيــًدا  تأتــي  والمؤتمــرات 
وسياســتها  الدءوبــة  البحريــن  مملكــة 

المشــاركة  علــى  والمرتكــزة  الثابتــة 
الفعالــة؛ مــن أجل توفير كل ســبل األمن 
الجماعــي  العمــل  خــال  مــن  والســام 
والتعاون المشترك مع األشقاء والحلفاء 

علــى  الحريصيــن  الدولييــن  والشــركاء 
االضطــاع بمســؤولياتهم فــي مواجهــة 
هــذه  تواجــه  التــي  كافــة  التحديــات 
اإلســتراتيجية  األهميــة  ذات  المنطقــة 

للعالم برمته وعلى مختلف األصعدة.
وزارة  جــددت  بيانهــا،  ختــام  وفــي 
وقــف  إلــى  إليــران  دعوتهــا  الخارجيــة 
مثــل هــذه التصريحــات غير المســؤولة 
أو  الجوفــاء  التهديــدات  إطــاق  أو 
القيــام بــأي ممارســات مــن شــأنها إثــارة 
احتراًمــا  بالتهدئــة  تلتــزم  وأن  التوتــر، 
لمصالــح جميع دول المنطقة وســيادتها 
واستقالها، وحفاًظا على األمن والسلم 

اإلقليمي والدولي.

شباب الطائرة يفوز على ميانمار“الحناء”... زينة العيدتحذير أميركي للسفن بـ “هرمز”الذهب ما زال محلًقاالسفارة الفلبينية: بلغوا عن االتجار
دعت السفارة الفلبينية في  «

البحرين في صفحتها على 
الفيسبوك رعاياها المنصوين 
قانونيا تحت سلطتها للتبليغ 

عما اسمته “حاالت اإلتجار 
بالجنس” والذي يعد أحد أوجه 

أنواع اإلتجار باألشخاص.

استقر الذهب أمس، ليحوم قرب  «
المستوى النفسي المهم البالغ 
1500 دوالر، بدعم من الضبابية 
المحيطة بالحرب التجارية بين 

الواليات المتحدة والصين وسلسلة 
من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت 

عليها بنوك مركزية عالمية.

طالبت اإلدارة البحرية للواليات  «
المتحدة السفن التجارية التي 
ترفع العلم األميركي بضرورة 

إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها 
للسلطات البحرية األميركية 

والبريطانية إذا كانت تنوي اإلبحار 
في مياه الخليج العربي.

الحناء أو ما نسميها “الحنة”  «
نقوش الزينة التي ارتبطت بها 
المرأة منذ قديم األزل، كما أنها 

رمز المناسبات واألفراح، وتحرص 
بعض النساء على وضع مختلف 

النقوش على اليد واألرجل في 
عيد األضحى.

نجح منتخبنا لكرة الطائرة لفئة  «
الشباب، في تحقيق فوز ثمين 

ومهم على حساب منتخب ميانمار 
بنتيجة )0-3(، في اللقاء الذي 

جمعهما، أمس، ضمن المباريات 
الترتيبية في البطولة اآلسيوية تحت 23 عاًما، والمقامة حاليا في 

ميانمار وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.
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الكويت تتسلم رفات مفقودين من “زمن الغزو”

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، ســعي 
وتطويــر  تحديــث  إلــى  الدائــم  الحكومــة 
منظومــة القوانين والتشــريعات، بمــا يواكب 

العالميــة،  والضوابــط  التوجهــات  أحــدث 
البحريــن  مملكــة  يمكــن  الــذي  وبالشــكل 
المتغيــرات  مختلــف  مــع  التعامــل  مــن 
والمســتجدات، ويعــزز مــن البيئــة التنافســية 
التــي تتمتــع بهــا المملكة، وأكد ســموه إســناد 
الحكومــة لمهنــة المحاماة؛ مــن أجل النهوض 

برســالتها  فــي الدفــاع عــن الحقــوق وإرســاء 
العدالة.

رئيــس  أمــس  اســتقباله  لــدى  ســموه،  ونــوه 
وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين، إلى 
أن مملكة البحرين تفتخر بأن لديها منظومة 
علــى  والقــدرة  بالمرونــة  تتســم  قانونيــة 

مســايرة مســتجدات التطــورات المجتمعيــة، 
وقال ســموه “إننا نعتز برجال القانون ومهنة 
المحامــاة وتاريخهــا العريق الذي ترســخ عبر 
المحاميــن  مــن  متعاقبــة  أجيــال  عطــاءات 
راســخة  قواعــد  أسســوا  الذيــن  المتميزيــن 

لمهنة المحاماة في المملكة”.

ذكــرت شــركة دلمــون للدواجــن أن االتفــاق المبرم بينهــا وبين عدد من 
المربــي الدواجــن بعــد أكثــر من شــهر من نشــوب خالف بيــن الطرفين 

على آلية احتساب األوزان، سيكون لغاية نهاية هذا العام.

وأوضح المدير العام لشركة دلمون 
أن  ميــرزا،  عبدالهــادي  للدواجــن 
الشــركة قد توصلت بالفعل التفاق 

بآليــة  يتعلــق  فيمــا  المربيــن  مــع 
التعاقد معهم، وسيتم تطبيق هذه 

اآللية لغاية نهاية العام.

“دلمــون”: آليــة التعاقــد
مـع المربيــن لنهايــة العــام

الخليــج  طيــران  شــركة  طرحــت 
المناقصــات  مجلــس  جلســة  فــي 
مناقصــة  أمــس  والمزايــدات 
لشــراء وتنفيــذ مخطــط الطيــران 
اإللكترونــي، تقــدم إليهــا عطــاءان 
قيمــة  عــن  اإلفصــاح  وتــم  علقــا 
أحدهمــا بنحــو 1.02 مليــون يورو 
دينــار(  ألــف   431.2 يعــادل  )مــا 
 Lufthansa Systems( لشــركة 

.)AG
فــإن  المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا 
“طيران الخليج” طرحت المناقصة 
أجــل شــراء وتنفيــذ مخطــط  مــن 
الطيــران اإللكترونــي، والذي يجب 
أن يكون متوافقا مع برامج شــركة 
أبــل وبرامــج الحقيبــة اإللكترونيــة 
المدمجــة فــي طائــرات بوينــغ )-9

787( ولعقد مدته 5 سنوات.

431 ألف دينار 
لمخطط الطيران 

شــواغر في الخطة ألصحاب المعدالت التراكمية من 90 % فأكثراإللكتروني

إعالن نتائج البعثات والمنح الدراسية

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

أنهت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية 
والتعليــم إجــراءات تخصيص البعثــات والمنح 
المالية الدراسية للعام الدراسي 2019 - 2020. 
ودعــا مديــر اإلدارة عيســى الكوهجــي الطلبــة 
إلــى  البعثــات  علــى  للتنافــس  تقدمــوا  الذيــن 
الدخــول علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي علــى 
الرابط )www.moe.gov.bh( اعتبارا من اليوم 
)الجمعة( ولغاية الخميس )15 أغسطس 2019( 
اســتخدمت  التــي  الســرية  أرقامهــم  وإدخــال 
للتسجيل؛ لمعرفة البعثة أو المنحة المالية التي 
حصلــوا عليهــا واتبــاع التعليمــات علــى الموقــع 
ثــم مراجعــة  إلكترونًيــا، ومــن  البعثــة  لتثبيــت 
خدمــات  بمركــز  والملحقيــات  البعثــات  إدارة 
الــوزارة بمدينــة عيســى  فــي مقــر  المراجعيــن 
ترشــيحاتهم،  تثبيــت  إجــراءات  الســتكمال 
مصطحبين معهم المســتندات المطلوبة.وأشــار 
الكوهجي إلى وجود شواغر في خطة البعثات، 
ودعــا الطلبــة أصحــاب المعــدالت التراكمية من 
90 % فأكثــر والراغبيــن في التنافس على هذه 

البعثــات إلى تقديــم طلباتهم إلى إدارة البعثات 
و19   18( واإلثنيــن  األحــد  فــي  والملحقيــات 
أغسطس 2019(، في مركز خدمات المراجعين 

بمقر الوزارة.
كمــا دعــا الطلبــة المرشــحين للمنــح الدراســية 
)المســاعدة الماليــة( إلــى الدخــول علــى موقــع 
الــوزارة اإللكتروني ألخذ موعــد لمراجعة إدارة 

البعثات والملحقيات بمركز خدمات المراجعين 
في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيســى 
اعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق 15 ســبتمبر 
 )2019 ســبتمبر   19( الخميــس  ولغايــة   2019

لتقديم المستندات المطلوبة.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

أشــادت رئيــس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ماريــا فرناندا اســبينوزا 
بمبادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة بإعــالن الخامــس من أبريل مــن كل عام 
يومــا دوليــا للضميــر، بدعــم من الــدول األعضــاء؛ لتعزيــز روح الضمير من 
قبــل المجتمــع الدولــي، والحفــاظ على الســالم وحقوق اإلنســان والكرامة 

والتنمية المستدامة.

صحافــي  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الرســمية  المتحدثــة  بــه  أدلــت 
العامــة  الجمعيــة  رئيســة  باســم 
لألمــم المتحــدة مونيــكا جرايلي، 
إذ قالــت إن اعتمــاد الخامــس من 
يعــد  للضميــر  أبريــل يومــا دوليــا 
مــن اآلن فصاعدا فرصة للمجتمع 
الدولي لتعزيز الســام والتســامح 
واالندمــاج والتفاهــم والتضامــن؛ 
مســتدام  عالــم  بنــاء  أجــل  مــن 
والتضامــن  الســام  يســوده 

والوئام.

رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
تشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء

سعي دائم لتطوير القوانين والتشريعات
سمو رئيس الوزراء: نعتز برجال القانون ومهنة المحاماة وتاريخها العريق

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين

ماريا اسبينوزا

)٠٩(

)٠٨(

)03(

)02(

تســلمت نقابــة عمــال شــركة مطــار البحريــن 
اعتمادا من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بممثلهــا القانوني للــدورة االنتخابية من العام 

2019 للعام 2023.
ونصــت إفــادة الــوزارة التــي حصلــت “البــاد” 
علــى نســخة منهــا، أن قســم شــؤون النقابــات 
العماليــة بالوزارة يشــهد بــأن عبدالقادر محي 

الديــن محمــد عبدالجليــل رئيــس النقابــة هــو 
الممثــل القانونــي لنقابــة عمــال شــركة مطــار 
البحريــن )...( وذلــك للفتــرة االنتخابية الثالثة 
)2019 - 2023( طبقــا لمــا هــو مودع لدينا في 
الرســالة بتوقيــع رئيــس  ســجاتنا”. ومهــرت 
شــؤون النقابات العمالية بالوزارة علي سلمان 

عبدهللا.

محي الدين نقيبا لـ “المطار”

)٠٦(

أمــام  اإللهيــة  الــذات  بســب  المتهــم  دفــع 
فــي  الــواردة  األلفــاظ  بكتابتــه  المحكمــة 
وقــت  أنــه  “اإلنســتغرام”  علــى  لــه  تعليــق 
كتابتــه للتعليــق كان فــي حالــة ســكر ولــم 

يعلم ماذا كان يكتب حينها.
وبدأت المحكمة في محاكمة عاجلة للمتهم 
أمامهــا محبوســا،  مثــل  إذ  القضيــة،  بنظــر 

وبــرر فعلــه بأنــه كان فــي حالة ســكر حينها 
ولــم ينــِف كتابتــه للتعليــق المســيء للذات 
اإللهيــة؛ فــي نقاشــه مع أحــد أقاربــه )المبلّغ 

بالواقعة(.
وقــررت المحكمة الصغــرى الجنائية تأجيل 
الجــاري؛  أغســطس   22 لجلســة  القضيــة 

لاطاع والرد من وكيل المتهم.

المسيء للذات اإللهية: كنت سكراًنا

)٠٦(

 أفــاد رئيس بعثــة البحرين للحج فضيلة 
بــأن  “البــاد”  لـــ  القطــان  عدنــان  الشــيخ 
الحمــات  بمتابعــة  المختصــة  اللجنــة 
واإلشــراف عليهــا ما زالت تقــوم بواجبها 
فــي تقييــم الحمــات والتأكد مــن نوعية 
الحمــات، عــاوة علــى التحقــق من عدم 
وجــود حجاج مخالفين أو إيواء حمات 

أخــرى غيــر بحرينيــة. وقــال القطــان في 
اتصــال هاتفــي رًدا علــى ســؤال “البــاد” 
بشــأن مــا رصــد مــن مخالفــات إن لجنــة 
التقييــم والمتابعــة تتولــى رفــع تقريرهــا 
الــذي يشــتمل علــى كل المخالفــات للنظر 
فيــه مــن قبل اللجنة العليا لشــؤون الحج 

والعمرة في نهاية الموسم. 

“عليا الحج” تنظر تقرير مخالفات الحمالت

)٠٧(

جانب من مراسم التوقيع على تسلم الرفات )كونا(

 علي الفردان

أمل الحامد

عباس إبراهيمسعيد محمدمحرر الشؤون المحلية

“التربية” تدعو الطلبة لمراجعة موقع الوزارة اعتبارا من اليوم
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وزير الخارجية يقدم التعازي بوفاة سواراج

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
الــوزراء صاحب  بن عيسى آل خليفة ورئيس 
آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  خليفة وولي 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
بــن حــمــد آل خليفة،  األمــيــر ســلــمــان  الــمــلــكــي 
برقيات تهنئة إلى رئيسة جمهورية سنغافورة 
الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  يعقوب،  حليمة 
تهانيهم  أطــيــب  عـــن  فــيــهــا  ــوا  ــربـ أعـ لـــبـــالدهـــا، 
ــســعــادة  وتــمــنــيــاتــهــم لــهــا مـــوفـــور الــصــحــة وال
مزيدا  الصديق  سنغافورة  جمهورية  ولشعب 
من التقدم واالزدهــار. كما بعث صاحب السمو 
الملكي  الوزراء وصاحب السمو  الملكي رئيس 
األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب  العهد  ولــي 
لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين 

إلى رئيس وزراء سنغافورة هسين لونغ.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ سنغافورة 
02بذكرى اليوم الوطني

 30 يونيو
2018 

30 يونيو 
2019

 30 يونيو
2018

30 يونيو 
2019

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

الدخل
دخل التمويل 22,614  20,808  11,082  10,286 
دخل االستثمار في الصكوك 6,125  5,347  3,147  2,757 

 13,043  14,229  26,155  28,739 
 إجمالي الدخل من الموجودات ذات

 التمویل المشترك
عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )15,495( )18,033( )7,498( )8,850(
حصة المجموعة كمضارب 9,612  11,484  4,377  5,718 
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )5,883( )6,549( )3,121( )3,132(

9,911  11,108 19,606  22,856 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات 

التمويل المشترك )كمضارب ومستثمر(  
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )2,180( )1,003( )1,190( )725(

)171( )1,412( )265( )1,963( 
 مصروفات إيداعات من مؤسسات

 غير مالية وأفراد
مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )1,591( )1,812( )721( )810(

دخل الرسوم والعموالت 3,935  3,538  2,067  1,740 
دخل االستثمارات في أوراق مالية 642  206  26  113 
دخل االستثمارات في عقارات 212  )343( 222  )111(

 46 )93(  50 )146( 
 حصة المجموعة من نتائج الشركات

 الزميلة, صافي
دخل آخر 801  475  258  294 

مجموع الدخل 22,566  20,452  10,265  10,287 
المصروفات 

تكاليف الموظفين 7,316  6,199  3,476  3,226 
إستهالك 682  802  334  396 

مصروفات أخرى 5,343  5,290  3,112  2,718 
مجموع المصروفات 13,341  12,291  6,922  6,340 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 9,225  8,161  3,343  3,947 
مخصص انخفاض القيمة, صافي )5,913( )4,654( )2,229( )2,592(
ربح الفترة 3,312  3,507  1,114  1,355 

 1.29  1.06  3.34  3.15 
العائد األساسي و المخفض للسهم في 

األرباح )بالفلس(

للستة أشهر المنتهية

30 يونيو 2018 30 يونيو 2019

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية
ربح الفترة 3,312 3,507 

تعديالت للبنود غير النقدية:    
إستهالك 682  802 

مخصص انخفاض القيمة, صافي 5,913  4,654 
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات         )9( )9(

)ربح( / خسارة بيع استثمارات في عقارات )117( 452 
)ربح( / خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية )7( 15 
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي 146  )50(

 9,371 9,920 
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )1,020( 80 

موجودات التمويل )1,787( )12,356(
إجارة منتهية بالتمليك )9,576( )1,398(
موجودات أخرى       1,322  )1,215(
حسابات جارية للعمالء       26,696  18,275 
مطلوبات أخرى  )10,488( 4,102 

إيداعات من مؤسسات مالية 34,392  90,022 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 128,826  -   

حقوق أصحاب حسابات االستثمار )160,394( )60,783(
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 17,891 46,098 

األنشطة االستثمارية
استبعاد اسثتمارات في عقارات 2,158  2,642 
شراء ممتلكات ومعدات  )494( )348(

شراء استثمارات في أوراق مالية )64,237( )67,823(
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 25,962  80,361 
صافي النقد  )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية )36,611( 14,832 

األنشطة التمويلية
تمويالت من مؤسسات مالية )20,632( )63,486(

أرباح أسهم مدفوعة )3( )14(

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية )20,635( )63,500(

صافي النقصان في النقد ومافي حكمه )39،355( )2,570(
النقد وما في حكمه في 1 يناير  163,116  112,794 

النقد ومافي حكمه في 30 يونيو 123,761 110,224 

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق 10,727  10,923 

 1,100  223 
 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع 

    االحتياطي اإلجباري

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة 8,279  9,149 

 89,052  104,532 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل

     من 90 يومًا

 110,224  123,761 

31 ديسمبر 2018 30 يونيو 2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 57,868  65,437 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 104,532  137,450 
موجودات التمويل 577,035  580,076 
استثمارات في أوراق مالية 277,920  240,053 
إجارة منتهية بالتمليك 171,580  165,730 
إيجارات مستحقة القبض 24,435  21,141 

استثمارات في شركات زميلة 21,287  21,643 

استثمارات في عقارات 21,328  24,284 
ممتلكات ومعدات 13,453  13,641 
موجودات أخرى  9,711  11,062 

مجموع الموجودات 1,279,149  1,280,517 

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
    االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  
إيداعات من مؤسسات مالية 146,983  114,744 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 165,060  36,234 
تمويالت من مؤسسات مالية 75,754  96,386 

حسابات جارية للعمالء 159,940  133,244 
مطلوبات أخرى 14,786  25,148 

مجموع المطلوبات 562,523  405,756 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 596,618  757,012 

  
حقوق الملكية  

رأس المال 106,406  106,406 
أسهم خزينة )892( )892(
أسهم خطة حوافز الموظفين )160( )391(
عالوة إصدار اسهم 180  120 

إحتياطيات 14,474  12,506 

مجموع حقوق الملكية  120,008  117,749 

 1,280,517  1,279,149 
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار وحقوق الملكية 30 يونيو 2018 30 يونيو 2019
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
الرصيد في 1 يناير 117,749  122,270 
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 -    )13,943(

)350(    - 
 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 من قبل

شركة زميلة
الرصيد في 1 يناير )معدل( 117,749  107,977 

ربح الفترة 3,312 3,507 

زكاة معتمدة )179( )265(
تبرعات معتمدة )250( )200(

أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة  291  198 

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات  -    )27(
في االوراق المالية

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات )915( -   
الرصيد في 30 يونيو 120,008 111,190 

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

 بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 يونيو 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

 تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 8 اغسطس 2019
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

العميد إبراهيم عبدالله المحمود
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو

BisB.com 17 51 51 51

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة تشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء

يوم الضمير فرصة لتعزيز السالم والتسامح

أشادت رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا بمبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي اعتمدتها 
الجمعية بإعالن الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، بدعم من الدول األعضاء؛ لتعزيز روح الضمير من قبل المجتمع الدولي، والحفاظ على السالم 

وحقوق اإلنسان والكرامة والتنمية المستدامة.

المتحدثــة  بــه  أدلــت  صحفــي  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الرســمية باسم رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
مونيــكا جرايلــي، حيث قالت إن اعتمــاد الخامس من 
أبريل يوما دوليا للضمير يعد من اآلن فصاعدا فرصة 
للمجتمع الدولي لتعزيز الســام والتســامح واالندماج 
والتفاهــم والتضامــن؛ مــن أجــل بنــاء عالــم مســتدام 

يسوده السام والتضامن والوئام.
الــدول  أن  إلــى  العامــة  الجمعيــة  رئيســة  وأشــارت 
المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  فــي  األعضــاء 
باعتمادهــا القــرار الــذي يحمــل عنــوان “تعزيــز ثقافــة 
الســام بحــب وضميــر”، توجــه األنظــار إلــى الروابــط 
القائمــة بيــن الركائــز الثــاث لألمــم المتحــدة، وهــي 
الســام واألمــن، التنميــة، وحقوق اإلنســان وطبيعتها 

المترابطة التي يعزز كل منها اآلخر.
ونوهت إلى أن اإلعان عن اليوم الدولي للضمير جاء 
في الوقت المناسب؛ ألن األمم المتحدة سوف تحيي 
خال المنتدى الرفيع المستوى في 13 سبتمبر 2019، 
الذكــرى العشــرين العتمــاد اإلعــان وبرنامــج العمــل 

بشأن ثقافة السام.

المنامة - بنا

اعتماد مبادرة سمو رئيس الوزراء إنجاز تاريخي

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
بــن ســلمان آل  الملكــي األميــر خليفــة 
الخارجيــة  وزيــر  مــن  رســالة  خليفــة، 
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة، أعــرب فيها لســموه عن خالص 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة اعتمــاد 
الجمعية العامــة لألمم المتحدة مبادرة 
أبريــل  مــن  الخامــس  بإعــان  ســموه 
يومــا دوليا للضميــر، معتبرا أنها خطوة 
والمكانــة  العظيمــة  الجهــود  تجســد 
يحظــى  التــي  المرموقــة  الدوليــة 
اإلنســانية  المجــاالت  فــي  ســموه  بهــا 

والوطنية والتنموية كافة.
حصــول  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
علــى العديــد مــن الجوائــز األمميــة مــا 
هــو إال شــهادة علــى الســمعة العالميــة 
الطيبــة والمكانــة الرفيعــة التي يحظى 
بهــا ســموه كأحد أبــرز القــادة العالميين 

المشهود لهم باإلنجازات الرائدة.
وأشــار إلــى أن مملكــة البحريــن تزهــو 
والدوليــة  الوطنيــة  باإلنجــازات 
المرتبطة باســم رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفــة، والــذي رســخ بــكل جــدارة 
واستحقاق مكانته على صروح ومنابر 
مؤكــدا  والعالميــة،  الدوليــة  المحافــل 
للفخــر  اســم ســموه أصبــح عنوانــا  أن 
بــه  تميــزت  زاخــر  ورصيــد  واالعتــزاز 
مملكــة البحريــن عــن باقــي الــدول فــي 

الشراكات األممية.
ووصــف وزير الخارجية مبادرة ســموه 
بأنهــا إنجــاز تاريخــي، ســيبقى مناســبة 
خالــدة ومرتبطــة باســم ســموه الكريــم 
العالــم  فــي  أممــي  محفــل  أكبــر  فــي 
لجميع األمم والشــعوب المحبة للسام 

بضميرها الحي والنابض تجاه البشرية 
جمعاء.

رئيــس  الســمو  صاحــب  بدعــم  وأشــاد 
الــوزراء الامحــدود لــوزارة الخارجيــة 
وجهودهــا فــي الداخــل والخــارج لرفــع 
خفاقــا  عاليــا  البحريــن  مملكــة  اســم 
بالنجاحات التي تتحقق على يد سموه 
الكريــم، مؤكــدا أن الجميــع يتعلــم مــن 
ســموه حــب الوطــن والعمــل مــن أجله، 
داعيا هللا أن يحفظ سموه ويديم عليه 
موفــور الصحة والعافية والعمر المديد 

لمواصلة مسيرة خدمة الوطن.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
أحمد بن محمد آل خليفة خالص تعازي 
ومواســاة عاهــل الباد صاحــب الجالة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
ورئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة إلــى حكومــة وشــعب جمهورية 
الهنــد الصديقــة بوفــاة وزيــرة الشــؤون 
الســابق  الهنــد  بجمهوريــة  الخارجيــة 

سوشما سواراج.
جــاء ذلــك لــدى زيــارة وزيــر الخارجيــة 

إلــى ســفارة جمهورية الهنــد لدى مملكة 
البحريــن؛ لتقديــم واجــب العــزاء بوفاة 

معالي سوشما سواراج.
وقــد أعــرب وزيــر الخارجيــة عــن أحــر 
التعــازي وصــادق المواســاة إلــى أســرة 
الهنــد،  جمهوريــة  ولشــعب  الفقيــدة 
مستذكرا اإلسهامات المتميزة والجهود 
الكبيــرة للفقيــدة فــي تعزيــز العاقــات 
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهند 
وتطويــر  المســتويات،  مختلــف  علــى 
كافــة  إزاء  المشــترك  التنســيق  أطــر 
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة بمــا يدعم 
المصالــح المشــتركة للبلدين والشــعبين 

الصديقين.

 ماريا اسبينوزاسمو رئيس الوزراء

وزيــر الخارجيــة: البحريــن تزهــو بإنجــازات ســموه الوطنيــة والدوليــة 
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وأعضــاء  رئيــس  ســموه  اســتقبال  لــدى 
أكــد  المحاميــن،  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، ســعي 
الحكومــة الدائــم إلــى تحديــث وتطويــر 
بمــا  والتشــريعات،  القوانيــن  منظومــة 
والضوابــط  التوجهــات  أحــدث  يواكــب 
مملكــة  يمكــن  الــذي  وبالشــكل  العالميــة، 
مختلــف  مــع  التعامــل  مــن  البحريــن 
مــن  ويعــزز  والمســتجدات،  المتغيــرات 
البيئة التنافســية التــي تتمتع بها المملكة، 
لمهنــة  الحكومــة  إســناد  ســموه  وأكــد 
المحاماة؛ من أجل النهوض برســالتها  في 

الدفاع عن الحقوق وإرساء العدالة.
البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  ســموه  ونــوه 
قانونيــة  منظومــة  لديهــا  بــأن  تفتخــر 
مســايرة  علــى  والقــدرة  بالمرونــة  تتســم 
مســتجدات التطــورات المجتمعية، وقال 
“إننــا نعتز برجال القانون ومهنة المحاماة 
عبــر  ترســخ  الــذي  العريــق  وتاريخهــا 
عطــاءات أجيــال متعاقبــة مــن المحامين 
المتميزيــن الذيــن أسســوا قواعد راســخة 

لمهنة المحاماة في المملكة”.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 
صبــاح أمس رئيس مجلــس إدارة جمعية 
المحاميــن المحامــي حســن أحمــد بديوي 
مــن  وعــددا  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
المحامين، حيث اســتمع ســموه منهم إلى 
رؤى المحاميــن للنهــوض بمهنــة المحاماة 
وتطويرهــا بما يعزز من دورها في خدمة 

الوطن.
والشــؤون  العــدل  وزيــر  ســموه  ووجــه 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفــة إلــى دراســة مقترحــات ورؤى 
المحاميــن لتطويــر أداء مهنتهــم والعمــل 
علــى تذليــل أي عقبــات تعتــرض عملهــم، 
مؤكــدا ســموه أن األبــواب دائمــا مفتوحة 
لهــم، وأن تســهيل علمهــم هــدف تحــرص 

عليه الحكومة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
وعطائهــم  المحاميــن  بــدور  الــوزراء 
يمثلــون  أنهــم  ســموه  مؤكــدا  الوطنــي، 
نخبة من خيرة أبناء الوطن، تميزوا على 
الدوام بخبرة وكفاءة عالية تنافس أعلى 

المستويات العالمية.
ونــوه ســموه بالــدور الحيــوي الــذي تقوم 
فــي  البحرينيــة  المحاميــن  جمعيــة  بــه 
تطوير مهنــة المحاماة، وتحقيق تطلعات 
أعضائهــا، مؤكدا ســموه اهتمــام الحكومة 
تحقيــق  فــي  الجمعيــة  ودعــم  بمســاندة 

أهدافها واالرتقاء بأوضاع منتسبيها.
وقــد تطــرق ســموه مــع أعضــاء الجمعيــة 
إلــى مناقشــة المســتجدات بشــأن قانــون 
بمــا  لتحديثــه  والمســاعي  المحامــاة 
ويلبــي  العصــر  متطلبــات  مــع  يتناســب 
العامــة،  والمصلحــة  المحاميــن  تطلعــات 
منوها ســموه بجهود الســلطة التشــريعية 
في مناقشــة وإقــرار القوانين التي تخدم 

مصالح مختلف فئات المجتمع.

وشــدد ســموه علــى أن أي قانــون يتعلــق 
بشــريحة من المجتمع يتم التشاور بشأنه 
واالطــالع على مرئيات مختلف األطراف 

المعنية به، واالستئناس برأيهم.
توجيهــات  أن  بديــوي  أكــد  جانبــه،  مــن 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
مــن  ســموه  يوليــه  مــا  مــدى  تجســد 
حــرص علــى متابعــة متطلبــات مختلــف 
علــى  ومســاعدتهم  المجتمــع  فئــات 

القيــام بأعمالهــم فــي أجــواء مــن الراحــة 
والطمأنينة، وقال مخاطبا سموه “لقاؤكم 

شرف وعيد لنا”.
وقــال إن دعــم الحكومــة برئاســة ســموه 
مــن  يعــزز  وللجمعيــة  المحامــاة  لمهنــة 
جهودهــا فــي تحقيــق متطلبــات العدالــة 
والوفــاء بالتزاماتهــا، مشــيدين باالهتمام 
الكبيــر الــذي يبديــه ســموه في االســتماع 
واســتجابته  المحاميــن  مطالــب  إلــى 

للجهــات  توجيهاتــه  بإصــدار  الكريمــة 
المعنية بسرعة العمل على حلها.

وأعــرب بديوي باســمه ونيابــة عن جموع 
تهانيــه لصاحــب  عــن خالــص  المحاميــن 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بمناســبة 
ســموه  لمبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد 
مــن  أبريــل  مــن  الخامــس  يــوم  بإعــالن 
كل عــام يومــا دوليــا للضميــر، مؤكــدا أن 
كل مــا نالتــه مملكــة البحريــن مــن تقــدم 

علــى  وحصولهــا  فــي  طيبــة  وســمعة 
المراكــز المتقدمــة كان ثمرة جهود ســموه 
وعطاءاته الكبيرة في ســبيل بناء الوطن 

والنهوض به في مختلف المجاالت.
بعدهــا، قــام رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
المحامين بتســليم صاحب السمو الملكي 
الــوزراء هديــة تذكاريــة؛ تقديــرا  رئيــس 
لمهنــة  المتواصــل  ســموه  ودعــم  لجهــود 

المحاماة.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين أمس

المنامة - بنا

إسناد مهنة المحاماة للنهوض برسالتها في إرساء العدالة
ــرف وعــيــد لــنــا” ــ ــن” لــســمــو رئــيــس الــــــــوزراء: “لـــقـــاؤكـــم ش ــي ــام ــح ــم “جــمــعــيــة ال

المستجدات مسايرة  على  والقدرة  بالمرونة  تتسم  قانونية  منظومة  لدينا  بأن  نفتخر 

مناقشة سبل 
تحديث قانون 
المحاماة بما 

يتناسب مع 
متطلبات العصر

سموه يتسلم 
هدية تذكارية 

تقديرا لجهوده 
ودعمه لمهنة 

المحاماة
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السفارة السعودية تقيم حفل عشاء لتوديع السفير
الــعــاقــات ــر  ــوي ــط ــت ل ــص  ــل ــخ م عــمــل  كـــل  ــدر  ــقـ نـ الـــشـــيـــخ:  آل 

أقامت ســفارة المملكــة العربية الســعودية 
لــدى مملكــة البحريــن مســاء األربعــاء فــي 
مقــر الســفارة بالمنطقة الدبلوماســية حفل 
الحرميــن  خــادم  ســفير  لتوديــع  عشــاء 
الشريفين عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ؛ 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عمله. حضــر الحفل 
عدد من الشخصيات الدبلوماسية والعامة 
المكاتــب  ومديــري  الســفارة  ومنســوبي 

والملحقيات التابعة للسفارة.
جاء ذلك في حفل قدم الســفير آل الشــيخ 
شــكره لــكل منســوبي الســفارة والمكاتــب 
التابعــة لهــا على ما بذلوه مــن جهد دءوب 
وعمــل مخلــص خــال فتــرة علمــه، ودعــم 
مملكــة  بيــن  الثنائيــة  العاقــات  وتطويــر 
البحريــن  ومملكــة  الســعودية  العربيــة 
الشــقيقة وأيضــا علــى مشــاعرهم الطيبــة 
للجميــع دوام  والصادقــة تجاهــه، متمنيــا 

التوفيق والنجاح.
مــن جانبهــم، أشــاد الجميع بجهود الســفير 
الثنائيــة  العاقــات  دعــم  فــي  الشــيخ  آل 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة 
البحريــن بــكل كفــاءة واقتدار خــال فترة 
عملــه، منوهيــن بتميــزه وبحســن أخاقــه 
وتفانيــه فــي العمــل لخدمــة دينــه ووطنه، 
الصــور  التقطــت  الحفــل  ختــام  وفــي 

التذكارية.

شــارك مجموعــة مــن األطفــال فــي منطقــة 
البسيتين بمحافظة المحرق بحملة تنظيف 
للســاحل ضمــن برنامــج “إشــراقة صيــف 2” 
الخيريــة”  “الفــاروق  جمعيــة  تنظمــه  الــذي 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 

سنة.
وقــال رئيــس الجمعيــة عيســى الهتمــي إن 
فعالية تنظيف ساحل الساية يأتي كواحدة 
مــن مبــادرات وبرامج الجمعيــة خال فترة 
الصيــف، التــي تســتهدف غــرس واحدة من 
المفاهيــم اإلســامية المتمثلــة فــي إماطــة 
األذى عــن الطريــق، بمــا يرفــع مــن وعيهــم 

واهتمامهم نحو االرتقاء بوطنهم.
ولفــت إلــى أن برنامــج هذا العــام تمكن من 
اســتقطاب نحــو 37 طالبــًا، يتــم إدماجهــم 
فــي فعاليــات تعليميــة وثقافيــة وترفيهيــة 
واجتماعيــة متنوعة، كما يجري العمل على 

إعداد برنامج خاص لزمرة شباب الفاروق.
مــن جهته، دعا نائب رئيس الجمعية محمد 
المطــوع وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
إحيــاء  إعــادة  إلــى  العمرانــي  والتخطيــط 

ليكــون متنفســًا ألهالــي  الســاحل وتأهيلــه 
المنطقــة ومرتاديــه مــن داخــل المحافظــة 
وخارجها. وأشار إلى أن الساحل يعاني من 
العديــد مــن النواقص التــي أدت إلى تجنب 

عوامــل  توافــر  كانعــدام  ارتيــاده،  األهالــي 
توفــر  وعــدم  لألطفــال،  والســامة  األمــن 
رجــال األمن في المنطقة، وافتقار الســاحل 

لإلنارة الكافية وأماكن للجلوس.

أطفال البسيتين يميطون األذى على ساحل الساية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبل وكيــل الزراعــة والثــروة 
البحرية بوزارة األشــغال وشؤون 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
نبيــل محمد أبوالفتــح بمكتبه في 
البديع، نواب المحافظة الشــمالية 
وهم، أحمد الدمســتاني، وعبدهللا 
البحرانــي،  ومحمــود  الــذوادي، 
عــدد  لبحــث  المالكــي،  وباســم 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن 

المشترك. 
النــواب  مــع  أبوالفتــح  وبحــث 
ســبل تعزيز التعاون المشــترك مع 
يخــدم  بمــا  التشــريعية  الســلطة 

المصلحة العامة.
والثــروة  الزراعــة  وكيــل  وأكــد 
تضــع  الوكالــة  أن  علــى  البحريــة 
قنــوات  فتــح  أولوياتهــا  ضمــن 

التواصل مع أصحاب النواب.

وكـيــل “الزراعــة” يبـحــث 
التـعــاون مــع النــواب

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

“أمانة التعاون” ترسخ األمن واالستقرار
المستمر الــتــشــاور  ــى  ــل ع ــرص  ــح ــال ب نــعــتــز  ــة:  ــي ــارج ــخ ال وزيــــر 

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
أمــس بمكتبــه  بــن محمــد آل خليفــة  أحمــد 
بالديــوان العام للوزارة، األمين العام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عبداللطيف 
الزيانــي.  ورحــب وزيــر الخارجيــة بالزيانــي، 
معرًبــا عــن اعتــزازه وتقديــره لحرصــه علــى 
التشــاور المســتمر، مشــيدا بالجهود المتميزة 
التــي تبذلهــا األمانــة العامة لمجلــس التعاون 
مســيرة  دعــم  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول 
مجلــس التعــاون علــى مختلف المســتويات، 

وتعزيــز دوره في ترســيخ األمن واالســتقرار 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، متمنًيا له 

دوام التوفيق والسداد.
اعتــزازه  عــن  الزيانــي  أعــرب  جانبــه،  مــن 
بلقــاء وزيــر الخارجيــة، مؤكــًدا حرصــه علــى 
العمــل  لتطويــر  الدائــم  والتنســيق  التعــاون 
المشترك وتكثيف الجهود الهادفة لخير دول 
المنطقة وشــعوبها واستتباب األمن والسام 
فيهــا، متمنًيــا لمملكــة البحريــن دوام التقــدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

ُأقيــم تحت رعاية قائــد الحرس الملكي 
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة صبــاح أمــس حفــل تخريــج 
إحــدى الدورات العســكرية المتخصصة 
قــوة  قائــد  بحضــور  الملكــي  بالحــرس 
الحــرس الملكــي الخاصــة ســمو المقــدم 
الركــن الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، 
والتــي شــارك فيهــا عــدد مــن منتســبي 

اإلمــارات  بدولــة  المســلحة  القــوات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة.وتم تقديــم 
مــن  تضمنتــه  ومــا  الــدورة  عــن  إيجــاز 
برامــج نظريــة وعمليــة. بعدهــا تفضــل 
بتوزيــع  الملكــي  الحــرس  قائــد  ســمو 
والجوائــز  الخريجيــن  علــى  الشــهادات 
التقديريــة على المتفوقيــن في الدورة، 
الــدورة  فــي  المشــاركين  ســموه  وهنــأ 
علــى تخرجهم، وإتمامهم منهاج الدورة 

المتخصصة بنجاح.

تخريج إحدى الدورات العسكرية 
المتخصصة بالحرس الملكي

المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعاية الوكيل المســاعد للموارد 
البشرية لوزارة الداخلية العميد عادل 
أميــن، أقيــم حفــل تكريم 60 مشــاركا 
“ضباطا ومدنيين” من مختلف إدارات 
وزارة الداخلية في دورتي استحداث 
فــي  المســتدامة  التنميــة  وتطويــر 

اإلدارات والحوكمــة اإلداريــة، والتــي 
قدمهــا زكريا خنجي.وتأتــي الدورتان 
االقتصاديــة  الرؤيــة  إلــى  اســتنادًا 
2030، والتــي تهــدف إلــى العمــل على 
التدريبيــة  البرامــج  وتقديــم  إعــداد 
وفــق  تعمــل  بشــرية  كــوادر  لخلــق 
مبــادئ أساســية أهمهمــا القــدرة علــى 

التنافسية، والعدالة، واالستدامة.

60 مشاركا في دورتي 
التنمية والحوكمة

البحرين تسير بخطى واضحة نحو نقطة التوازن
ــي” ــرب ــع ــاون مـــع “الـــنـــقـــد ال ــعـ ــتـ ــرض الـ ــع ــت ــس ــة ي ــي ــال ــم وزيـــــر ال

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل 
خليفــة أن األداء المالــي لمملكــة البحريــن يســير بخطى واضحة 
نحــو الوصــول لنقطــة التــوازن بيــن المصروفات واإليــرادات في 
الميزانيــة العامــة حســب برنامج التوازن المالــي الذي تم إطاقه 
فــي أكتوبر 2018، مشــيًرا إلى أن كافــة النتائج التي تم تحقيقها 
هــي نتائــج إيجابيــة تدعــم ازدهــار ونمــاء الوطــن والمواطن في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة. جاء ذلك لدى استقباله وفًدا من 
صنــدوق النقــد العربــي برئاســة المدير العام رئيــس مجلس إدارة 

صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، حيث تم استعراض 
مســار التعــاون الثنائــي بيــن وزارة االقتصــاد الوطنــي وصنــدوق 
النقــد العربــي وســبل تعزيزهــا، إضافة إلى عدد مــن الموضوعات 

ذات االهتمــام المشــترك. مــن جانبــه، أشــاد الحميــدي بالتعــاون 
المســتمر بيــن وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطني وصنــدوق النقد 

العربي بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

جهود كبيرة للسعودية في إنجاح موسم الحج
الرحمن ضيوف  رعــايــة  فــي  الحرمين  لــخــادم  كبير  دور  “الجعفرية”: 

عقــد مجلــس األوقاف الجعفريــة اجتماعه 
الصالــح  يوســف  برئاســة  االعتيــادي 
وبحضــور أعضــاء المجلــس، وذلــك صباح 
الكائــن  اإلدارة  مقــر  فــي  الخميــس  امــس 
فــي ضاحية الســيف.وثمن المجلــس الجهود 
الكبيــرة والموفقــة التي تبذلهــا المملكة العربية 

الســعودية الشــقيقة فــي إنجــاح موســم الحــج، 
معرًبــا عــن تقديــره العميــق للــدور الكبيــر الــذي 
يضطلــع بــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وحكومته في 
خدمة الحرمين الشــريفين والمشاعر المقدسة، 

وفي رعاية حجاج بيت هللا الحرام.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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المنامة - بنا

مجلس المحرق البلدي

عبــر  المتــداول  الفيديــو  ضــوء  فــي 
حــول  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الحجــم  مــن  القــرش  ســمكة  وجــود 
الصغيــر فــي ســاحل مراســي البحرين، 
للغــوص  البحريــن  فريــق  قــام  فقــد 
مــع  وبالتعــاون   )BDVT( التطوعــي 
المجلــس األعلــى للبيئــة بتنفيــذ عمليه 
مســح شــاملة للســاحل والمنطقة التي 
حولــه لبضــع ســاعات، ولــم يتــم العثور 
على أي ســمكة قرش هناك، األمر الذي 

يؤكد مغادرة السمكة للساحل.
 وأوضــح المجلــس االعلــى للبيئــة ان 
أن  أكــدوا  الســاحل  علــى  المشــرفين 
الســمكة التــي شــوهدت قرب الســاحل 
الحــوت(،  )القــرش  نــوع  مــن  هــي 
وهــذا النــوع مــن األســماك يعتبــر مــن 

خطــرا  تشــكل  وال  المســالمة  األســماك 
علــى اإلنســان، حيــث أنها تتغــذى على 
Plank� الدقيقــة  البحريــة  (الهائمــات 

.)ton
 وطمــأن المجلس األعلــى للبيئة جميع 
الجهــود  إن  حيــث  الســاحل،  مرتــادي 
ســمكة  خــروج  مــن  للتأكــد  مســتمرة 
قــرش الحــوت الصغيــرة مــن المنطقــة 
نهائيــا، مثنيــا علــى الجهــود التــي بذلها 
المســح  عمليــة  فــي   )BDVT( فريــق 
البحريــة التــي شــارك فيهــا 12 غواصــا 

من المدربين والمحترفين.
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  وأهــاب   
المواطنيــن والمقيميــن التواصــل عبــر 
الخــط الســاخن )80001112( في حال 

وجود أي حالة مماثلة.

السادســة  الدائــرة  ممثــل  أفــاد 
بالمحــرق فاضل العود بأن وزارة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
تجاوبــت  العمرانــي  والتخطيــط 
تابعــة  أرض  تحويــل  طلبــه  مــع 
إلــى  اســتثمارية  مــن  للبلديــات 
تســع  للســيارات  عامــة  مواقــف 
ســكان  تخــدم  مركبــة   34 نحــو 
مجمع 236 في منطقة سماهيج.
وســماهيج  الديــر  ممثــل  وأفــاد 
بــأن العقار رقــم 02005441 كان 
مصنفا استثماريا لصالح البلدية، 
فضــاء  أرض  عــن  عبــارة  وهــو 
طويلــة،  ســنوات  منــذ  متروكــة 
يســاعد  ال  موقعهــا  إن  وحيــث 
على استثمارها إليرادات البلدية 
تحــول  أن  العضــو  ارتــأى  فقــد 
المباشــرة  العامــة  المنفعــة  إلــى 
عــن طريــق تعديــل تصنيفها إلى 

مواقف عامة للسيارت.
بهــذا  رســالة  “رفعــت  وقــال 

الــوزارة  وتجاوبــت  الخصــوص 
بسرعة، حيث توافق المختصون 
نظــري،  مــع وجهــة  الــوزارة  مــن 
ورأوا حاجــة أهالــي المجمــع إلى 
الســيارات،  مواقــف  مــن  مزيــد 
حيث يعانون من شح المساحات 
المناســبة إليقاف مركباتهم نظرا 
إلــى ضيــق المســاحات فــي هــذا 
أضعــف  وهــو  تحديــدا،  المجمــع 
البنيــة  ناحيــة  مــن  المجمعــات 
التــي  المشــكلة  ضمــن  التحتيــة 

تعاني منها الدائرة بأكملها”.

تحويل أرض استثمارية لمواقف عامة بسماهيجلم يتم العثور على سمكة “قرش الحوت” بساحل “مراسي”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلــن قطــاع التعليــم العــام والفنــي عــن بــدء التســجيل للطلبــة الدارســين 
خــارج مملكــة البحريــن والطلبــة المحوليــن من المــدارس الخاصــة وإعادة 
القيــد والتنقــات بيــن المــدارس الثانويــة )لطلبــة المســتوى األول فقــط(، 
وذلــك ابتــداًء مــن يــوم االثنيــن الموافــق 19 أغســطس الحالــي لغايــة يوم 
الخميس 29 أغسطس 2019م، في صالة مدرسة النور الثانوية للبنات، من 

الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وعلــى أوليــاء أمور الطلبــة المعنيين 
الوثائــق  توفيــر  أبنائهــم،  لتســجيل 
التســجيل،  لعمليــة  الثبوتيــة 
والمتمثلــة فــي إثبات عنوان الســكن 
للطالــب  الذكيــة  للبطاقــة  )القــراءة 
وولــي أمــره(، مــع مراعــاة أال يكــون 
الطالــب قــد تجــاوز ســن )21( ســنة 

وقت تقديم الطلب. 
الخاصــة  الوثائــق  توفيــر  ويشــترط 
خــارج  الدارســين  للطلبــة  بالنســبة 
مملكــة البحريــن، وهــي آخــر شــهادة 
آلخر مســتوى دراســي حصــل عليها 
مــن  مصدقــة  تكــون  وأن  الطالــب، 
ومــن  منهــا  تخــرج  التــي  المدرســة 
ووزارة  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
الخارجيــة وســفارة مملكــة البحرين 
ومعادلــة  منــه،  القــادم  البلــد  فــي 
إدارة  مــن  الصــادرة  الشــهادة 
االمتحانات الموضح فيها المســتوى 
الدراســي الذي يجب أن يسجل فيه 
الطالــب، والبطاقــة الذكيــة للطالــب 
وولــي أمره وصورة منهما، وااللتزام 
للمجمعــات  الجغرافــي  بالتوزيــع 

السكنية.
أما عــن الوثائــق المطلوبة لتســجيل 
المــدارس  مــن  المحوليــن  الطلبــة 
معادلــة  فــي  فتتمثــل  الخاصــة، 
الشــهادة الصــادرة مــن إدارة التعليم 
المســتوى  فيهــا  الموضــح  الخــاص 
فيــه  يســجل  الــذي  والتخصــص 
الطالــب، والبطاقــة الذكيــة للطالــب 

ولولي أمره وصورة منهما.
فيمــا تتطلب عملية تســجيل الطلبة 
الراغبيــن فــي االنتقــال مــن مدرســة 
ثانويــة إلــى أخــرى اصطحــاب آخــر 

شــهادة آلخــر مســتوى حصــل عليــه 
الطالب. 

كمــا أن عمليــة إعــادة القيد تشــترط 
أال يكــون الطالــب قــد تــم فصلــه من 
التعليــم النظامــي فصــاً نهائيــًا، وأال 
فصــول  تســعة  تجــاوز  قــد  يكــون 
النظاميــة،  الدراســة  فــي  دراســية 
الوثائــق  توفيــر  يشــترط  حيــث 
خطــاب  فــي:  والمتمثلــة  المطلوبــة 
ولــي أمــر الطالب موجه إلــى اإلدارة 
المعنيــة )تعليــم ثانــوي، تعليــم فنــي 
ومهنــي( إعادة قيد الطالب، وكشــف 
الدرجات الصادر من المدرسة أو من 
إدارة االمتحانــات، والبطاقة الذكية 

للطالب ولولي أمره وصورة منهما.
وبالنســبة للطلبة الراغبين في تغيير 
التعليــم  مــن  المحوليــن  أو  المســار، 
شــهادة  توفيــر  فيشــترط  المســتمر، 

المرحلة اإلعدادية للطالب. 
طلبــة  نقــل  لعمليــة  يشــترط  فيمــا 
المســتويين الثانــي والثالــث أن تتم 
وال  المــدارس،  إدارات  طريــق  عــن 
يعتمــد الطلــب إال فــي حــال اســتام 
رد الموافقــة مــن اإلدارة التعليميــة، 
الطلبــة  أولئــك  علــى  يجــب  حيــث 
آخــر شــهادة آلخــر مســتوى  توفيــر 
حصــل عليها الطالب، وإثبات عنوان 
الذكيــة  للبطاقــة  )القــراءة  الســكن 
والبطاقــة  أمــره(،  وولــي  للطالــب 
الذكيــة للطالــب وولي أمــره وصورة 

منهما.
الجديــر بالذكــر أن تســجيل الطلبــة 
في المدارس يخضع لمعياري عنوان 
والطاقــة  للمدرســة  التابــع  الســكن 

االستيعابية لها.

بدء تسجيل الطلبة بالخارج والمحولين

البحرين تغير مسمى كبار السن إلى كبار المواطنين
ــخ نــاصــر بـــن حمد ــي ــش ــو ال ــم ــتــوجــيــهــات س ــدان يــشــيــد ب ــي ــم ح

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بتوجيهات ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوجيه وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
لتغيير مســمى كبار الســن إلى “كبار المواطنين”، في إطار اهتمام ســموه الشــخصي وإيمانه 
بأهميــة تعزيــز مكانة كبار المواطنين ودورهم اإليجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة، 

وأنهم يملكون الخبرات والقدرات والقيم الرفيعة ويحضون بتقدير واحترام الجميع.

وثمــن الوزيــر حميــدان جهــود ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الداعمــة لضمــان 
حقــوق كبــار المواطنيــن، وتوفيــر كل مــا من 
شــأنه التســهيل عليهم؛ لتعزيز مبدأ الســعادة 
والرضــا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في 
مســيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة 
البــاد،  لعاهــل  الزاهــر  العهــد  فــي  البحريــن، 

مشــيرا إلــى أن تغييــر المســمى هــو تكريــم 
وتقديــر لهــذه الفئــة المؤثــرة فــي المجتمــع؛ 
باعتبارها مصدر للطاقة اإلنتاجية اإليجابية 
الجهــود  بذلــوا  أن  بعــد  الخاقــة،  والقيــم 
الكبيــرة فــي تنميــة وبناء وطنهــم، فضا عن 
دورهــم الفاعــل فــي ســبيل تماســك النســيج 
ألبنــاء  والتحفيــز  والتوجيــه  االجتماعــي، 

المجتمع البحريني.
وتنفيذا لهذا التوجيه الكريم، ستباشر وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة بإصــدار األداة 
اإلدارية والقانونية الازمة بشأن دعوة كافة 
الجهــات المعنيــة لتغييــر المســمى الــى كبــار 
المواطنيــن وخاصة في كافة الدور واألندية 
الخدمــات  وكافــة  للــوزارة  التابعــة  النهاريــة 
االجتماعيــة الشــاملة التــي تقدمهــا الــوزارة 
للفئة المذكورة، مشــيرا إلــى أن هذا التوجيه 
يســاهم في فتح آفــاق أمام كبــار المواطنين 
مشــاركتهم  وضمــان  العطــاء،  مــن  لمزيــد 
الفاعلة والمستمرة، ولاستفادة من قدراتهم 
واقتراحاتهم القيمة، واســتثمار طاقاتهم بما 
يجلب المنفعة العامة، والتي من شأنها إثراء 

المجتمــع بمزيد من المبادرات الوطنية، دون 
تقنين قدراتهم وعطاءاتهم، وصوال إلى بناء 
مجتمــع متاحــم، ومنظومــة عمــل متكاملــة 

قائمة على سواعد مختلف الفئات العمرية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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تسلمت نقابة عمال شركة مطار البحرين اعتمادا من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بممثلها القانوني 
للدورة االنتخابية من العام 2019 للعام 2023. ونصت إفادة الوزارة التي حصلت “البالد” على نســخة 
منهــا، أن قســم شــؤون النقابــات العمالية بالوزارة يشــهد بــأن عبدالقادر محي الدين محمــد عبدالجليل 
رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة عمال شركة مطار البحرين )...( وذلك للفترة االنتخابية الثالثة 

)-2019 2023( طبقا لما هو مودع لدينا في سجالتنا”.

شــؤون  رئيــس  بتوقيــع  الرســالة  ومهــرت 
ســلمان  علــي  بالــوزارة  العماليــة  النقابــات 

عبدهللا.

تحركات االتحاد

وشــهدت أوضــاع النقابــة مؤخــرا تنازعا بين 
القيــادة الحاليــة للنقابــة وإدارة االتحاد الحر 
انســحبت  والــذي  البحريــن،  عمــال  لنقابــات 

النقابة منه.
وجاءت إفادة الوزارة لحسم شرعية مجلس 
إدارة النقابــة بقيــادة عبدالقــادر محــي الدين 

محمد عبدالجليل.
وتحرك االتحاد الحر لمباشــرة متابعة نقاباته 
األعضــاء وعقــد جمعياتهــا العموميــة، وقــرر 
للجمعيــة  اســتثنائي  اجتمــاع  عقــد  االتحــاد 
العموميــة لنقابــة عمال شــركة مطار البحرين 

النتخاب مجلس إدارة جديد.
يــوم  مــن مســاء   7 الســاعة  االتحــاد  وحــدد 
األحــد الماضــي الموافــق 4 أغســطس 2019 
بمقــر  العموميــة  الجمعيــة  النعقــاد  موعــدا 
االتحــاد، وأجــل االجتمــاع للســاعة الســابعة 
مــن مســاء يــوم اإلثنيــن 5 أغســطس بســبب 

عدم اســتكمال النصاب، ومن ثم شــكل لجنة 
مشرفة النتخاب مجلس اإلدارة الجديد.

مجلســه  مــن  وبدعــوة  أنــه  االتحــاد  وأعلــن 
المركــزي عقــدت الجمعيــة العموميــة للنقابة، 
وانتخبــت لجنــة مشــرفة النتخــاب مجلــس 
إدارة جديــد، وأعلنــت اللجنــة عــن فتــح باب 
الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة من الســاعة 
9 من مســاء يوم اإلثنين 5 أغســطس للساعة 
2 مــن ظهــر يــوم الثالثاء 6 أغســطس، أّي أن 
موعــد فتــح بــاب الترشــح اســتمر لمــدة 17 

ساعة فقط.

منع الدخول

وقــال رئيس النقابــة عبدالقادر محي الدين لـ 
“البــالد” إنــه حاول حضــور اجتمــاع الجمعية 
العموميــة، الــذي دعــا لــه االتحاد الحــر، ولكن 
األعضــاء المتواجديــن بمقر انعقــاد االجتماع 

دخولــه  ومنعــوا  وجهــه،  فــي  البــاب  أغلقــوا 
مــع  حديثــه  خــالل  أكــد  وأنــه  االجتمــاع، 
األعضــاء المتواجديــن باالجتمــاع، وهم أقل 
5 أشــخاص، أن دعــوة االتحــاد باطلــة،  مــن 
وذلك النســحاب النقابة من عضوية االتحاد، 
وأن األخيــر يســتند للنظام األساســي القديم 
للنقابــة. وأصــدر مجلــس إدارة النقابــة بيانــا 
فــي  الســافر  للتدخــل  يعــرب عــن اســتنكاره 

شؤون نقابته من قبل االتحاد الحر.
تدخــل  ألي  رفضنــا  “نؤكــد  المجلــس:  وذكــر 
كان مــن شــأنه شــق الصــف العمالــي واللحمة 
والــذي  النقابــي،  العمــل  وضــرب  العماليــة، 
نــراه حاليــا مــن قبــل االتحــاد الحر مــا هو إال 
النقابــي  العمــل  علــى  للســيطرة  محــاوالت 

والعبث بإرادة العمال”.
وتشــكل مجلــس إدارة النقابــة المعتمــد مــن 
الــوزارة مــن ســبعة أعضــاء، حســب الترتيب 

يحيــى  معمــر  األول  الرئيــس  نائــب  التالــي: 
أحمــد  الثانــي  الرئيــس  نائــب  المجدمــي، 
خليــل عبدالغفــار، أميــن الســر لطيفــة حســن 
الشــيخ، األميــن المالي محســن محمود شــكر 
هللا، ومحمــد عبدالعزيــز ســوار عضــو إداري، 

ونجيب مصطفى الحسيني عضو إداري.

مناشدة

وناشد مجلس اإلدارة رئيس الوزراء صاحب 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
العمــل  بــوزارة  المعنييــن  آل خليفــة توجيــه 
والتنميــة االجتماعيــة إلنصاف العمل النقابي 

من جور االتحاد الحر.
ولفــت مجلس اإلدارة إلى أن الوزارة ســاكتة 
عــن انتهــاكات االتحــاد الحــر للعمــل النقابــي 

بالمنظمات النقابية.

“العمل” تعتمد عبدالقادر محي الدين نقيبا للمطار

الطاعنون بقرار غسيل األموال يتقدمون باستئناف
ــتــهــم ــاؤل لــــم الـــتـــشـــدد فــــي مــعــامــل ــ ــس ــ ــت ــ ــن ال ــي ــام ــح ــم ــل ــق ل ــحـ ــي: يـ ــ ــرب ــ ــح ــ ال

تقدم المحامي حمد الحربي باســتئناف على الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية برفض دعواه باســمه وباعتباره وكيال عن المحاميتين ســكينة صالح وفاطمة بن رجب، والتي 
كانــوا يطالبــون فيهــا بإلغــاء القــرار رقم )64( لســنة 2017 بشــأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب في مهنــة المحاماة، والقرار رقم 
20 لســنة 2019 بشــأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غســل األموال، والمرفوع ضد وزير العدل وكذلك منفذ القرار المســجل العام باإلنابة؛ وذلك 
لوجــود عــدة شــبهات دســتورية بالقراريــن التفتــت عنها محكمة أول درجة، واكتفت برفض الدعــوى وإلزامهم بالمصاريف، ومن المقرر أن تبدأ محكمة االســتئناف العليا المدنية 

الثانية النظر في الطعن بجلسة 8 سبتمبر المقبل.

لمخالفتــه  ببطالنــه  الحكــم  علــى  وطعــن 
الثابــت فــي الدعوى، إذ إنه والمســتأنفتان 
مصلحــة  لهــم  تتوافــر  والثالثــة  الثانيــة 
شــخصية ومهنية مباشرة في إلغاء القرار 
الطعيــن؛ كونهــم مخاطبيــن بأحــكام ذلــك 

القرار كمحامين مشتغلين.
وذكــر الحربــي فــي اســتئنافهم أنــه يحــق 
للمحاميــن التســاؤل لــم هــذا التشــدد فــي 
منــذ  التحقيقــات  أثبتــت  هــل  معاملتهــم، 
صــدور هــذا القانــون في 2001 إلــى اليوم 
تــورط أي مــن المحامين في قضايا غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب؟ وهــل أحيــل 
أحــدا منهم إلــى المحاكمات الجنائية بهذه 
التهــم؟ وهــل أدين أيا منهــم باقتراف هذه 
الجرائم؟ فلو كانت اإلجابة بنعم، فبتجاوز 
مبدأ )وال تزر وازرة وزر أخرى(، فإن القرار 
المتشدد والمزايد هذا يكون مبررا، أما إذا 
كانت اإلجابة بال، فإن عالمات االســتفهام 
هــذه البــد أن تحــوم حــول بواعــث القــرار 

ذاته.
منــع  هــو  المقصــود  كان  إذا  ثــم  وتابــع، 
المحامين من التمسك بعدم جواز الكشف 

بمعامالتهــم  الخاصــة  المعلومــات  عــن 
عليهــا  نــص  التــي  بموكليهــم  وعالقاتهــم 
منــه،   )29( المــادة  فــي  المحامــاة  قانــون 
فــإن ذلــك يســير، فقــد نصــت ذات المــادة 
علــى جــواز ذلــك الكشــف متــى كان بقصد 
منــع ارتــكاب جنايــة أو جنحــة أو اإلبــالغ 
عن وقوعها، والشــك في أن جرائم غســل 
األمــوال وتمويل اإلرهاب تأتي على رأس 

هذه الجرائم.
ولفــت إلــى أن محكمــة أول درجــة أغفلت 
دفعيــن جوهريين بالدعــوى الذي قد يغير 

لــو صح وجــه النظر في النــزاع مما يجعل 
حكمها مشــوبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع 
علــى حــد تعبيــره، أولهما عــدم البحث في 
لــم  وكذلــك  وأســبابها  الدعــوى  موضــوع 
تفصــل فــي موضوعهــا وهــذا بحــد ذاتــه 
لــم  أنهــا  واآلخــر  االســتدالل،  فــي  فســاد 
المنفــرد ولــم تثبتهــا  الطلــب  إلــى  تلتفــت 
فــي محضــر جلســتها 12 مايــو 2019 فــي 
المحكمــة  أمــام  بالطعــن  التصريــح  طلــب 

الدستورية لجدية الطلب.
وأشــار إلــى أنــه ولــكل تلــك األســباب التي 

أوردوهــا فــي اســتئنافهم وما ســيقدمونه 
والكتابيــة  الشــفهية  المرافعــة  أثنــاء 
الحقيقيــة  األســباب  عــن  لالســتيضاح 
لرفــض بعــض أو كل مــا جاء فــي القرارين 
عدالــة  مــن  التمســوا  فإنهــم  الطعينيــن، 

الموضــوع،  فــي  الفصــل  وقبــل  المحكمــة 
اآلتي:

-1 بصفــة احتياطيــة: وقــف تنفيــذ القــرار 
رقــم )64( لســنة 2017 والقــرار رقــم )20( 
مــا  مــع  مشــروعيتهم  لعــدم   2019 لســنة 
يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل في 
االســتئناف والتصريــح للمســتأنفين برفــع 
دعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية خــالل 

المدة القانونية بعدم دستورية القرارين.
-2 بإلغاء الحكم المســتأنف فيما قضى به 
والقضاء بإعــادة الدعوى للمحكمة الكبرى 
المدنيــة للنظر فيها مجــددا بدائرة مغايرة 
الدعــوى  موضــوع  فــي  والفصــل  للنظــر 
وفــي طلب جدية الدفع بعدم الدســتورية 
بإلغــاء  والحكــم  ذلــك  فــي  والتصريــح 

القرارين آنفي البيان لعدم مشروعيتهما.

حمد الحربي

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

المنامة - النيابة العامة

محافظــة  بنيابــة  النيابــة  رئيــس  صــرح 
النيابــة  بــأن  الــذوادي  عبــدهللا  العاصمــة 
العامــة تلقــت بالغــا مــن أحــد األشــخاص 
متهــم  مــع  إيجــار  عقــد  أبــرم  بأنــه  مفــاده 
فتخلــف األخيــر عــن ســداد مبلــغ األجــرة 
فرفــع دعوى مدنيــة يطالبــه بالمتخلف من 
ســداد األجــرة والطــرد، فحكمــت محكمــة 
األجــرة  بدفــع  المتهــم  بإلــزام  درجــة  أول 
والطرد فلم يرتض المتهم الحكم واستأنفه 
وقدم -عن طريق محاميه - أرصدة مزورة 
منســوبا صدورهــا للمجنــي عليه. وبســؤال 
محامــي المتهــم عــن المســتندات المــزورة 
أجــل  مــن  بهــا  زوده  مــن  المتهــم  أن  قــرر 
تقديمها للمحكمة المدنية.  وأشار الذوادي 
إلى أن النيابة باشــرت إجــراءات التحقيق 
فــور ورود البالغ وأحالت المســتندات إلى 
خبيــر التزويــر والتزييــف الــذي خلص إلى 
أنها مزورة بطريق االصطناع، ونفاذًا لألمر 
الصــادر بضبط وإحضــار المتهم تم ضبطه، 
وجار اســتكمال إجراءات التحقيق تمهيدًا 

للتصرف في القضية.

متهم يقدم أرصدة 
مزورة للمحكمة

عقــدت لجنــة الحقــوق والحريــات العامة التابعة للمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان اجتماعها العادي الخامس برئاســة بدر محمد 
عادل، وعضوية  أحمد مهدي الحداد ووداد رضي الموسوي. 

افتتحــت اللجنة اجتماعها بمناقشــة الطلبات 
الــواردة إلــى المؤسســة الوطنيــة مــن مجلس 
مرئيــات  علــى  الحصــول  بشــأن  النــواب 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوص 
االقتــراح بقانــون بشــأن تعديل المــادة )278( 
الصــادر  الجنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  فــي 
 2002 لســنة   )46( رقــم  بقانــون  بالمرســوم 
واالقتــراح برغبة بشــأن منح الــزوج األجنبي 
البحرينيــة،  الزوجــة  بكفالــة  إقامــة  رخصــة 
الصكــوك  مــع  مواءمتهــا  مــدى  مــن  والتأكــد 
الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
كمــا أكــدت اللجنة أنهــا تعمل جاهــدة لحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.  

وناقشــت اللجنــة أهميــة مــد جســور التعــاون 
بهــدف  المعنيــة؛  الجهــات  مــع  والتواصــل 
الوقــوف علــى أهــم الممارســات المعمــول بها 

ذوي  األشــخاص  لفئــة  المقدمــة  والخدمــات 
اإلعاقة، الســيما الخدمات التعليمية المقدمة 
مــن وزارة التربيــة والتعليــم والمتعلقة بدمج 
المــدارس  فــي  الخاصــة  التربيــة  فئــة  طلبــة 

الحكومية. 
واختتمــت اللجنــة اجتماعهــا بمناقشــة ما تم 
بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ 

فيها من إجراءات.

“الحقوق” تناقش المرئيات بشأن التشريع الوارد من “النواب”

منح األجنبي إقامة بكفالة زوجته البحرينية

المنامة - وزارة الخارجية

المســتمر  حرصهــا  إطــار  فــي 
الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز  علــى 
علــى  العالــم  دول  مختلــف  مــع 
وزارة  تفيــد  كافــة،  األصعــدة 
االتفــاق  تــم  قــد  بأنــه  الخارجيــة 
بين مملكة البحرين وتركمنســتان 
مــن  المتبــادل  اإلعفــاء  علــى 
التأشــيرة لحاملي جوازات السفر 
الدبلوماسية والخدمة والخاصة، 
والــذي تــم التوقيــع عليــه فــي 18 
مارس 2019، ودخل حيز التنفيذ 

بتاريخ 8 أغسطس الجاري.
وتؤكــد وزارة الخارجيــة أن هــذا 
االتفــاق يعكــس الرغبــة المتبادلــة 
بين مملكة البحرين وتركمنســتان 
وحرصهما المشترك على استثمار 
مختلــف الفــرص التــي من شــأنها 
تعزيــز عالقــات الصداقــة القائمــة 
بيــن البلديــن، بمــا يلبــي المصالــح 
بالخيــر  ويعــود  المشــتركة 
والشــعبين  البلديــن  علــى  والنفــع 

الصديقين.

إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية 
بين المنامة وتركمنستان من التأشيرة
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دعــت الســفارة الفلبينيــة فــي البحريــن في صفحتها علــى الفيســبوك رعاياها 
المنصوين قانونيا تحت سلطتها للتبليغ عما اسمته “حاالت اإلتجار بالجنس” 

والذي يعد أحد أوجه أنواع اإلتجار باألشخاص.

أمــس  نشــرته  تصريــح  فــي  وحثــت 
البحريــن  فــي  الفلبينــي  المجتمــع 
اليقظــة  مــن  درجــة  علــى  يكــون  أن 
للمســاعدة فــي إنهــاء مســألة اإلتجــار 
باألشــخاص عبر تبليغ مجلس الوكالة 

المشترك لمكافحة اإلتجار.
لنمــوذج  وعرضــت الصفحــة فيديــوا 
يحاكــي مــا يعانيــه المجمتــع الفلبيني 
االستشــهاد  عبــر  الظاهــرة  هــذه  مــن 
باســم افتراضــي لفتاة اســمها “لويدا” 
حيــث  فقيــرة،  أســرة  مــن  القادمــة 
العاصمــة  فــي  العمــل  عليهــا  يعــرض 
أحــد  فــي  كنادلــة  )مانيــال(  الفلبينيــة 
المطاعــم، وحين وصولها مكان العمل 

مهنتهــا  فــي  تشــتغل  أن  مــن  وبــدال 
المتفــق عليهــا كمقدمــة أطعمــة، يتــم 
التجــارة  فــي  العمــل  علــى  إجبارهــا 

بالجنس بالقوة.
إحــدى  “لويــدا”  أن  التقريــر  وأضــاف 
بالجنــس،  اإلتجــار  ظاهــرة  ضحايــا 
مرتــب  تســلم  فــي  اســتغاللها  عبــر 
متواضــع، األمــر الــذي ال تســتطيع من 
خاللــه العــودة إلــى منزلهــا مدفوعــة 

بالتهديدات ووقوعها في الديون.
ولفــت التقريــر إلــى أن ١٨٣٩ ضحيــة 
مــن الفلبين معرضين لحاالت اإلتجار 
 ١٤٢٢ بينهــم  العالــم،  حــول  ســنويا 

امرأة و٤١٠ أطفال.

السفارة الفلبينية في البحرين تدعو 
للتبليغ عن حاالت اإلتجار بالجنس

المسيء للذات اإللهية يبرر تعليقه بأنه سكران
أغــســطــس  22 إلــــــى  ــة  ــيـ ــضـ ــقـ الـ تــــؤجــــل  ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ

دفــع المتهــم بســب الــذات اإللهيــة أمام المحكمــة بكتابته األلفــاظ الواردة فــي تعليق له 
بحساب على موقع التواصل االجتماعي “اإلنستغرام” أنه وقت كتابته للتعليق كان في 

حالة سكر ولم يعلم ماذا كان يكتب حينها.

عاجلــة  محاكمــة  فــي  المحكمــة  وبــدأت 
أمامهــا  مثــل  إذ  القضيــة،  بنظــر  للمتهــم 
محبوســا، وبــرر فعلــه بأنــه كان فــي حالــة 
للتعليــق  كتابتــه  ينــِف  ولــم  حينهــا  ســكر 
المسيء للذات اإللهية؛ وذلك خالل نقاشه 
مع أحد أقاربه - المبلّغ بالواقعة- كونه كان 
يتهجــم علــى آخريــن حينهــا، مطالبــا إيــاه 
بعــدم تجــاوز القيــم والحفــاظ علــى صلــة 

الرحم.
وقــررت المحكمة الصغرى الجنائية تأجيل 
الجــاري؛  أغســطس   22 لجلســة  القضيــة 

وذلك لالطالع والرد من قبل وكيل المتهم.
إلدارة  بــالغ  ورد  أنــه  التفاصيــل  وتشــير 
مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة، مفــاده مــا 
أبلــغ به أحد أقــارب المتهم، والذي أفاد بأن 
المتهــم كتــب تعليقــا علــى موقــع التواصل 
للــذات  يســيء  “انســتقرام”  االجتماعــي 
اإللهيــة، أثنــاء مــا كان يقــدم لــه النصيحــة 
القيــم  وتجــاوز  ألقاربــه  اإلســاءة  بعــدم 
واألخــالق اإلســالمية والتمســك بها، إال أنه 
تفاجــأ بالمتهــم وأثنــاء مــا كان ينصحــه بما 
ســبق قد عمد إلى ســب الذات اإللهية دون 

مراعاة أو اكتراث لعواقب فعله، فضال عن 
أنه تعمد إهانته وشتمه وسبه.

بإحالتــه محبوســا  العامــة  النيابــة  فأمــرت 
للمحاكمــة بشــكل عاجــل، بعدمــا وجهت له 

عدة تهم تمثلت في اآلتي:
أوال: تعــدى علنــا علــى الديــن بتعمده ســب 

ونشــر عيــب صريح فــي الــذات اإللهية بما 
يشكل تحقيرا للدين اإلسالمي.

ثانيــا: تعــدى علــى المجنــي عليــه بالســب 
والشتم بما يمس من شرفه واعتباره.

ثانيــا: أســاء اســتعمال أجهــزة االتصــاالت 
والمواصالت.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

جاسم اليوسف

عباس إبراهيم

صورة ضوئية من اعتماد عبدالقادر محي الدين نقيبا للمظار

جانب من االجتماع
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يقــدم النائــب محمــد بوحمود عبر صحيفة “البالد” رســالة يومية عن موســم الحج، 
وتتضمن هذه الرسالة مجموعة مالحظات أو اقتراحات، وفيما يأتي رسالة اليوم:

طلبت البعثة من الحمالت مراجعتها  «
بمقرها أمس )الخميس( لتسلم أساور 

قطار المشاعر والمخيمات.

عاينُت أمس مواقع المخيمات  «
بالمشاعر، وأتساءل عن عدالة البعثة 
في توزيعها على الحمالت، خصوصا 
فيما يتعلق بقرب بعض الحمالت من 

دورات المياه، وبعد حمالت أخرى 
عنها. وأطلب من البعثة إجابتي عن 
استفسار متكرر على لسان أصحاب 

الحمالت والحجاج عن معايير توزيع 
المخيمات على الحمالت.

أبلغني بعض أصحاب حمالت عن  «
تسوير حملة لمجموعة دورات مياه 
عامة، وحجزها لحجاج حملتها دون 

بقية حجاج البحرين، وذهبت للموقع، 

وبالفعل تبين وجود إمكانية كبيرة 
لحجز دورات المياه العامة، وسهولة 

حجزها لحملة أو فتحها للعموم. 
وأخطرت رئيس البعثة الشيخ عدنان 
القطان بهذه الشكوى وما إذا تم ذلك 

باتفاق مع البعثة وفق اشتراطات 
معينة أو أنها مخالفة وقعت بها 

الحملة. وأجابني القطان مشكورا بأن 
كافة دورات المياه بالمشاعر عامة، 

ويتعين أن تكون مفتوحة لجميع 
حجاج البحرين، ولكن بعض الحمالت 
جزاهم هللا خيرا تتبرع لتطوير بعض 

المرافق القريبة من مخيماتها مساهمة 
منها في االتقاء بمرافق المشاعر.

عقبت على رد رئيس البعثة الشيخ  «
عدنان القطان ومن خالل خبرتي 
بمواسم الحج السنوية أن بعض 

حمالت الحج التي تسور أو تحجز 
بعض دورات المياه ال تلتزم بما 

ذكره، وتوهم حجاج بقية الحمالت 
أن هذه المرافق خاصة بضيوف 
الرحمن من حمالتها. وكتبت له: 

أتمنى أن تساهم الحمالت في 
التطوير وليس التسوير. وعاد الشيخ 

القطان مشكورا بالتعقيب بعبارة 
إيجابية وهي “سننبههم على ذلك 
ان شاء هللا يا بوخليفة”. وأغتنم 
رسالتي اليومية بصحيفة “البالد” 

ألشكر الشيخ القطان على تجاوبه 
السريع. وأؤكد أنني سأرصد ما 

سيجري بدورات المياه المسورة 
وهل ستتاح لعموم الحجاج أم 

ستقتصر على حجاج الحملة التي 
سورتها.

أشير إلى أنه بالمواسم السابقة  «
عندما تحجز أّي حملة ممرا أو مرفقا 

من المرافق بالمشاعر فإن البعثة 
تحرر له مخالفة فورية، وتطلب منه 

إزالة المخالفة. وهي خطوة إيجابية 
ومشكورة ومقدرة من البعثة.

تقييمي للمخيمات بمشعري عرفة  «
ومنى بأنها ممتازة. وهذا التقييم 
ال يخل بمالحظة سابقة بضرورة 

تداركها بالمواسم المقبلة بضرورة 
تسليم المخيمات للحمالت بوقت 
أبكر من الجاري حاليا تفاديا ألّي 

إرباكات فنية أو لوجستية من 
الحمالت لتقديم أفضل الخدمات 

لضيوف الرحمن.

أعلنت البعثة عن إطالق تطبيق ذكي  «
يحمل خرائط إلكترونية للحجاج، 

ومن خالل تصفحي التطبيق فيبدو 
بشكل كبير أن للمطوف إيهاب يحيى 

عبدالرحمن بدر )مؤسسة مطوفي 
حجاج جنوب آسيا( البصمة األكبر 
بهذا التطبيق المهم، والدليل على 

ذلك أنه ال يوجد أّي أشارة بالتطبيق 
للبعثة، وأتساءل كيف تنسب البعثة 

جهدا رائعا من غيرها لنفسها؟

حملة تحجز حمامات عامة لحجاجها.. وما معايير توزيع المخيمات؟

حمامات عامة وخلفها حواجز وضعتها حملة

حدود التسوير لحجز الحمامات العامة

محمد بوحمود

التطبيق الذكي 
ببصمة المطوف 

فلماذا تنسبه 
البعثة لنفسها؟

“عليا الحج” تنظر تقرير مخالفات الحمالت

وكيـــل “الصحــة” يحج.. ويـــزور العيـادة

صوت فريق التفويج يبح ووفروا “مايكروفونات”

ــة ــر بحرينيـ ــات غيـ ــواء حمـ ــن إيـ ــق مـ ــان لــــ “^”: التحقـ القطـ

أفــاد رئيــس بعثــة البحريــن للحــج فضيلــة 
الشــيخ عدنــان القطــان لـ “البــالد” أن اللجنة 
واإلشــراف  الحمــالت  بمتابعــة  المختصــة 
عليهــا مــا زالــت تقــوم بواجبهــا فــي تقييــم 
الحمــالت،  نوعيــة  مــن  والتأكــد  الحمــالت 
عــالوة على التحقق من عدم وجود حجاج 

غيــر  أخــرى  حمــالت  إيــواء  أو  مخالفيــن 
بحرينية.

وقــال القطــان فــي اتصــال هاتفــي رًدا على 
مــن  رصــده  تــم  مــا  بشــأن  “البــالد”  ســؤال 
والمتابعــة  التقييــم  لجنــة  إن  مخالفــات 
تتولــى رفــع تقريرها الذي يشــتمل على كل 
العليــا  اللجنــة  مــن  فيــه  للنظــر  المخالفــات 

لشؤون الحج والعمرة في نهاية الموسم.

ويرأس اللجنة العليا وزير العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي 

آل خليفة.
ذي  مــن  )التاســع  عرفــة  ليــوم  واســتعداًدا 
الحجــة(، أوضــح القطان أن المســاحات في 
عرفــات كبيًرا جًدا والخيام تتســم بالســعة، 
حيــث تكــون حصــة الحــاج الواحــد متــران 
فتــم  منــى،  لمخيــم  بالنســبة  أمــا  مربعــان، 

تعويض مخيم البحرين بمساحات إضافية، 
كمــا عملــت لجنــة التخطيط الهندســي على 
إعــادة رســم المخطط العــام للمخيم بغرض 
الحفــاظ علــى المســاحة المخصصــة للحاج 
وهــي ١.٣ متــر للحــاج وهــذا ما تــم بالفعل، 
فــي  تتنــاوب  الحمــالت  أغلــب  بــأن  علمــا 
المبيــت بمنــى، وهــذا مــا يعني وجود ســعة 

كبيرة لكل الحجاج.

قام وكيل وزارة الصحة  وليد المانع بزيارة 
تفقديــة إلــى عيــادة بعثــة مملكــة البحريــن 
للحــج فــي مكــة المكرمــة، وذلــك لالطــالع 
تقدمهــا  التــي  الصحيــة  الخدمــات  علــى 
العيــادة لحجــاج مملكــة البحريــن، بحضــور 
رئيس اللجنة الطبية إبراهيم فاروق عبيد.

يشــار إلــى أن الوكيــل يــؤدي مناســك الحج 
بهذا العام.

وفــي مســتهل الزيــارة، نقــل المانــع تحيــات 
وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح إلــى رئيــس 
وأعضــاء اللجنــة الطبيــة وتمنياتهــا للجنــة 
كل التوفيــق والنجــاح فــي القيــام بمهمتهــا 

لخدمــة  والوطنيــة  واإلنســانية  الدينيــة 
أفضــل  وتقديــم  البحريــن  مملكــة  حجــاج 

الرعاية الصحية لهم.
وخــالل الزيــارة التفقديــة إلــى عيــادة بعثة 
المكرمــة،  بمكــة  للحــج  البحريــن  مملكــة 
اطلــع المانــع علــى ســير عمــل العيــادة بدءا 
مــن دخــول الحــاالت المرضيــة وتســجيلها 
فــي النظــام اإللكترونــي مــرورًا بتشــخيص 
قســم  وقيــام  وعالجهــا  للحــاالت  األطبــاء 
التــي  للحــاالت  المعالجــة  بــدور  التمريــض 
أو  وريــدي  مغــذي  أو  حقــن  إلــى  تحتــاج 
اإلصابــات  وعــالج  لأللــم  وريــدي  مســّكن 
باإلضافــة  والحــروق،  والكســور  كالجــروح 
إلــى إجــراء الفحوصات كنســبة الســكر في 

الــدم وضغط الدم وتخطيط القلب وغيرها 
مــن الفحوصــات الالزمــة، ومــن ثــم عــودة 
المريــض للطبيــب لكتابــة األدويــة الالزمــة 

ومــن ثــم التوجه لقســم الصيدلية الســتالم 
األدوية. كما يتوفر بالعيادة إســعاف الهالل 

األحمر.

تحــدث البلدي الســابق وليد هجــرس من حملة 
تبــوك عــن جهود بعثــة الحــج الكبيــرة وأعضاء 
اللجنة األمنية المرافقة. وعقدت بعثة البحرين 
للحــج لقــاء مــع مندوبــي التفويــج بالحمــالت. 
أبــرز  علــى  مصادرهــا  مــن  “البــالد”  وحصلــت 

مجريات االجتماع.
بــأن  وقــال هجــرس: تعليمــات البعثــة جديــرة 

تصل لجميع الحجاج.
الشــفهية  البعثــة  تعليمــات  تكــون  أن  وتمنــى 
أجــل  مــن  كتابيــا؛  للحمــالت  وتســلم  مكتوبــة، 
توصيلهــا للحجاج بشــكل دقيق. وأشــار إلى أن 
جميــع الحمــالت أســرة واحــدة، داعيــا للتعــاون 

المشــترك فيمــا بيــن الحمــالت فــي اســتضافة 
الحجاج التائهين.

يعانــي  التفويــج  بمرحلــة  أنــه  إلــى  ولفــت 
وجــود  عــدم  بســبب  بعملــه  المختــص  الفريــق 
صــوت  يبــح  أن  إلــى  لديهــم،  مايكروفونــات 

المفوجين.
وقــال: لتكــن جميــع الحمالت حملــة واحدة في 

عملهــا من أجل خدمــة ضيوف الرحمن، ويجب 
أن تصــل هذه الرســالة مــن اإلداريين بالحمالت 

للحجاج.
ودعــا هجــرس إدارة البعثــة ألن تشــمل بعملهــا 
رصد الحمالت المميزة، ومثلما تحرر المخالفات 
ضــد الحمــالت المخالفــة، يتعيــن عليهــا تشــكر 

الحمالت التي تساند البعثة واللجنة األمنية.

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

محال تجارية 
بمنطقتي مكة 

المكرمة والمشاعر 
المقدسة تحقق 

وفرة بالسلع خدمة 
لضيوف الرحمن. 

)واس(.

مخيم الحج 
األخضر

% 33 
علــى  الحجــاج  مــن 

استعداد لفرز نفاياتهم

% 66 
من النفايات البالســتيكية تم فرزها بالمرحلة الثانية 

من 3 مخيمات بواقع 14,500 كجم

 11,5 طن
جمعت من النفايات القابلة للتدوير

% 60 
مــن النفايــات فــي مشــعر منــى 

قابلة للتدوير

% 26 
من النفايات البالســتيكية تم فرزها في المرحلة 

األولى من 3 مخيمات بواقع 365 كجم

 9 أغسطس 2019  الجمعة
8 ذو الحجة 1440

محرر الشؤون المحلية

كشــف رئيس قســم البحــوث البيئية والصحية بمعهــد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث 
الحج والعمرة بجامعة أم القرى عبدهللا الســباعي أنه ســيتم خالل موســم حج هذا العام 
1440هـ التعميم التدريجي لمبادرة مشروع “مخيم الحج األخضر” على مخيمات حجاج 
الداخل. الهدف من المشروع الحد من التأثيرات السلبية للنفايات على بيئة مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة، والحفاظ على صحة وسالمة الحجاج ومقدمي الخدمة، إضافة إلى 

تطوير إدارة النفايات الصلبة بمشعر منى.

رئيس العيادة يشرح لوكيل الوزارة

كشــفت اللجنــة األمنيــة المرافقة ببعثة الحــج البحرينية أن البحرين الدولــة الوحيدة التي 
يسمح بتواجد مندوبين عنها بمنصة قطار المشاعر.

مــع  لقــاء  للحــج  البحريــن  بعثــة  وعقــدت 
وحصلــت  بالحمــالت.  التفويــج  مندوبــي 
“البــالد” مــن مصادرهــا علــى أبــرز مجريــات 

االجتماع.
دورة  نظمــوا  أنهــم  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
عــن إرشــادات األمــن والســالمة فــي الحــج 
باألكاديمية الملكية للشرطة، وحضرها أفراد 

مــن أعضاء حمالت الحــج. والهدف من هذه 
الــدورة تعريف أعضاء الحمالت باإلجراءات 
والترتيبــات األمنيــة الالزمــة، وتقديــم كافــة 
التسهيالت للحجاج لضمان راحتهم وأمنهم.

وأضــاف أن مــن نتائــج هــذه الــدورة تعزيــز 
المهــارات. ونبــه إلــى أن عــدد أعضــاء اللجنة 

األمنية 12 شخصا.

12 عضوا باللجنة األمنية بالحج

اللجنة األمنية لبعثة الحج البحرينية )أرشيفية(

حملتان فقط قدمتا اقتراحات مكتوبة للبعثة

قــال األمين العام لبعثة الحج خالد المالود 
اإلشــراف  البعثــة  أدوار  ضمــن  مــن  إن 
والمتابعــة والتحقق من وصــول الخدمات 

لضيوف الرحمن.
مــع  لقــاء  للحــج  البحريــن  بعثــة  وعقــدت 
وحصلــت  بالحمــالت.  التفويــج  مندوبــي 

“البــالد” مــن مصادرهــا على أبــرز مجريات 
االجتماع.

ونبــه المالــود إلــى أن البعثــة شــكلت ومنــذ 
40 عضــوا،  عاميــن فريــق تفويــج قوامــه 
ويتضمــن  البعثــة،  لجــان  مختلــف  مــن 
أعضاء من اللجنة األمنية ولجنة الكشــافة 
واللجنــة الطبيــة ولجنــة التفويــج وبعــض 

المتطوعين.
وبيــن أن البعثــة خصصت بريــدا إلكترونيا 
واالستفســارات  المقترحــات  الســتالم 
المشــاركات  وداعيــا الســتالم  والشــكاوى، 

واإلبداعات واالقتراحات كتابيا.
وقــال: لــم يتلــق هــذا البريد رســائل إال من 

حملتين فقط )من أصل 60 حملة(.

بالتواصــل  الرغبــة  حــال  فــي  أنــه  وأكــد 
بخارج أوقات دوام مكاتب البعثة، فيمكن 
االتصال به مباشــرة عبر هاتفه الشــخصي، 
وال يمانع من التواصل معه بأّي وقت حتى 
ســاعات الفجــر؛ ألن غايــة الجميــع خدمــة 

حجاج بيت هللا الحرام.

محرر الشؤون المحلية

فجـــرا مهاتفتـــي  أمانـــع  وال  التفويـــج  بفريـــق  عضـــوا   40 المالـــود: 
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تنظيفــات مبانــي ومرافــق “الحلبــة” بـــ 1.03 مليــون دينار

لمخطط الطيران اإللكتروني

طرحــت شــركة طيــران الخليــج في جلســة 
أمــس  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
مناقصــة لشــراء وتنفيــذ مخطــط الطيــران 
اإللكترونــي، تقــدم إليها عطــاءان علقا وتم 
 1.02 بنحــو  أحدهمــا  قيمــة  عــن  اإلفصــاح 
مليــون يــورو )ما يعــادل 431.2 ألــف دينار( 

.)Lufthansa Systems AG( لشركة
“طيــران  فــإن  المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا 
الخليــج” طرحــت المناقصة من أجل شــراء 
وتنفيذ مخطط الطيران اإللكتروني، والذي 
يجــب أن يكــون متوافقــا مــع برامج شــركة 
أبــل وبرامج الحقيبــة اإللكترونية المدمجة 
فــي طائــرات بوينــغ )787-9( ولعقد مدته 5 

سنوات.
كما طرحت حلبة البحرين الدولية مناقصة 
لتقديــم خدمات التنظيفات لمباني ومرافق 
الحلبــة، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلها بنحو 

1.03 مليون دينار.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقع 
مجلس المناقصــات والمزايدات أمس فتح 
21 مناقصــة ومزايــدة تابعــة لـــ 10 جهــات 
حكوميــة، بإجمالــي 93 عطــاء، في حين تم 
تعليــق 6 عطــاءات تابعــة لـــ 5 جهــات. وبلــغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة 3.3 مليون 
دينار لـ 81 عطاء، في حين تم اســتثناء 12 
عطاء تابًعا لمناقصة أمانة العاصمة بســبب 
صعوبــة تحصيــل المعلومــات الفنيــة علــى 
الموقــع. وفتح المجلس 9 مناقصات إلدارة 
المخــازن المركزيــة بهيئــة الكهربــاء والماء، 
لمحطــة  كيميائيــة  مــواد  لشــراء  أبرزهــا 
ســترة إلنتــاج الكهرباء والمــاء تقدم إليها 5 
عطــاءات أقلها بـــ 102.6 ألف دينار وأكبرها 

بقرابة 172 ألف دينار.

647.1 ألف دينار لتسجيل 
وتحليل بيانات طين الحفر

لشــركة  مناقصــات   3 المجلــس  فتــح  كمــا 
تطويــر للبتــرول، أبرزهــا لتســجيل وتحليل 
بيانــات طيــن الحفــر التي تشــمل الخدمات 
علــى توفيــر األفــراد ذوي الخبــرة ووحــدة 
تســجيل الوحــل المجهــزة التــي يطلــب من 
طيــن  بيانــات  وتحليــل  تســجيل  المقــاول 
الحفــر عــن طريق جمــع وتحليل وتســجيل 
المــواد الصلبــة والســوائل التــي يتــم جلبهــا 
إلــى الســطح بواســطة ســائل الحفــر، تقــدم 
إليهــا 6 عطــاءات علــق أحدهــا وأقــل عطاء 
بنحــو 1.7 مليــون دوالر )مــا يعــادل 647.1 
ألف دينار( وأكبرها بقرابة 3.5 مليون دوالر 

)ما يعادل 1.3 مليون دينار(.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن لــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي )شــؤون األشــغال(، أولهمــا للقيــام 
بأعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة 
بمدينــة  للبنيــن  االبتدائيــة  الطبــري  اإلمــام 
عيســى، تقــدم إليهــا 11 عطــاء أقلهــا بنحــو 
108.2 ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابــة 191.1 
تنفيــذ  المشــروع  ويتضمــن  دينــار،  ألــف 
أعمــال الصيانــة المدنيــة واإلنشــائية مثــل 
وصيانــة  والخارجيــة  الداخليــة  الصباغــة 
التشــققات وإصــاح األســقف واألرضيــات 
إلــى  إضافــة  الميــاه،  دورات  وتجديــد 
األعمــال الميكانيكيــة مثــل تطويــر شــبكات 
الميــاه واســتبدال خزانات الميــاه واألعمال 
الكهربائيــة مثــل اســتبدال لوحــات التوزيــع 
الكهربائية والمصابيح وغيرها من األعمال، 
والمناقصــة الثانيــة إلنشــاء مبنــى إضافــي 

إلدارة المسح البحري على مساحة إجمالية 
مــن  بالقــرب  ويقــع  مربعــا  متــرا   240 تبلــغ 
المبنــى القائــم والكائــن فــي مينــاء ســلمان، 
واحــد  دور  مــن  المكــون  المبنــى  ويشــتمل 
علــى مكتــب للمديــر ومكتــب لرئيس قســم 
المســح البحري وغرفة اجتماعات ومكاتب 
مفتوحــة للموظفيــن لـــ 12 موظفــا ودورات 
كمــا  المصاحبــة  الخدمــات  وبعــض  الميــاه 
يتضمن المشروع األعمال الكهروميكانيكية 
وأعمــال المجــاري، تقــدم إليهــا 7 عطــاءات 
أقلهــا بنحــو 125 ألف دينــار وأكبرها بقرابة 

199.5 ألف دينار.

مزايدة لتشغيل مواقف 

سيارات في “السنابس”

لشــؤون  مزايــدة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي  البلديــات 
العمرانــي الســتثمار  والتخطيــط  البلديــات 
منطقــة  فــي  الســيارات  مواقــف  وتشــغيل 
الســنابس التجارية بنحو 219.1 ألف دينار، 

وكان قد تقدم إليها عطاءان.

إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
دولية لشــركة نفط البحريــن )بابكو( لتوريد 
أنابيــب مزعنفــة وأنابيــب فائقــة مزدوجــة 
الســتخدامها فــي وحــدات المصفــاة خــال 
تقــدم   ،2020 الوحــدات  توقيــف  عمليــات 
إليهــا 8 عطــاءات علــق أحدهــا وأقــل عطاء 
بقرابــة  وأكبرهــا  دينــار،  ألــف   30.1 بنحــو 

165.7 ألف دينار.
عــاوة علــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
وصيانــة  دعــم  لتوفيــر  البحريــن  لجامعــة 
إليهــا  تقــدم  المعلومــات سيســكو،  شــبكات 
3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 25.1 ألــف دينــار، 
للســياحة  البحريــن  لهيئــة  ومناقصــة 
والمعــارض إلنشــاء تصنيع تســليم وتفكيك 
للســفر  لنــدن  لمعــرض  العــرض  منصــة 
والســياحة فــي شــهر نوفمبــر 2019، تقــدم 
إليهــا 7 عطــاءات أقلهــا بـــ 49.8 ألــف دينــار، 
وأكبرها بقرابة 116.6 ألف دينار، ومناقصة 
ألمانــة العاصمــة لتوفيــر 191 حــارس أمــن 
للمواقــع التابعــة ألمانة العاصمة، تقدم إليها 

12 عطاء.

تغطية إصدارات أذونات 
الخزانة الحكومية

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1769 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH00073G6846( مــن أذونــات الخزانــة 
يصدرهــا  التــي  األســبوعية  الحكوميــة 
عــن  نيابــة  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

حكومة مملكة البحرين.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
بحرينــي لفتــرة اســتحقاق 91 يومــًا تبــدأ 
فـــي 14 أغســطس 2019  وتنتهي في 13 
نوفمبر 2019 ، كما بلغ معدل ســعر الفائدة 
علــى هذه األذونات %2.95 مقارنة بســعر 
الفائــدة %2.98 لإلصــدار الســابق بتاريــخ 
7 أغســطس 2019. وبلــغ الرصيــد القائــم 
مــا  اإلصــدار  هــذا  مــع  الخزانــة  ألذونــات 

قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

المنامة - مصرف البحرين المركزي

لندن - رويترز

اســتقر الذهــب أمــس الخميس، ليحوم قرب المســتوى النفســي المهــم البالغ 1500 
دوالر، بدعــم مــن الضبابيــة المحيطــة بالحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة 
والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية 

في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

بتوقيــت   0620 الســاعة  بحلــول 
جرينتش، اســتقر الذهب في المعامات 
لألوقيــة  دوالر   1501 عنــد  الفوريــة 

)األونصة(.
ويوم األربعاء، ارتفعت األســعار ما يزيد 
عــن اثنين بالمئــة لتتجــاوز حاجز 1500 

دوالر للمرة األولى منذ أبريل 2013.
وتراجــع الذهــب فــي العقــود األميركيــة 
دوالر   1515.20 إلــى   %  0.3 اآلجلــة 

لألوقية.
بنــك  رئيــس  إيفانــز  تشــارلز  ولمــح 
شــيكاجو  فــي  االتحــادي  االحتياطــي 
يــوم األربعــاء إلــى انفتاحــه على خفض 
ومواجهــة  التضخــم  لتعزيــز  الفائــدة 

المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.
التباطــؤ  علــى  آخــر  مؤشــر  وفــي 
المركزيــة  البنــوك  فاجــأت  االقتصــادي، 
فــي نيوزيلنــدا والهنــد وتايلند األســواق 
للسياســة  قــوي  تيســير  علــى  باإلقــدام 
المتوقــع  ومــن  األربعــاء.  يــوم  النقديــة 

أن يخفــض البنــك المركــزي فــي الفلبين 
يــوم  الحــق  وقــت  فــي  الفائــدة  أســعار 

الخميس.
فــي غضون ذلــك، تراجع مؤشــر الدوالر 
0.1 % بعــد أن انخفــض ألدنى مســتوى 
مــن  ســابق  وقــت  فــي  أســبوعين  فــي 

األسبوع الجاري.
اآلســيوية  األســهم  أســواق  وســعت 
لارتفــاع يوم الخميس مــع إعان بكين 
عــن أرقــام أفضــل بشــأن التجــارة بينمــا 
تكبــح أيضــا انخفاضــا فــي اليــوان، ممــا 
يوفــر تهدئة مؤقتــة للمخاوف من حرب 

عمات عالمية.
األخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 17.11 دوالر 
أعلــى مســتوى  قــرب  لتحــوم  لألوقيــة، 
فيمــا يزيــد عــن عــام والذي المســته في 
الجلســة الســابقة. وزاد الباتيــن 0.5 % 

إلى 865.84 دوالر.

أسعار الذهب تحافظ على ارتفاعها

 المنامة - الخليج المتحد 

أعلنــت شــركة الخليـــج المتحــد القابضة أمس 
إذ   ،2019 العــام  مــن  األول  للنصــف  نتائجهــا 
أعلنت الشــركة حين اإلفصاح عن نتائجها عن 
تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة 
األم قدره 10,1 مليون دوالر للنصف األول من 

عام 2019.
وارتفــع إجمالي صافي الربح العائد لمســاهمي 
الشركة األم بنسبة ٪7 إلى 10,1 مليون دوالر 

)2018: 9,5 مليون دوالر(.
بنســبة 26٪  الموحــد  الربــح  وارتفــع صافــي 
إلــى 14,9 مليــون دوالر )2018: 11,9 مليــون 
دوالر(، أرتفــع الدخــل التشــغيلي بنســبة 41 ٪ 
 54,7 :2018( 77,2 مليــون دوالر  إلــى  ليصــل 

مليون دوالر(
فــي حيــن انخفــض إجمالي الخســارة الشــاملة 
بنســبة ٪34، 6,9 مليــون دوالر )2018: 10.5 

مليون دوالر( بسبب تحركات االحتياطيات.
وقــد بلــغ العائد األساســي للســهم الواحد 1,37 

سنتًا أمريكيًا )2018: 1,22 سنتًا أمريكيًا(
الفوائــد  قبــل  الدخــل  إجمالــي  ارتفــع  كمــا 

والمصاريــف األخــرى بنســبة ٪39 ليصــل إلى 
مليــون   86,6  :2018( دوالر  مليــون   119,9
دوالر(. إلــى ذلــك، انخفــض إجمالــي األصــول 
بنســبة ٪1 إلى 3,35 مليار دوالر )31 ديســمبر 
2018: 3,40 مليار دوالر(، كما انخفض إجمالي 
حقــوق الملكية بنســبة ٪1 إلــى 540,4 مليون 
مليــون   548,5  :2018 ديســمبر   31( دوالر 
دوالر(. وفيمــا يتعلق أهــم النتائج المالية للربع 
الثانــي مــن العــام 2019، أشــارت البيانــات إلى 
ارتفــاع صافي الربح العائد لمســاهمي الشــركة 
األم للربــع الثانــي مــن عام 2019 بنســبة 18٪ 
إلــى 5,2 مليــون دوالر )الربــع الثانــي مــن عــام 

2018: 4.4 مليون دوالر.)
كمــا انخفــض صافــي الربــح للربــع الثانــي مــن 
عام 2019 والذي يعزى إلى اســتمرار العمليات 
بنســبة ٪2 إلى 7,0 مليون دوالر )الربع الثاني 

من عام 2018: 7.1 مليون دوالر(.
وارتفــع صافــي الربح الموحد للربــع الثاني من 
عام 2019 بنســبة ٪27 ليصل إلى 7,0 مليون 
دوالر )الربــع الثانــي من عام 2018: 5.5 مليون 
الثانــي  للربــع  التشــغيلي  الدخــل  وزاد  دوالر(. 

مــن عــام 2019 بنســبة ٪42 ليصــل إلــى 35,8 
مليون دوالر )2018: 25,2 مليون(.

عــام  مــن  الثانــي  للربــع  الدخــل  إجمالــي  وزاد 
2019 قبل الفوائد والمصاريف األخرى بنســبة 
40 ٪ ليصــل إلــى 57.4 مليــون دوالر )الربــع 

الثاني من عام 2018: 41,0 مليون دوالر(.
وارتفع إجمالي الخســارة الشــاملة للربع الثاني 
مــن عــام 2019 بنســبة ٪38 ليصــل إلــى 6.5 
 :2018 عــام  مــن  الثانــي  )الربــع  مليــون دوالر 
الخســارة 4,7 مليــون دوالر( بســبب تحــركات 
االحتياطيــات. وبلغت القيمة االســمية للســهم 
للربع الثاني من عام 2019 0,83 سنتًا أمريكيًا 

)الربع الثاني من عام 2018: 0.65 سنتًا(.
أما بخصوص األداء المالي، فقد سجلت شركة 
الخليج المتحد ربح صافي عائد إلى مساهمي 
المنتهيــة  األشــهر  الســتة  لمــدة  األم  الشــركة 
وللربــع  دوالر  مليــون   10,1 بمبلــغ   2019 مــن 
الثانــي مــن عــام 2019 بمبلــغ 5,2 مليون دوالر 
مقارنــة بأربــاح الربــع األول البالغــة 4,9 مليون 
دوالر حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل قبــل الفوائــد 

والمصاريف األخرى 119,9 مليون دوالر.

7% ــه  ــ ــت ــ ــب ــ ــس ــ ن بــــلــــغــــت  بـــــــارتـــــــفـــــــاع 
أرباح “الخليج المتحد“ بالنصف األول
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431.2
ألـــــــف دينــــــــــار

أكملــت طيــران الخليــج – الناقلــة الوطنيــة لمملكــة البحريــن – مؤخرًا عمليــة تدقيق وكالة ســامة الطيــران األوروبية التابعة 
لاتحاد األوروبي )EASA( بنجاح وحافظت بذلك على شهادتها التي تؤهلها للقيام بصيانة سلسلة طائراتها من طراز إيرباص 
A320 وA330 وB787 بمــا فــي ذلــك المحــركات والمكونــات المختلفة األخــرى المتعلقة بها. هذا األمر ســيتيح لطيران الخليج 
توســيع قدراتهــا فــي الصيانــة لتشــمل المزيد من شــركات الطيــران اإلقليميــة واألوروبية التي تســّير رحاتها مــن وإلى مطار 

البحرين الدولي.

والهــدف مــن التدقيق الذي يتم إجراؤه 
أن  ضمــان  هــو  عــام  كل  واحــدة  مــرة 
طيــران  وأنظمــة  ومحــركات  طائــرات 
المكونــات  صيانــة  وأنشــطة  الخليــج 
الخاصــة بهــا يتــم تنفيذها وفًقــا للوائح 
األوروبــي،  المدنــي  الطيــران  ومعاييــر 
فضــاً عن االمتثــال لمتطلبــات إضافية 
للمنظمــات  خصيًصــا  صياغتهــا  تمــت 
 )EU( الموجودة خارج االتحاد األوروبي
أو الــدول غيــر األعضــاء فــي االتحــاد. 
ضمــان  علــى  أيًضــا  التدقيــق  يســاعد 

لسياســة  وفًقــا  األنشــطة  هــذه  تنفيــذ 
طيــران الخليــج الداخليــة واإلجراءات 
المعتمدة من قبل وكالة سامة الطيران 

األوروبية.
وتركــز مراجعــة وكالــة ســامة الطيران 
األوروبيــة علــى القســم التقنــي لطيران 
علــى  التفتيــش  وتتضمــن  الخليــج، 
وإتقــان  الناقلــة  وإجــراءات  عمليــات 
علــى  عــاوًة  بهــا،  العاملــة  الكفــاءات 
الخبــرات  ذات  العاملــة  القــوى  كفايــة 
بمــا فــي ذلــك فريــق اإلدارة والمرافــق 

واألدوات  المعــدات  وتوافــر  والبيئــة، 
الازمــة  والوثائــق  والتقنيــات  والمــواد 
لنوع الطائــرات والمحركات والمكونات 
التي يتعيــن على طيران الخليج القيام 

بصيانتها.
وعّقــب نائب الرئيــس التنفيذي لطيران 
عبدالحميــد  وليــد  القبطــان  الخليــج 
العلــوي بقولــه “هــذه شــهادة علــى قــوة 
طيــران الخليج والتزامها بقواعد وكالة 
األوروبيــة، ويســعدنا  الطيــران  ســامة 
أن نحافظ على شــهادتنا يشكٍل سنوي. 

يتــم إجراء عمليــات التدقيق الروتينية 
هذه مرتين كل 24 شــهًرا، ونحن نرحب 
بوكالــة ســامة الطيــران األوروبيــة في 
كل مــرة لمســاعدتنا فــي الحفــاظ علــى 
احترافيتنا وفًقا لمعاييرها العالية ليس 
بــل  فحســب،  أســطولنا  علــى  للحفــاظ 

أيًضــا للمحافظــة علــى معدات شــركات 
الطيران األخرى التي نقوم بصيانتها”.

ونجحــت طيــران الخليــج مؤخــًرا فــي 
الســامة  تدقيــق  عمليــة  اســتكمال 
لاتحــاد  التابعــة   )IOSA(التشــغيلية
الدولــي للنقــل الجــوي )IATA( المعترف 

به دولًيا والذي يتم تجديده كل عامين، 
حيــث تــم تجديــده للناقلــة فــي ســجل 
مايــو  حتــى   )IOSA( الســامة  تدقيــق 
2021. وقــد شــملت المراجعــة حوالــي 
1000 معيــار وإجــراء متعلــق بســامة 
عمليات وإجراءات الناقلة، حيث كانت 
تلــك هي المراجعــة الثامنة التي أجرتها 
منــذ  بنجــاح  الخليــج  لطيــران   )IOSA(
العــام 2005، وذلــك تماشــيًا مــع دورات 
التدقيــق الروتينية ل )IATA( التي تقام 

كل عامين.

المحرق - طيران الخليج

الوكالة األوروبية تصّدق على المعايير التقنية لطيران الخليج

أمل الحامد

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,023,500 يورو  Lufthansa Systems AG 2 شراء وتنفيذ مخطط الطيران اإللكتروني طيران الخليج

1,721,050 دوالر  PetroServices GmbH 6 تسجيل وتحليل بيانات طين الحفر تطوير للبترول

1,026,396.000  INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT 4 مناقصة خدمات التنظيفات لمباني ومرافق الحلبة  حلبة البحرين

219,148.000  Emaar Engineering 2 مزايدة استثمار وتشغيل مواقف السيارات في منطقة 
السنابس التجارية األشغال 

والبلديات
108,150.000  MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO.W.L.L 11 أعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة اإلمام 

الطبري االبتدائية للبنين -مدينة عيسى

المنامة جمعية تنمية المؤسسات

استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة والحاضنــات التابعة لها 
ورشــة عمــل تحــت عنــوان “متطلبــات ريــادة 
األعمــال المتطــورة” قدمهــا الرئيــس التنفيــذي 
صــادق  االستشــاري”  اإلدارة  “دكتــور  لمركــز 
 6 الثاثــاء  األول  أمــس  مســاء  العبدالوهــاب 
بيــت  فــي  بقاعــة بروســكاي   2019 أغســطس 

التجار بالمنامة.
لتنميــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وأكــد 
المؤسســات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح 
الســلوم أن الورشــة تأتــي فــي إطــار برنامــج 
العمل السنوي للجمعية الذي يشتمل على عدد 
كبيــر مــن الورش علــى مدار العــام يراعى فيها 
التنــوع وتلبيــة احتياجــات منتســبي الجمعية 
والقطاعــات  التخصصــات  مــن  والحاضنــات 
المختلفــة، كمــا يراعــى تنــوع المحاضريــن بمــا 
يحملــون مــن خبــرات متنوعــة وثريــة كل فــي 

تخصصه.
 وقال السلوم ان شخصية رائد العمل وقدراته 

التــي  المهمــة  العوامــل  مــن  باتــت  الخاصــة 
تؤثــر علــى نجاحــه ونجــاح شــركته مســتقبا، 
واكتســاب مهــارات تتعلق بالقــدرة على عرض 
األفــكار واإلقنــاع بات من األمــور المهمة، وهو 
مــا راعينــا تقديمــه مــن خــال هــذه الورشــة، 
ونتمنى أن يكون قد أتى بنتائج إيجابية على 

الحضور.
ثاثــة  علــى  المحاضــر  ركــز  جانبــه  مــن   
التفكيــر  محــاور مهمــة خــال ورشــته، وهــي 

االســتراتيجي لرائــد األعمــال، ورائــد األعمــال 
كقائــد ومؤثر، وحوكمة إدارة األعمال. وناقش 
العبدالوهــاب  متطلبــات القائــد المؤثــر والــذي 
يحتــاج لعمليــة اختبــار قيــادي ضمــن مقيــاس 
التحفيــز والتخطيــط  فــي  المتكاملــة  القيــادة 
والتنظيم والتحكم، وكما يتم التطوير القيادي 
التنميــة  فــي  وأنشــطة  تدريبــات  خــال  مــن 
العقليــة والشــخصية ودفــع المهــارات للتعامــل 

مع مختلف األنماط

ورشة عمل ريادة األعمال المتطورة 

ــل ــم ــع ال رائــــــد  تـــعـــتـــرض  ــاور  ــ ــح ــ م  3 نـــاقـــشـــت 
ورشة تستعرض متطلبات ريادة األعمال 

تتيح للشركة 
توسيع قدراتها 

في الصيانة

10.1
دوالر مليون 



الجمعة 9 أغسطس 2019 
8 ذو الحجة 1440 09

ذكــرت شــركة دلمــون للدواجــن أن االتفــاق المبــرم بينها وبين عــدد من المربــي الدواجن بعد 
أكثــر مــن شــهر من نشــوب خــاف بيــن الطرفين علــى آلية احتســاب األوزان، ســيكون لغاية 

نهاية هذا العام.

وأوضح المدير العام لشــركة دلمون للدواجن 
قــد توصلــت  الشــركة  أن  عبدالهــادي ميــرزا، 
بالفعــل التفــاق مع المربيــن فيما يتعلــق بآلية 
التعاقــد معهــم، وســيتم تطبيــق هــذه اآلليــة 
تــورد الشــركة فــي  العــام. ولــم  لغايــة نهايــة 
أيــة  أمــس،  البحريــن  ببورصــة  لهــا  إفصــاح 
معلومــات إضافيــة فيما يتعلق بآليــة التقاعد 
بعــد انتهــاء هــذا العــام والــذي تبقــى عليــه 5 

أشهر فقط.
وأكــدت شــركة دلمــون للدواجــن أن عمليــات 
التــي  لــم تتأثــر بالخالفــات  اإلنتــاج للشــركة 
نشــبت بينها وبين مجموعة من المربيين في 
وقت ســابق والذي يتجاوز عددهم العشــرين 

مربيًا للدواجن.
وبينــت الشــركة أنها تــورد حاليًا ما يقارب 32 

ألف دجاجه يوميًا إلى السوق المحلية.
مصــدر  أهــم  مــن  للدواجــن  دلمــون  وتعــد 
للدواجــن الطــازج فــي البــالد التــي تســتهلك 
مــا يربــو عــن 100 ألــف دجاجــه يوميــًا وفــق 

تقديرات عاملين في هذه القطاع.
ورغــم تلويــح المربيــن بوقــف عمليــات تربية 
الدجــاج والتــي تعتمــد عليــه شــركة دلمــون 
للدواجــن فــي عمليــات إنتاجهــا، بحلــول يوم 
الثالثــاء الماضــي، قبــل أن تفضــي تحــركات 
إلى التوصل إلى اتفاق في ساعة متأخرة من 
يــوم االثنين، أي قبل ســاعات فقط من تنفيذ 

التهديد.
وبحســب االتفــاق، فإنــه ســيتم حــل الخــالف 
بالنســبة آللية احتســاب الدجــاج الالحم الذي 
يقــول  والــذي  المربيــن  مــن  دلمــون  تشــتريه 

المربيــن أنــه تــم إقــرار آليــة جديــدة تســبب 
خسائر لهم.

وبحســب االتفاق، فإنه ســيكون توحيد ســعر 
شــراء الدجاج الالحم بسعر 750 فلسًا لجميع 
إنتــاج المربيــن، إلــى جانــب خفــض ســعر طن 

العلف اآلجل.
وهــذه ليســت المشــكلة األولــى فــي صناعــة 
الدعــم  ســحب  بعــد  المحليــة  الدواجــن 
الحكومي عن اللحوم والدجاج قبل ســنوات، 
إذ أفــرزت ســحب الدعم الحكومــي الذي كان 
يقــدم لشــركة دلمــون مــن تثبيــت ســعر كيلــو 
الدجاج في السوق عند دينار واحد في إرباك 
الصناعــة التــي كانت لســنوات طويلــة توازن 

أعمالها بناء على هذا الدعم.

“دلمون”: آلية التعاقد الجديدة مع المربين لنهاية العام
تـــتـــأثـــر لـــــم  ــن  ــ ــدواجـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــ ــي ــ ــاج ــ ــت ــ اإلن ــا  ــاتـــهـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ أن  أكــــــــدت 

مصادر: استئناف محادثات الطرح األولي ألرامكو
رغــــــــــــم اســــــــتــــــــمــــــــرار تـــــــــفـــــــــاوت الــــتــــقــــيــــيــــم

قالت مصادر صناعية ومصرفية إن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يصر على قيمة 
قدرهــا تريليونــا دوالر لشــركة النفــط “أرامكو”، حتى رغــم أن بعض المصرفييــن ومصادر قريبة 
مــن الشــركة يقولــون إنــه ينبغي للمملكة أن تقلص القيمة المســتهدفة لعمــاق النفط إلى حوالي 

1.5 تريليون دوالر.

بنــوك  مــع  أرامكــو محادثــات  وبينمــا تســتأنف 
بشــأن طــرح عــام أولــي، قــال مصــدر قريب من 
الشــركة إن مجلس إدارتها ســيجتمع قبل نهاية 
هــذا األســبوع وســيجري على األرجح مناقشــة 

حول قيمة أرامكو.
وامتنعــت أرامكو الســعودية عــن التعقيب. ولم 
يرد المكتب اإلعالمي للحكومة السعودية على 

طلب من رويترز للتعليق.
وحدد األمير محمد قيمة أرامكو عند تريليوني 
دوالر في أوائل 2016 عندما اقترح في البداية 
بيعا لألســهم لتنويع اقتصــاد المملكة بما يقلص 

اعتمادها على النفط.
وقــال مصــدر قريــب مــن أرامكــو ومصــدر آخــر 

علــى درايــة بخطط الطرح العام األولي إن ولي 
العهــد مــا زال متمســكا بهذه القيمــة، حتى رغم 
أن بعــض البنــوك تعتقــد أن تحقيقهــا ســيكون 

صعبا.
وعلــى مــدار األعــوام الثالثــة الماضيــة كثفــت 
الدول مســاعيها للتحول مــن الوقود اإلحفوري 
للحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي العالــم 

وهو ما يفرض ضغوطا على أسعار النفط.
ومن شــأن فجوة في تقديرات قيمة أرامكو أن 

تعرقل أي بيع لألسهم.
وقــال المصــدر المطلع على خطــط الطرح العام 
األولــي ”إذا لــم تًقيــم الســوق أرامكــو على نحو 
مناســب فإنهــم ليســوا فــي عجلــة مــن أمرهــم 

للذهــاب إلــى طرح عــام أولــي... بإمكانهم دائما 
التأجيل“.

المناســبة  وأضــاف قائــال ”هــم لديهــم األدوات 
للمنــاورة وليســوا فــي موقــف ضعيــف لتنفيــذ 
تكــن  لــم  مــا  ألرامكــو  األولــي  العــام  الطــرح 
هنــاك قيمــة تحقــق أهــداف الرؤيــة والمصلحــة 

الوطنية“.
التقييمــات  مــن  األدنــى  الحــد  عنــد  وحتــى 
المتوقعة ســيخلق الطرح العــام األولي ألرامكو 
أكبــر شــركة عامــة فــي العالــم. لكنــه ســيعرض 
وبعــد  مســبوق.  غيــر  لتدقيــق  أيضــا  المملكــة 
شــهور مــن إرجــاء اإلدراج تعرضــت الســعودية 
الصحفــي  مقتــل  بســبب  الغــرب  مــن  لضغــوط 
جمــال خاشــقجي فــي القنصلية الســعودية في 

اسطنبول في أكتوبر تشرين األول الماضي.
لبيــع حصــة خمســة  المبدئيــة  الخطــة  وكانــت 
بالمئــة في أرامكو تهدف لجمع أموال لصندوق 
فــي  لالســتثمار  الســعودي  الســيادية  الثــروة 
القطاعــات غيــر النفطية. وعندمــا أرجئ الطرح 

العــام األولــي بــاع الصنــدوق حصــة أغلبيــة في 
شــركة الصناعات األساســية الســعودية )سابك( 
البتروكيماويــات ألرامكــو  فــي مجــال  العاملــة 

مقابل 69 مليار دوالر.
ســابك  علــى  االســتحواذ  عــن  اإلعــالن  وبعــد 
فــي  الدوليــة  ســنداتها  أول  أرامكــو  أصــدرت 
الســندات،  بيــع  نجــاح  وأظهــر  نيســان.  أبريــل 
الــذي جذب طلبات تجــاوزت قيمتها 100 مليار 
دوالر إلصــدار قيمتــه 12 مليــار دوالر، انحســار 
مقتــل  أعقبــت  التــي  المملكــة  علــى  الضغــوط 
بيــع  بشــأن  المحادثــات  وتجــددت  خاشــقجي. 

حصة بعد ذلك بفترة وجيزة.
واضطــرت أرامكــو إلعــالن بياناتهــا الماليــة بعد 
بيــع الســندات هــذا العام مما كشــف عــن صافي 
مــا  وهــو  دوالر،  مليــار   111 بلــغ  ضخــم  ربــح 
يتجــاوز بأكثــر مــن الثلث صافي الربــح المجمع 
ألكبر خمس شــركات نفطية في العالم: إكسون 
موبيل ورويال داتش شــل وبي.بي وشــيفرون 

وتوتال.

لندن، الرياض، دبي - رويترز

دبي - رويترز

سنغافورة - رويترز

صنــدوق  إن  لرويتــرز  مصــادر  قالــت 
الثــروة  صنــدوق  العامــة،  االســتثمارات 
الســيادي السعودي، يجري محادثات مع 
مــالك بتيل إلنتاج التمور الفاخرة بشــأن 

استثمار محتمل في الشركة.
وإذا مضــت الصفقــة قدمــا، فقــد تمهــد 
تعــول  التــي  الســعودية،  أمــام  الطريــق 
بقــوة على صــادرات النفط، للتوســع في 

المبيعات الخارجية للتمور. والســعودية 
مــن بيــن أكبــر ثالثــة منتجيــن عالمييــن 

للتمور.
وتملــك بتيــل بســاتين تمــور فــي الغاط، 
مــن  كيلومتــرا   250 بعــد  علــى  الواقعــة 
العاصمــة الريــاض، ولديهــا سلســلة مــن 
المقاهي والمخابز لألغذية والمشروبات 

الفاخرة.

الوطنيــة  البتــرول  مؤسســة  أعلنــت 
أمــس  )سي.إن.بي.ســي(  الصينيــة 
الخميــس أنهــا مــددت عقــد تطوير حقل 
نفــط متقادم في ســلطنة عمان لمدة 15 

عاما أخرى.
موقعهــا  علــى  المؤسســة  وقالــت 
اإللكترونــي إنهــا حصلت فــي عام 2002 
علــى حصــة 50 بالمئة فــي المنطقة رقم 
5 فــي ســلطنة عمــان وهــي حقــل نفــط 

يمتــد على مســاحة 992 كيلومترا مربعا 
لكنه كان ينتج 700 طن فقط من النفط 
الخام يوميا بعد عمليات تنقيب مفرطة 

السرعة دامت أكثر من عشرة أعوام.
وأضافت أنه باستخدام تكنولوجيا مثل 
الحقــن األفقي للماء المطبقة على نطاق 
المؤسســة  رفعــت  الصيــن،  فــي  واســع 
اإلنتــاج فــي المنطقــة رقــم 5 إلــى 2.62 

مليون طن في عام 2018.

السعودية تتطلع لالستثمار في بتيل إلنتاج التمور

شركة صينية تمدد عقد إنتاج نفط في عمان 

بلــغ مجمــوع النقــد المتداول فــي البحرين في يونيو 2019 حوالي 705.1 مليون دينــار، مقارنة بـ724.9 مليون دينار مايو 
الماضي، محققا انخفاضا بنسبة 2.73 %، وذلك وفقأ ألحدث اإلحصاءات المصرفية التابعة لمصرف البحرين المركزي.

فيما بلغ مجمــع أوراق النقد المتداول 
دينــار  مليــون   683 الماضــي  يونيــو 
وكان قــد ســجل 702.8 مليــون دينــار 

مايو 2019.
وأظهــرت بيانــات المصــرف المركــزي 
أن النقــد المتــداول خــارج المصــارف 
بلــغ 565.3 مليــون دينــار فــي يونيــو 
الماضــي فيمــا بلغ النقــد الموجود لدى 

يقــارب 139.8 مليــون  مــا  المصــارف 
دينــار. وأوضحــت البيانــات أن أوراق 
مجموعهــا  بلغــت   )Banknote( النقــد 
683 مليــون دينار، منها 534.4 مليون 
من فئة العشــرون دينــار، 83.6 مليون 
من فئة العشــرة دنانير، و27.3 مليون 
و27.4  دنانيــر،  الخمســة  فئــة  مــن 
مليون مــن فئة الدينار، و10.3 مليون 

فئــة النصــف دينــار. أمــا المســكوكات 
)العملــة المعدنيــة( فقــد اســتقرت عند 
22.1 مليــون دينــار كمــا ســجلته فــي 
مايــو 2019، اذ ارتفعت عن قيمة تلك 
العمــالت المعدنية التــي تذبذبت على 
نفــس المبلــغ منــذ أواخر يوليــو 2018 
 21.5 عنــد  الماضــي  مــارس  وحتــى 

مليون دينار و21.6 مليون دينار.

قفزت العقود اآلجلة للنفط بأكثر من دوالر للبرميل أمس الخميس معوضة نصف خسائر بلغت نحو 5 % في الجلسة 
السابقة بفعل توقعات بأن تراجع األسعار قد يؤدي لخفض اإلنتاج.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، 
صعد خام برنت إلى 57.81 دوالر للبرميل 
بالمئــة   2.81 أو  دوالر   1.58 بزيــادة 
بالمقارنــة مــع اإلغــالق الســابق. وارتفعــت 
تكســاس  غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود 
الوسيط األميركي 1.61 دوالر أو 3.15 % 

إلى 52.70 دوالر للبرميل.
وتراجعــت العقــود اآلجلــة للخاميــن إلــى 

يــوم األربعــاء  أدنــى مســتوى منــذ ينايــر 
بعــد ارتفــاع مفاجئ في مخزونــات الخام 
األميركيــة إضافــة إلى مخــاوف من زيادة 
تأثــر نمــو الطلــب ســلبا فــي العــام الحالــي 
الصيــن  بيــن  التجاريــة  الحــرب  بفعــل 

والواليات المتحدة.
وقــال محللــون إن أســعار الخــام ارتفعــت 
بــأن  توقعــات  بفضــل  الخميــس  يــوم 

الســعودية، أكبــر ُمصدر للنفط فــي العالم، 
وغيرهــا من المنتجيــن في منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول )أوبــك( قــد يتحركــون 
لدعم السوق عن طريق خفض اإلمدادات.

وذكــرت بلومبــرج في تقرير يــوم األربعاء 
نقــال عن مســؤول ســعودي أن بلده يجري 
محادثــات مع منتجين آخرين للتحرك من 

أجل وقف تراجع أسعار النفط.

النفط يقفز مع توقع خفض اإلنتاج بعد تراجع األسعار 4 %705.1 مليون دينار النقد المتداول في يونيو

أعلنــت مجموعــة “جــي اف اتــش” الماليــة اليوم عن نتائجها المالية لفترة األشــهر الســتة األولى مــن العام 2019، المنتهيــة بتاريخ 30 يونيو 
2019، حيــث حققــت المجموعــة خــال هذه الفترة زيادة في اإليرادات نســبتها 21.9 ٪ لتصل إلى 163.5 مليــون دوالر أمريكي، مقارنة بما 
مقداره 134.1 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من العام 2018. كما ارتفعت اإليرادات في الربع الثاني من العام 2019 بنســبة 34.4 
٪ لتبلغ 92.9 مليون دوالر أمريكي مقابل 69.1 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2018. ومع اســتثناء الدخل غير المكرر من 
اســتردادات وإلغــاء التكاليــف ودخــل إعــادة الهيكلة في النصف األول من العام 2018، نما إجمالي الدخل التشــغيلي للمجموعة في النصف 

االول من العام 2019 بنسبة 114.3 ٪ مقارنة نفسها بالفترة من العام 2018.

وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين 
خــالل النصــف االول مــن العــام 2019 مــا قيمته 
49.1 مليــون دوالر أمريكــي مقابل 72.5 مليون 
دوالر أمريكي في الفترة نفسها من العام 2018، 
بانخفاض نسبته 32.3 ٪. ومع استثناء الدخل 
غيــر المكرر من إلغاء االلتزامات وإعادة الهيكلة 
في النصف األول من العام 2018، ارتفعت قيمة 
صافي الربح المحقق للمساهمين بنسبة 234 ٪ 
في النصف األول من العام 2019 مقابل النصف 
األول مــن العــام 2018. كمــا حققــت المجموعــة 
قيمــة ربــح صافــي موحــد 48.4 مليــون دوالر 
أمريكــي، مقابــل 73.4 مليون دوالر أمريكي في 

النصف األول من العام 2018، بانخفاض نســبته 
34.1 ٪. ويرجــع االنخفــاض فــي قيمــة الربــح 
الصافــي خــالل النصــف األول مــن العــام 2019 
إلى المساهمة األقل لعمليات الصيرفة التجارية 
أعلــى  ماليــة  مخصصــات  بســبب  للمجموعــة 
بالصيرفــة التجارية خالل الربع الثاني من العام 
المحقــق  الصافــي  الربــح  2019. وبلغــت قيمــة 
للمســاهمين فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019 
مــا قيمتــه 27.8 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 
36.0 مليــون دوالر أمريكــي فــي الربــع الثانــي 
 .٪ 22.8 نســبته  بانخفــاض   ،2018 العــام  مــن 
وبلغــت قيمة الربح الصافي الموحد خالل الربع 

الثانــي مــن العــام 2019 مــا قيمتــه 27.7 مليون 
دوالر أمريكي مقابل 36.5 مليون دوالر أمريكي 
خــالل الربــع الثاني من 2018، بانخفاض نســبته 
24.1 ٪. وبلــغ الربــح مــن العمليــات المســتمرة 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019 مــا قيمته 
 70.5 بـــ  مقارنــة  أمريكــي،  دوالر  مليــون   48.9
مليــون دوالر أمريكــي في فترة المقارنة نفســها 
من العام 2018، بانخفاض نسبته 30.6 %، فيما 
وصل الربح من العمليات المســتمرة خالل الربع 
الثانــي مــن العــام 2019 الى 27.7 مليــون دوالر 
أمريكــي، مقابــل 34.7 مليون دوالر أمريكي في 
الربــع الثانــي من العــام 2018، بانخفاض نســبته 

.20.2%
االســتثمارية  لألنشــطة  القــوي  األداء  ســاهم 
للدخــل  القــوي  النمــو  فــي  العقاريــة  واألنشــطة 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019، إضافــة 
الــى الدخــل المحقــق مــن اســتثمارات المباشــرة 

والخزينة. 
وصــّرح رئيس مجلــس إدارة المجموعة جاســم 

الصديقــي: “يواصــل النمــو القــوي والثابــت فــي 
مختلف أقســام وأنشــطة المجموعة في تحقيق 
نتائــج متينة وتحســينات مســتمرة فــي تحقيق 
الدخــل. وذلك يتضح جليــا بالزيادة الكبيرة في 
اإليــرادات بنســبة 21.9 % خــالل النصف األول 
مــن العام 2019، ويعكــس نجاح )جي اف اتش( 
المتواصــل والوقــع اإليجابــي للجهــود المبذولة؛ 

لتنويع انشــطة أعمال المجموعة وتحقيق قيمة 
مــن األصــول الجديــدة والقائمــة. ويعتبر توســع 
المجموعة حديثا في أعمال الخزينة مثاال بارزا 
علــى هــذا التنوع فــي عملنا، حيــث حققت أداء 
مميــزا للغايــة، وســنواصل تنميتهــا واالســتفادة 
منهــا مــع مضينــا قدمــا فــي أنشــطتنا المصرفية 

الرائدة”. 
هشــام  للمجموعــة   التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
هــذه  خــالل  المجموعــة  تمكنــت  “لقــد  الريــس: 
الفتــرة مــن اســتقطاب رؤوس أمــوال مجموعها 
250 مليــون دوالر أمريكي للمنتجات المصرفية 
المتناميــة  الثقــة  تؤكــد  والتــي  االســتثمارية، 
فــي المجموعــة. لقــد أطلقنــا محافــظ تعليميــة 
وأمريكية، إضافة إلى الشــروع في اســتثمارات 
جديــد.  اســتثماري  كمجــال  الصحيــة  الرعايــة 
االســتثمارات  ومســاهمات  االيجابــي  النمــو  إن 
المربحــة والتخارجــات الحاصلــة خــالل النصف 
االول من العام الجاري وفي الربع الثاني بصورة 

خاصة تنسجم مع اإلستراتيجيات الداخلية،”.

المنامة -  جي اف اتش

“جي اف اتش” تربح 49.1 مليون دوالر في النصف األول

جاسم الصديقي هشام الريس

سنغافورة - رويترز

32 ألف دجاجة 
حجم اإلنتاج 

اليومي حاليا

علي الفردان

زينب العكري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

)CR2019 -89548( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: الشيخ عبدهللا خليفة حمد آل خليفة

االسم التجاري الحالي: بردايس هافانا كوفي
االسم التجاري الجديد: بردايس هافانا للتنظيفات

قيد رقم: 91383-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-105947( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

التاريخ: 5 اغسطس 2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-106183( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تاريخ: 07/08/2019
)CR2019-105605( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-106550( تاريخ: 07/08/2019  -  إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري )CR2019-103555( إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا صالح عبدالعزيز علي البلوشي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالــي: عائشــة عبدالعزيــز علــي محمــد البلوشــي. فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر يوما 

من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا الســادة عائشــة حســين ابراهيــم الجســمي الرقم الشــخصي: 
550011846 بتحويــل المحــل التجاري التالي إلى الســادة / ســلمان محمد 

خالد القرعان الرقم الشخصي: 590064045
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه

تقدم إلينا المعلن أدناه: حسين عباس جعفر فردان بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة / ايمان علي حسن محمود

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلن أدناه: ورثة المرحومة زينب احمد عبدهللا علي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد / مجيد ابراهيم علي عبدهللا علي

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

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم: عبدالعزيز عبدهللا المرزوق بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســيد / بشــار عبدالعزيــز عبــدهللا 

المرزوق. 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه
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1-124022
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رقم القيد
1-71624
2-71624
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4-71624
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رقم القيد
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االسم التجاري

مركز ساجد للمواد الغذائية

االسم التجاري

مغسلة الكسندر

االسم التجاري

رشا لألدوات الكهربائية

االسم التجاري
برادات الحصالة

بوتيك افراح عالي
مخبز الكعكعة الساخنة
زينب احمد عبدهللا علي
زينب احمد عبدهللا علي

االسم التجاري

غاز الحوراء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 01/08/2019
إعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 
محمــد احمــد راشــد علي راشــد فخــرو المالك لـــ مونيش للمقــاوالت )مؤسســة فردية(، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم  104314-1،  طالبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 3000 دينار بحريني، لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
١- محمد احمد راشد علي راشد فخرو

ANANTHAKRISHNAN RAJENDRAN -٢
SAIFUL ABDUR ROHIM -٣

القيد: 1-104314

التاريخ: 07-08-2019

تعلن الشــبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية "والفعاليات"، والمسجلة رسميًا 
تحــت القيــد رقــم 64871 بمملكة البحرين، تعود ملكيتها للســيدة منى داود 

سلمان أحمد.

وتعلــن الشــبكة للعمــوم بقطــع عالقتهــا مــع مجلــس اإلدارة المزعــوم، وفي 
حالة وجود أي مطالبات مالية أو قانونية قبل تاريخ 01/05/2019 االتصال 

برئيس المجلس المزعوم.

وتؤكد الشــبكة أن الســيدة منى داود سلمان احمد هي الشخصية الوحيدة 
المفوضة عن المؤسسة.

قطع عالقة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

)CR2019 -105503( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

التاريخ: 07/08/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة السجل التجاري

)CR2019 -106197( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بروين اختر زهور احمد اعجاز امير نواب دين

ديــن  نــواب  اميــر  اعجــاز  احمــد  زهــور  اختــر  برويــن  الحالــي:  التجــاري  االســم 
)109058(

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: كريمة السيدشبر حسين ناصر

االسم التجاري الحالي: فود بالس ريستورن
االسم التجاري الجديد: مطبخ كيشام

قيد رقم: 9-37452قيد رقم: 109058-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019-77411( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثة الســيد المعلن ســمو الشــيخ عبدهللا بن خالــد آل خليفة 
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلى الســيد / الشــيخ ابراهيم بن 

عبدهللا بن خالد بن علي آل خليفة
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه
رقم القيد

2-35900

االسم التجاري

مصنع الكوثر لتحلية المياه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-97878( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها مالك 
شــركة يــو بــي 23 لإلستشــارات ش.ش.و لمالكهــا الســيد. يونيكريشــنان باتينهارابــات، 
المسجلة بموجب القيد رقم  119937،  طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
١- شركة ويك آب ادفرتايزينغ كرييتيف ذ.م.م

UNNIKRISHNAN PATINHARAPAT -٢
SUDEEP JOSEPH -٣

٤- ابهيالش راجابان بيالي
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 119937

التاريخ: 07-08-2019
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الكويت تتسلم 
رفات مفقودين 

من “زمن الغزو”

تسلمت السلطات الكويتية، أمس الخميس، 
رفات أسرى ومفقودين كويتيين من العراق، 

الستكمال فحوص للتعرف عليها.
وتمت عملية االستالم في منفذ العبدلي 

على الحدود بين العراق والكويت، بحضور 
مسؤولين من الطرفين.

ولم يعلن عن عدد الرفات التي تم تسليمها 
للكويت.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت يوليو 
الماضي أنها اكتشف مقبرة جماعية في 

بادية المثنى بمنطقة السماوة، جنوبي 
العراق، يعتقد أنها تضم رفات 40 كويتيا 

أعدمتهم القوات العراقية خالل غزوها 
الكويت العام 1990.

حثــت الناقــالت التجارية على إبالغهــا بنقاط توقفها مســبقا

تحذير أميركي للسفن بمضيق هرمز

طالبــت اإلدارة البحريــة للواليــات المتحــدة الســفن التجاريــة التــي ترفــع العلــم األميركــي بضرورة إرســال بيان مســبق بنقاط توقفها للســلطات البحريــة األميركية 
والبريطانية إذا كانت تنوي اإلبحار في مياه الخليج العربي وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرضت لها ناقالت وكانت إيران طرفا فيها.

وأربك احتجاز سفن تجارية وهجمات على 
ناقالت قرب مضيق هرمز خطوط الشحن 
الــنــفــط في  تــربــط منتجي  الــتــي  الــبــحــري 

الشرق األوسط باألسواق العالمية.
وحّملت الواليات المتحدة إيران مسؤولية 
تــفــجــيــرات وقـــعـــت بـــعـــدة نـــاقـــالت قــرب 
وعززت  إيــران.  تنفيه  اتهام  وهو  المضيق 

واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة.
المتحدة  للواليات  البحرية  اإلدارة  وقالت 
العسكرية  ”األنشطة  إرشادية:  مذكرة  في 
المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة 
فـــي الــمــنــطــقــة ال تــــزال تــشــكــل تــهــديــدات 

خطيرة للسفن التجارية“.
السفن  على  يتعين  أنــه  المذكرة  وأضافت 
بالبحرية  الخامس  األســطــول  تنبيه  أيضا 

ــتــجــارة الــبــحــريــة  األمــيــركــيــة وعــمــلــيــات ال
بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث 
مــن احتمال  مــريــب. وحــذرتــهــا  نــشــاط  أو 
ــمــواقــع على  تــعــرض أجــهــزتــهــا لــتــحــديــد ال

الخرائط عالميا )جي.بي.اس( لالختراق.
وأعلنت بريطانيا أنها ستعمل مع الواليات 
دولية  بحرية  تأمين  “مهمة  في  المتحدة 
ــتــجــاريــة في  ــدة” لــحــمــايــة الــســفــن ال ــديـ جـ

مضيق هرمز.
البريطانية في وقت  الدفاع  وقالت وزارة 
ستعمل  الملكية  البحرية  سفن  إن  سابق 
جــنــبــًا إلـــى جــنــب مــع الــبــحــريــة األمــيــركــيــة 
لمرافقة السفن عبر المضيق المزدحم الذي 
أصــبــح أحــد مــحــاور الــتــوتــرات بين إيــران 

والغرب.

ــمــتــحــدة طــلــبــت من  ــات ال ــ ــوالي ــ ــانـــت ال وكـ
حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية 
مسار النقل البحري في مضيق هرمز رغم 

إبداء دول أوروبية معارضتها.
ودفعت بريطانيا بسفن ترفع علمها لترافق 
الــســفــن الــتــجــاريــة مــنــذ اســتــيــالء الــحــرس 
بريطانية  نفط  ناقلة  على  اإليراني  الثوري 

الشهر الماضي.
ــران إن مــســؤولــيــة تــأمــيــن هــذه  ــ وتــقــول إي
ــدول  ــ الــمــيــاه تــقــع عــلــى عــاتــق طــهــران وال

األخرى في المنطقة.
لــأنــبــاء عــن وزيــر  ونــقــلــت وكــالــة تسنيم 
أمس  قوله  حاتمي  أمير  اإليــرانــي  الــدفــاع 
نظرائه  مع  هاتفية  اتصاالت  في  الخميس 
فـــي قــطــر وســلــطــنــة عــمــان والــكــويــت إن 

الــواليــات  تــحــاول  الــذي  البحري  ”التحالف 
عدم  من  مزيدا  سيخلق  تشكيله  المتحدة 

االستقرار وانعدام األمن“.
أخـــرى  وتــســعــى واشـــنـــطـــن إلقـــنـــاع دول 
باالنضمام إلى التحالف إلى جانب بريطانيا 
صاحبة أكبر وجود بحري في المنطقة بعد 

الواليات المتحدة.
التوترات بين إيران والواليات  وتصاعدت 
األميركي  الرئيس  أعلن  أن  منذ  المتحدة 
دونالد ترامب العام الماضي انسحاب بالده 
عقوبات  فــرض  وأعــاد  النووي  االتفاق  من 

على الجمهورية اإلسالمية.
ــودًا عــلــى  ــ ــي ــ ــووي ق ــ ـــن ــاق الـ ــ ــف ــ ــرض االت ــ ــ وف
برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات 

االقتصادية عن طهران.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ كونا

واشنطن ـ وكاالتإسالم أباد ـ رويترزالجزائر ـ وكاالت

جدد رئيس األركان الجزائري قايد صالح، 
الدستوري  بالحل  تمسكه  الخميس،  أمس 
بها  تمر  الــتــي  السياسية  األزمـــة  لتسوية 
األساسية”  “الضمانة  إيـــاه  معتبرا  الــبــالد، 

للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
للجيش  الثابتة”  بـ”المواقف  صالح  وذّكــر 
الــجــزائــري بــخــصــوص “الــتــمــســك بــاإلطــار 
الـــدســـتـــوري لــحــل إشـــكـــالـــيـــات الــمــرحــلــة 
كفيل  الجاد  “الحوار  أن  أكد  كما  الراهنة”. 
الظروف  وخلق  المناسبة  الحلول  بتقديم 
المالئمة” للذهاب إلى االنتخابات الرئاسية 
وشدد  وقت.  أقرب  في  وتنظيمها  المقبلة 

ــرورة الــتــنــصــيــب الــعــاجــل  ــ عــلــى ضـ
لالنتخابات  المستقلة  للهيئة 

ــم  ــ ــي ــظــ ــ ــن ــ لــــتــــحــــضــــيــــر وت
االنتخابات.

ــي ســـيـــاق آخــــــر، اتــهــم  فــ
صــــــالــــــح “مــــجــــمــــوعــــات 

ــة بــمــن  ــطـ ــبـ ــرتـ ــرة” مـ ــ ــي ــ ــغ صــ
بــاإلصــرار  بـ”العصابة”  وصفهم 

أكد  وأخــيــرًا،  المبادرات”.  كل  “رفــض  على 
أنه “ال  رئيس األركان الجزائري من جديد 
طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني 
المنسق  أعــلــن  آخـــر،  ســيــاق  فــي  الشعبي”. 
العام لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، 
االنتخابات  بعد  ما  فترة  أن  يونس،  كريم 
مراجعة  فيها  تتم  انتقالية  فترة  ستكون 
“هيئة  الهيئة  أن  يونس  واعتبر  الدستور. 
ليست  الهيئة  للسلطة.  ننتمي  وال  حـــرة 
وهي  جمعية،  أو  حــزب  أي  بــاســم  نــاطــقــًا 
ليست ممثلة للحراك أيضًا بل تتقاسم معه 

كل المطالب”.
للهيئة  الــســيــاســيــة  الــلــجــنــة  وعـــقـــدت 
ــــوســــاطــــة،  ــوار وال ــحـ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
األربعاء، بالعاصمة، أول اجتماع 
الحراك  فعاليات  لها مع بعض 
التأكيد  تم  حيث  الشعبي، 
تنظيم  خالله على ضرورة 
انتخابات رئاسية قريبًا دون 

الحاجة إلى مرحلة انتقالية.

ــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي شــاه  ــ ــد وزي أكـ
مــحــمــود قــريــشــي، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في 
خالفها مع الهند بشأن كشمير، مع تصاعد 
ــرار نــيــودلــهــي بــإحــكــام  ــ الـــتـــوتـــرات بــعــد ق

قبضتها على اإلقليم المتنازع عليه.
وصرح قريشي خالل مؤتمر صحافي في 
الخيار  تـــدرس  ال  “باكستان  ــاد:  أبـ إســـالم 
ــدرس الــخــيــارات  ــ ــعــســكــري، بـــل إنـــهـــا تـ ال
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة والــقــانــونــيــة 

للتعامل مع الوضع”.
وأضاف: “قررنا اللجوء إلى مجلس األمن 

الخطوة  هــذه  فــي  للطعن  الــدولــي 
الـــهـــنـــديـــة غـــيـــر الــصــحــيــحــة 

أخالقيا”.
ويــــــــؤدي الـــــقـــــرار الــــذي 
أصـــدرتـــه الــهــنــد االثــنــيــن 

في  الذاتي  الحكم  بإلغاء 
كــشــمــيــر إلـــى وضـــع الــجــزء 

الذي تسيطر عليه من اإلقليم 

تحت حكمها المباشر.
القرار من العداوة مع باكستان التي  وزاد 
الهند  مع  ثالثة  أصــل  من  حربين  خاضت 
بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش 
ــبــالد حـــول الـــرد الـــذي يــجــب أن  داخـــل ال

تتخذه إسالم أباد.
وقالت باكستان أمس، إنها ستعلق خدمة 
قطارات تربطها بالهند مع استمرار تدهور 

العالقات مع جارتها.
وكـــانـــت بــاكــســتــان قـــد طـــــردت الــســفــيــر 
الهندي من بالدها، األربعاء، وأعلنت وقف 
الهند  إلغاء  بسبب  نيودلهي،  مع  التجارة 
لمنطقة كشمير، وهي  الخاص  للوضع 
القضية التي أكدت إسالم أباد أنها 
ستحيلها لمجلس األمن الدولي، 

وفق ما نقلت “رويترز”.
ــس الـــــــــوزراء  ــ ــي ــ وقـــــــال رئ
خــان،  عــمــران  الباكستاني 
الــلــجــوء  ــدرس  ــ تـ ــالده  ــ بـ إن 

لمجلس األمن الدولي.

تــايــمــز”، أن  “نــيــويــورك  ذكـــرت صحيفة 
لم  الــذيــن  األميركيين  مــن  كبيرا  عـــددا 
انتخابات  في  ترامب  لدونالد  يصوتوا 
العام 2016، يؤكدون اليوم إعجابهم به 
ونيتهم التصويت له في انتخابات العام 

المقبل.
وأظهرت بعض استطالعات الرأي التي 
تتسم بالدقة، وفق الصحيفة األميركية، 
أن معدل الرضا عن أداء الرئيس، وهو 
الرئيس  شعبية  عــن  يختلف  مــقــيــاس 
أعلى  إلـــى  ليصل  زاد  قــد  الــشــخــصــيــة، 

مستوى في فترة ترامب الرئاسية.
وأضــافــت “نــيــويــورك تــايــمــز” أن 

في  قائما  كان  الــذي  الوضع 
لم يعد   ،2016 انتخابات 
موجودا اليوم، فماليين 
األمــيــركــيــيــن الــذيــن لم 
قبل  تـــرامـــب  يــعــجــبــهــم 

ــوات، أصــبــحــوا  ــ ــن أربـــــع ســ
عــام،  وبشكل  اآلن.  يحبونه 

 10 نــحــو  الــشــخــصــيــة  شــعــبــيــتــه  زادت 
يوم  منذ  المسجلين  الناخبين  بين   %
إلى  لتصل   ،2016 العام  في  االنتخاب 
بحسب   ،%  34 كــانــت  أن  بــعــد   %  44

التقديرات.
إلى  المقابل  في  أشــارت  الصحيفة  لكن 
أن هذه الزيادة بدعم ترامب منذ 2016 
مــعــدلــهــا، ال تعني  واحــتــمــال اســتــمــرار 
االنتخابات  في  للفوز  حظا  األوفــر  أنــه 
المقبلة، فمعدل الرضا عن أدائه ال يزال 
أقل من 50 %، ولم يتجاوزه حتى اآلن.
كانوا  الديمقراطيين  أن  إلــى  ولفتت 
عــلــى وشـــك الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات 
تغيير  أي  فــإن  وبالتالي،   ،2016
اليوم من خــالل طــرح مرشح 
نــســبــة  ارتــــفــــاع  أو  ــل  ــضـ أفـ
ــال األمــيــركــيــيــن من  ــبـ إقـ
ــى  ــي عــل ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أصــــــــل إفـ
يكون  أن  يمكن  االقــتــراع، 

كافيا لفوزهم في االنتخابات.

ارتفاع قياسي لمعدل شعبية ترامبباكستان تستبعد “الخيار العسكري” بشأن كشميرالجيش الجزائري: متمسكون بالحل الدستوري
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القدس المحتلة ـ أ ف ب

موسكو ـ أ ف ب

أمس  اإلسرائيلية  األمــن  قــوات  باشرت 
الــخــمــيــس عــمــلــيــة بـــحـــث فــــي قــطــاع 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  حــســاس مــن 
بعد العثور على جثة جندي شاب تلقى 
رئيس  وصفه  هجوم  في  طعنات  عــدة 
نتانياهو  بنيامين  االسرائيلي  الـــوزراء 
للجيش  بيان  في  وجاء  “إرهابي”.  بأنه 
ــدر بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة  ــيــلــي صـ االســرائ
“عــثــر فــي الــصــبــاح الــبــاكــر الــيــوم على 
جثة جندي تحمل آثار طعن قرب بلدة 

)يــهــوديــة( شــمــال الــخــلــيــل”. وعــثــر على 
الجثة تحديدا قرب مستوطنة ميغدال 
عوز في محيط مجمع غوش عطسيون 
لحم  بــيــت  مدينتي  بــيــن  االســتــيــطــانــي 
بانتظام  تشهد  منطقة  وهــي  والخليل، 
والشرطة  فلسطينيين  بين  صــدامــات 
االسرائيلية. وقال الجيش بعد االعالن 
عن مقتل الجندي أن قوات من الجيش 
والشرطة وجهاز االستخبارات الداخلية 

)شين بيت( تمشط المنطقة.

ــرس” لــأنــبــاء،  ــادت وكــالــة “فــرانــس بـ أفــ
أمــــس الــخــمــيــس، بـــانـــدالع حـــريـــق في 
نجم  روســيــا،  شــمــالــي  عسكرية  قــاعــدة 
عــنــه ســقــوط قــتــيــلــيــن. ونــقــلــت وســائــل 
ــالم روســيــة عــن مــصــدر فــي الــقــوات  إعـ
شمالي  “أرخانغيلسك”  بمقاطعة  األمنية 
روسيا، بأن االنفجار الذي وقع في إحدى 
مقتل  عــن  أســفــر  العسكرية،  الــوحــدات 

شخصين وإصابة 15 شخصا.
ــادرة عـــن وســائــل  ــــصــ ــاء ال ــب ــأن ــا ل ووفـــقـ

اإلعالم الروسية، فقد وقع االنفجار في 
وحدة عسكرية على بعد 30 كيلومتر من 
جانبها  ومن  “سيفيرودفينسك”.  مدينة 
بيان،  في  الروسية  الدفاع  وزارة  قالت 
إن االنــفــجــار وقــع أثــنــاء اخــتــبــار وحــدة 
فــي شمال  الــصــواريــخ  إلنــتــاج محركات 
البالد. وقال حاكم المنطقة التي وقعت 
فيها الحادثة، إيغور اورلوف لوكالة تاس 
لأنباء: “وقعت إصابات”، مضيفا أنه يتم 

إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.

العثور على جثة جندي إسرائيلي مطعونا

قتيالن في حريق بقاعدة عسكرية روسية

عواصم ـ وكاالت أبوظبي ـ وكاالت

المتحدة  األمــم  لمبعوث  مستشارة  أشـــارت 
ــيــدرســن أمــس  ــــى ســـوريـــا غــيــر ب الـــخـــاص إل
عسكري”  تدخل  من  “مخاوف  إلى  الخميس 
التركي  األمــيــركــي  االتــفــاق  بعد  فــي ســوريــا 
على إقامة المنطقة اآلمنة، محّذرة من أن أي 
تدخل عسكري ستكون له تداعيات إنسانية 

خطيرة.
بــارزة  مستشارة  وهــي  رشــدي،  نجاة  وقالت 
متزايدة  مخاوف  “هناك  بيان:  في  لبيدرسن 
التي  التصريحات  مــن  اإلغــاثــة  جــهــات  ــدى  ل
والـــذي  محتمل  عــســكــري  تــدخــل  إلـــى  تشير 
ــة في  ــادحـ ــيــة فـ ــه تــبــعــات إنــســان ســيــكــون لـ
ســنــوات  مـــدى  عــلــى  بالفعل  شــهــدت  منطقة 
جفاف  وموجات  ونزوحا  عسكرية  عمليات 

وفيضانات”.
لـ”انهيار” وقف إطالق  كما أعربت عن أسفها 
)شمال غرب سوريا(، معتبرة  إدلب  النار في 
أن هذا االنهيار يهدد حياة ماليين المدنيين، 
منذ  500 شخص  من  أكثر  مقتل  بعد  وذلــك 

أواخر إبريل الماضي.
النظام  قــوات  تقدم  وبالتزامن مع  أنــه،  يذكر 
وقرى  بلدات  عــدة  على  وسيطرتها  السوري 
شــمــال حــمــاة، اســتــقــدمــت تــركــيــا تــعــزيــزات 
التابعة  المراقبة  نقاط  نحو  عسكرية جديدة 
لــهــا فــي ســـوريـــا، حــســب مــا أعــلــنــه الــمــرصــد 

السوري لحقوق اإلنسان أمس.
وشملت التعزيزات التركية العسكرية نحو 15 
آلية ومصفحة دخلت إلى األراضي السورية 
صباح أمس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة 
قرى  لعدة  المقاتلة  الفصائل  القتال وخسارة 

ومناطق في ريف حماة الشمالي.

ــا الــقــضــيــة  ــقــت دولـــــة اإلمــــــــارات رســمــي أغــل
والمتعلقة  قــطــر،  ضــد  قبلها  مــن  الــمــرفــوعــة 
بــاالنــتــهــاكــات الــتــجــاريــة الــمــمــارســة مــن قبل 
النزاعات  تسوية  جهاز  عبر  بحقها،  األخيرة 
بعد  وذلـــك  الــعــالــمــيــة،  الــتــجــارة  فــي منظمة 
ــا الــتــمــيــيــزيــة الــتــي  ــهـ ــراءاتـ ســحــب قــطــر إجـ
دولة  وبين  بينها  الخالف  لنشوء  كانت سببا 
ــة قــطــر قــد اتــخــذت  ــ اإلمــــــارات. وكــانــت دول
من  القادمة  السلع  تجاه  تمييزية  إجـــراءات 
عليهم  حظرا  ففرضت  وموّزعيها،  اإلمــارات 
بــذلــك  مــنــتــهــكــة   ،2018 ــيــو  ويــون مــايــو  فـــي 
الــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا كــعــضــو فــي منظمة 
وكالة  أشـــارت  مــا  حسب  العالمية،  الــتــجــارة 
دولة  قامت  لذلك،  ونتيجة  ــارات.  اإلمـ أنباء 
التجارة  لدى منظمة  بتقديم طلب  اإلمــارات 
الــعــالــمــيــة لــتــشــكــيــل هــيــئــة تــحــكــيــم بــتــاريــخ 
لرفع  منها  سعيا  قطر،  ضــد   2019 يناير   28
األسواق  في  اإلماراتية  المنتجات  بيع  حظر 
قطر  دولــة  قامت  ذلــك  على  وبناء  القطرية. 

بتاريخ  بالحظر،  المتعلقة  إجراءاتها  بسحب 
31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات 
ــارات،  الـــواردة فــي الــنــزاع محل شكوى اإلمـ
ــإخــطــار منظمة  ب قــامــت اإلمـــــــارات  وعــلــيــه 
القضية  بــإغــالق  برغبتها  العالمية  الــتــجــارة 

المرفوعة من قبلها ضد قطر.

اإلمــارات أمس رسميا منظمة  دولــة  وأبلغت 
التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث أنها 
قطر  دولــة  استجابة  خــالل  من  أدت غرضها 
اإلماراتية  الشكوى  فــي  المتمثلة  للضغوط 
منظمة  لقواعد  الصريحة  القطرية  بالمخالفة 

التجارة العالمية.

نقطة مراقبة تركية على الحدود التركية السورية ضغوط أبوظبي دفعت قطر لسحب إجراءات حظر بيع السلع اإلماراتية

تركيا ترسل تعزيزات جديدة تزامنا مع ارتفاع وتيرة القتال التمييزيــة إجراءاتهــا  وســحب  الدوحــة  تراجــع  بعــد 

تحذير أممي من تدخل عسكري في سوريا اإلمارات تغلق قضية تجارية ضد قطر

مدمرة وسفينة تابعتان للبحرية األميركية  )ارشيفية ـ رويترز(
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فريضــة الحــج حلــم ال يبــارح مخّيلــة الفرد المســلم وال يهدأ لــه بال حتى 
يؤديهــا، إنهــا لحظــات تتســامى وتتطهــر فيهــا النفــوس مــن أدران الحياة 
ويشــعر فيهــا المســلم أنــه أقــرب إلــى هللا وهو بيــن جمــوع الحجيج ممن 
قدموا من مختلف بقاع األرض يؤدون الفريضة بخشوع وتهجد، شعيرة 
الحــج تحفــل بالعديــد من القيــم والمعاني الجليلــة، لذا فــإّن الماليين من 
المســلمين مــن كل األرجــاء يتجهــون إلــى بيــت هللا الحــرام ألداء الركــن 

العظيم.
المتأمــل لمــا تنطــوي عليــه شــعيرة الحــج مــن فلســفة عميقــة يقــف علــى 
الكثيــر مــن الدالالت الرمزية، لكن في ذات الوقت هناك ممارســات بعيدة 
ومنافيــة لهــذا الركــن العظيــم، واألمــر ذاتــه ينســحب على بقيــة الفرائض 
األخــرى كالصالة التي ال يــدرك الكثيرون أبعادها ودالالتها العميقة، ولعل 
أبلــغ تلــك الــدالالت أّن الحج بمثابة مؤتمر عام لألمة اإلســالمية بأجمعها، 
تتجســد خاللــه الوحــدة والترابــط والتكاتف بيــن أبناء األمة اإلســالمّية، 
والقــرآن الكريــم أكــد الفلســفة التي ينطــوي عليها بقوله تعالى “ لَِّيْشــَهُدوا 
ن َبِهيَمِة  ْعُلوَماٍت َعَلٰى َما َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْســَم اللَِّه ِفي َأيَّ
اأْلَْنَعاِم”، بيد أّن هناك من الجماهير التي تولي وجهها شطر البيت الحرام 
مــن يتجاوز فهمها الســعي والطواف ورمــي الجمرات وتجهل أو تتجاهل 
الرمــز الــذي يكمــن وراء هذا المنســك العظيــم وتتغافل عن اســتثمار أيام 

الحج في بحث ما يهم شؤون األمة ومعالجة قضايا المسلمين. 

وكم تمنينا لو أّن أصحاب حمالت الحج لم يركنوا إلى استغالل هذه  «
الشعيرة العظيمة في فرض األسعار الخيالية التي تفوق قدرة األغلبية 
التي تنوي أداء الفريضة، وما أقدمت عليه هذه الفئة يتناقض تماما مع 

فلسفة الحج من التجرّد من النوازع الدنيوية، ليت هؤالء اإلخوة قنعوا 
بهامش معقول من الربح بحيث ال يمثل إرهاقا ألعداد ليست قليلة 

من الحجيج... المفارقة أّن بين هؤالء من يضع شعار “خدمة حجاج بيت 
الله” لكن الواقع يناقض الشعار تمامًا.

أيام معلومات

كيف يفكر ترامب في 
المسألة اإليرانية؟ )1(

لــم يعــد يخفــى علــى أحــد مــن الباحثيــن والمحلليــن أن الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب يفضل تفادي ســيناريو الحرب مع إيران خالل الفترة الراهنة وحتى موعد 
انتخابــات الرئاســة األميركيــة المقبلة، ومن ثم يصبح الســؤال التالــي هو: ماذا بعد 
تلــك االنتخابــات وكيف يفكــر الرئيس ترامب في الخطــوة المقبلة؟ وفي الرد على 
ذلــك يمكن اإلشــارة إلى “تغريــدة” عابرة للرئيس األميركي كتبها األســبوع الماضي 
وورد فيهــا “تذكــروا فقــط، أن إيــران لــم تربــح الحــرب أبــدا، لكنهــا لــم تخســر أيــة 
مفاوضــات”، هــذا الــكالم يعني دالالت عدة من منظور التحليل السياســي، أولها أن 
الرئيــس ترامــب ليــس قلقــًا من خــوض حرب ضد إيــران كما يعتقــد البعض، بل هو 
يفضل كســب المواجهة من دون إطالق رصاصة واحدة، فهذا هو رهانه األساســي 
الــذي يســعى مــن خاللــه إلــى إثبــات تمايــزه عــن أقرانــه مــن الرؤســاء األميركييــن 
الســابقين، وفــي مقابل ذلــك، توحي هذه التغريدة بأن الرئيــس ترامب يبدي حذرًا 
من الجلوس على طاولة التفاوض مع اإليرانيين أكثر مما يبدي قلقًا من مواجهتهم 

عسكريًا.
مــاذا يعنــي ذلــك؟ الحقيقــة أن اقتنــاع البيــت األبيــض بصعوبة التفــاوض مع نظام 
الماللي سيحفز، برأيي، الرئيس ترامب إلى اإلصرار على التفاوض مع هذا النظام، 
وتحقيق انتصار سياسي عليه، ألن هذه المحصلة التي أشارت إليها التغريدة ربما 

تكون كافية إلثارة شهية الرئيس ترامب على منازلة الماللي في صراع تفاوضي!
عقلية رجل األعمال الذي يوصف دائمًا بمهارته التفاوضية في عقد الصفقات، هي 
المحــرك فــي مثــل هــذه الحالــة للدخول في نــزال تفاوضــي المؤكد أنه يثير شــهية 
الرئيــس األميركــي لتحقيــق انتصار سياســي جديد وإثبات صحة نهجه السياســي 

في التعامل مع األزمات.
لــم يكــن عــرض وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيو بشــأن اســتعداده للســفر 
إلــى إيــران إذا لــزم األمــر إلجــراء محادثــات، حيــث قــال فــي مقابلــة مــع تلفزيــون 
“بلومبــرغ” مــا نصــه: “بالتأكيــد إذا كان األمــر كذلــك، يســعدني أن أذهب إلــى هناك، 
ســأرحب بفرصة التحدث مباشــرة مع الشــعب اإليراني”، لم يكن هذا العرض الذي 
رفضــه نظــام الماللــي ســوى إحدى محاوالت فتح خط مباشــر مــع الماللي في ظل 
تعثــر الوســاطات التي قــام بها مبعوثون لدول إقليمية وكبــرى في اآلونة األخيرة، 
باإلضافــة إلــى الســيناتور الجمهوري راند بول، عضو لجنــة العالقات الخارجية في 
مجلــس الشــيوخ، الــذي تشــير تقاريــر إعالميــة إلــى أنه التقــى ظريف خــالل زيارة 
األخيــر مقــر األمــم المتحــدة فــي شــهر يوليــو الماضــي، بضــوء أخضر مــن الرئيس 
ترامــب، الــذي تربطــه عالقة شــخصية قويــة مع الســيناتور راند، الــذي عرض على 

ظريف مقترح زيارة واشنطن للبحث في تسوية لألزمة المتفاقمة. “إيالف”.
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خدمة السعودية للحجاج... 
شيء يفوق الوصف

حجــاج بيــت هللا الحــرام مــن كل بقــاع األرض موضــع االهتمــام األول 
والرعايــة الدائمــة لــدى حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية أعزهــا هللا 
ونصرهــا، وفــي كل عام تبهرنا الســعودية بالجهود الكبيــرة والجبارة التي 
تبذلهــا كل القطاعــات كــوزارة الداخليــة والصحــة ووزارة الحــج والعمــرة 
وغيرهــا لخدمــة ضيــوف الرحمن، ومهما تحدثنا عن ما تقدمه الســعودية 
لحجاج بيت هللا الحرام والعناية بهم، ســنبقى مقصرين، ويكفي ما ذكره 
األميــر خالــد الفيصــل أميــر منطقة مكــة المكرمة فــي المؤتمــر الصحافي 
الذي عقد قبل أيام بأن “350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من 
كل القطاعــات، معلنــًا وصول 1.6 مليون حاج إلى الســعودية حتى تاريخ 

4 أغسطس”.
ويوم أمس وصل العدد الى حوالي مليوني حاج.

وزارة الصحــة الســعودية وفــرت 6 مهابــط طائــرات فــي مكــة المكرمــة 
والمشــاعر المقدســة مــن أجــل إخــالء المرضــى، ورفعــت حالــة الطــوارئ 
لتفويــج  أمنيــة  ســبع محطــات  والمراكــز، وهنــاك  المستشــفيات  بجميــع 
الحجــاج، وغيرهــا الكثيــر مــن االســتعدادات لتوفيــر الراحــة والطمأنينــة 

واألمــن والســالمة للحجاج والمعتمريــن، ويحق للشــقيقة الكبرى المملكة 
العربيــة الســعودية أن تشــعر بالفخر واالعتزاز وهي تقــوم بواجباتها على 
أكمــل وجــه تجــاه حجــاج بيــت هللا الحــرام وتجــاه المعتمريــن والزائرين 
وتجاه المدينتين المقدســتين مكــة المكرمة والمدينة المنورة، فقد هيأت 
بيــت هللا الحــرام ومســجد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الســتيعاب 
المالييــن فــي وقــت واحــد وهــم ينعمــون بأفضــل الخدمــات ويشــعرون 
ــِه ُيْؤِتيِه َمــن َيَشــاُءۚ  َواللَُّه ُذو  لِــَك َفْضــُل اللَّ باألمــن واألمــان والطمأنينــة، )َذٰ

اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( الحديد.

المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، قال  «
منذ أن وطأت قدماه مكة المكرمة في 14 ديسمبر عام 1924 )إنني 

وأسرتي وشعبي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين وتأمين 
راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكهم(، ومن بعد الملك 

المؤسس سار أبناؤه ملوك وأمراء المملكة العربية السعودية وعلى مر 
التاريخ والعصور على نهج رعاية حجاج بيت الله الحرام وتوفير الراحة 

لهم وكل الخدمات وفق أرقى المستويات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

رائد الذكاء االصطناعي
حققــت مملكــة البحريــن خــالل الســنوات القليلــة األخيــرة قفــزات كبيــرة ونوعيــة 
فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة والتعليميــة والتكنولوجية، وجاء على رأســها 
ريادتهــا، إقليميــًا وعالميــًا، في مجال الــذكاء االصطناعي وتقنيــة المعلومات، وهو 
المجــال الــذي ُيعــد اليــوم أحــد أهم األنشــطة حول العالم، ويســتقطب اســتثمارات 
كبــرى الشــركات الدولية، ويشــهد حالة من التنافس ســواء علــى الصعيد الحكومي 

أو الخاص.
ولم يكن لمملكة البحرين أن تحظى بهذه المكانة المتميزة في هذا المجال الحيوي، 
إال بدعم وتشــجيع هذا القطاع الحيوي من قبل المســؤولين في الدولة، إلى جانب 
مــا يملكــه الشــباب البحرينــي مــن قــدرة على التميــز ورغبة فــي اإلبــداع واالبتكار. 
ويعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة، الداعــم والمســاند فــي مجــال التكنولوجيــا للكثيــر مــن الطلبة، 
إضافة لدعم ســموه فئة ذوي اإلعاقة من خالل “اإلنســانية العلمية”، وكذلك مؤتمر 
“تكنــو ال إعاقــة”، حيــث يســعى ســموه جاهدًا إلــى تعزيز قــدرات الطلبــة من جميع 
الفئات ودعمهم، وهنا البد لنا أن نتذكر مقولة سموه خالل تدشين النسخة األولى 
من مســابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي، “إن تدشــيننا لمســابقتنا 
للذكاء االصطناعي، يأتي من إيماننا المطلق بأهمية دعم مخرجات التعليم لتواكب 

رؤيــة مملكــة البحريــن 2030، بمــا يثــري المجتمع ويســاهم في رفع قــدرات الطلبة 
البحرينيين، من خالل تهيئة الظروف المالئمة لهم الكتســابهم المزيد من المفاهيم 
العلمية الجديدة والوسائل التعليمية الحديثة، التي من شأنها أن تنمي مستوياتهم 

وتجعلهم قادرين على العطاء وتنمية القطاعات المجتمعية المختلفة”.
نســتذكر كل هــذه اإلنجــازات وكل هــذا الدعــم مــع اقتــراب إقامــة النســخة الثانيــة 
مــن مســابقة خالــد بــن حمــد لالبتكار فــي الــذكاء االصطناعي تحــت شــعار “لنبتكر 
للمســتقبل”، والتــي تنظمهــا بوليتكنــك البحريــن بالتعاون مع شــركة ميكروســوفت 

وذلك في شهر مارس القادم.

ولتعزيز هذه الدور المتميز للبحرين، أقامت المملكة للمرة األولى، أكاديمية  «
للذكاء االصطناعي في كلية البحرين التقنية، كخطوة تهدف إلى تطوير 

متخصصين من الشباب يسهمون مستقباًل في تطوير االقتصاد وتوفير 
منصة لتعزيز قدرات االبتكار. مسابقة “لنبتكر للمستقبل” التي تقام برعاية 

ودعم كبير من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تأتي تأكيداً على أن 
البحرين غنية بالشباب المبدعيين وذوي القدرات واإلمكانيات العالية 

المحبين لالبتكار الذي يسهم في تنمية العديد من المجاالت التي تفيد 
وتطور المجتمع.

د. جاسم حاجي

بجانــب أن الحــج عبــادة وركــن مــن أركان اإلســالم فهــو أيضا يتــرك آثاًرا 
إيجابية على االقتصاد من خالل ما يتم إنفاقه على رحلة الحج وتبعاتها 
مــن المصاريــف األخــرى التي تعتبــر دخاًل وربًحا للمؤسســات والشــركات 
والمحــالت والفنــادق بــدًءا من حمالت الحــج وصوال للمحــالت التجارية 
التــي توفــر الخدمــات والمســتلزمات للحجاج، وهــذا اإلنفاق ُيســاهم في 

زيادة الطلب الكلي الذي تتنافس األسواق لتوفيره.
واالســتثمار فــي مجــال الحــج مســاحته كبيرة وفوائــده عالية، كتوســعة 
الحــرم المكــي الشــريف والمدينــة المنــورة، ولقطــاع العقــارات فــي الحج 
نصيــٌب وافــر فــي إيرادات الموســم من خــالل ما ُينفق على مبالغ الســكن 
ـ 40 %( من إجمالي اإليرادات، ما ينشط القطاع  حيث يستحوذ على )30ـ 
العقــاري بمكــة والمدينــة المنــورة، وكذلــك فــإن موســم الحــج يتــرك آثاًرا 
اقتصاديــة على قطاعــات أخرى، كالتوظيف والمواصالت والنقل والمواد 
التموينيــة والكماليــات والهدايــا وغيرها، ويؤثر موســم الحج على ميزان 
المدفوعــات الســعودي مــن خالل الطلــب المتزايد على الريال الســعودي، 
ما ُيشــكل مورًدا للســعودية مــن العمالت األجنبية، وبزيــادة الطلب يزداد 
العرض أي اإلنفاق، كما أنه موسم ُيساهم في التعارف بين أصحاب المال 
والســلع ممــا يــؤدي إلــى تبــادل المنتجات ونقلهــا من بلد إلى آخــر، وتعمل 
الســعودية اآلن علــى االســتفادة من الهــدي واألضاحي بعــد أن قام البنك 
اإلســالمي للتنمية وبالتعاون مع الحكومة الســعودية بتأســيس مصنعين 
الســتخالص مادة الجيالتين الحالل المستخدمة في صناعة الكبسوالت 

الطبية حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية )900( طن سنوًيا.

إن ما يتحقق من إيرادات مالية وحركة نشطة تجارية واستثمارية  «
في موسم الحج أدى إلى توسيع باب االستثمارات في قطاعي الحج 
والعمرة والمشاركة في تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية نوعية 
للحجاج في المشاعر المقدسة، وما تحققه السعودية من إيرادات 

مالية يؤكد قدرتها على إدارة الحرمين الشريفين.

الحج وتنشيط االقتصاد

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
دعــم االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم االتحــاد العراقي لكــرة القدم فــي إطار رفــع الحظر 

الدولي عن المالعب العراقية.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأعلــن 
البحرينــي لكــرة القــدم دعــم جهــود االتحاد 
عبدالخالــق  برئاســة  القــدم  لكــرة  العراقــي 
مسعود، مشيرا إلى الوقوف بجانب االتحاد 
العراقــي فــي إطــار رفــع الحظــر الدولي عن 

المباريات الرسمية.
وقــال الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة: 
“ندعــم كافة الجهــود والمبادرات لدعم قرار 
رفــع الحظر. االتحــاد البحريني لكــرة القدم 
العراقيــة،  األراضــي  علــى  باللعــب  يرحــب 
الوطنــي  البحريــن  منتخــب  ومشــاركة 
حاليــا  المقامــة  آســيا  غــرب  بطولــة  فــي 
فــي مدينتــي كربــاء وأربيــل تأكيــد علــى 
مســاندتنا  لألشــقاء العراقييــن، كمــا نعــرب 
عــن ترحيبنــا باللعــب كذلــك أمــام المنتخب 
العراقي الشقيق على أرضه وبين جماهيره 
فــي مبــاراة اإليــاب بالتصفيــات المزدوجــة 
المؤهلــة لــكأس العالــم 2022 وكأس آســيا 
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إلــى الفخــر باللعــب علــى األراضــي  ولفــت 
العراقيــة، مشــيرا إلى أن االتحــاد البحريني 
بطولــة  فــي  بالتواجــد  يعتــز  القــدم  لكــرة 
رســالة  فــي  وذلــك  الحاليــة،  آســيا  غــرب 
أكيــدة لدعمنــا لكافــة جهــود األشــقاء فــي 
العــراق ومســاندتهم فــي حقهم باســتضافة 

المباريات الرسمية.
االتحــاد  يقدمــه  “مــا  ســعادته:  وأضــاف 
العراقــي لكــرة القدم من خال اســتضافته 
الحاليــة لبطولــة غــرب آســيا أعطى رســالة 
واضحــة المعالم بالجاهزية الكاملة لتنظيم 
كفــاءة  بــكل  الدوليــة  المباريــات  مختلــف 

واقتدار”.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفة تقديــم كافة 
أشــكال المســاندة لألشــقاء العراقييــن فــي 
إرادتهــم الصلبــة لرفــع الحظــر الدولــي عــن 
المباريات الرســمية، مشــيرا إلــى أن العراق 
خطــت خطوات كبيرة فــي هذا االتجاه بما 
قدمتــه من خطط تنفيذية متقنة وماعب 

مواصفــات   ووفــق  مميــز  بشــكل  مصممــة 
المســتوى  عــال  تنظيــم  ومــع  عالميــة 
النواحــي  فــي  كبيــرة  وبدقــة  للمباريــات 

األمنية واللوجستية.
وأوضــح أن إقامــة المباريات الرســمية في 
العــراق هــو حق أصيل لألشــقاء العراقيين، 
مجددا تقديم كافة الدعم؛ من أجل سريان 
قــرار رفــع الحظر وتمكــن االتحــاد العراقي 
علــى  الرســمية  المباريــات  اســتضافة  مــن 

أرضه وبين جماهيره.

وقــال: “ســريان قــرار رفــع الحظر وشــموله 
للمباريات الرسمية سيكون انتصارا لإلرادة 
العراقيــة التــي ثابرت وعملــت جاهدة؛ من 
مختلــف  الحتضــان  العــراق  إعــادة  أجــل 

المباريات على أرضه وبين جماهيره”.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وجــدد 
أن  علــى  التأكيــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
االتحاد داعم أساسي لقرار رفع الحظر عن 
الدولــي، مشــيرا إلــى أن مــا قدمتــه العراق 
يعــط مجــاال  لــم  آســيا  غــرب  بطولــة  فــي 
للشــك في القــدرات العاليــة والمميزة التي 
تتمتــع بهــا الحتضــان المباريــات الرســمية 
عبــر الجهــود المميــزة  التي يبذلهــا االتحاد 
العراقــي لكــرة القــدم برئاســة عبدالخالــق 

مسعود”.
وأضــاف: “نشــكر جهــود االتحــاد العراقــي 
في تحقيق استضافة مثالية لبطولة غرب 
آســيا، ونعلــن تأييدنــا ودعمنــا المطلــق لهم 
فــي حقهــم األصيــل باحتضــان المباريــات 
باللعــب  ترحيبنــا  نؤكــد  كمــا  الرســمية، 
مختلــف  فــي  العراقيــة  األراضــي  علــى 

االستحقاقات”.

علي بن خليفة

علي بن خليفة: نقف صًفا مع االتحاد العراقي لرفع الحظر الدولي

دعم العراق والترحيب باللعب في أرض الرافدين
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حقــق العــب المبــارزة باالتحــاد الرياضــي 
العســكري بقوة دفاع البحريــن عبدالكريم 
عيســى مســفر المركــز الثالــث فــي ســاح 
االيبــي، محــرزا الميداليــة البرونزيــة بعــد 
المنتخبــات  العبيــن  مــن  قويــة  منافســة 
وذلــك خال مشــاركته مــع منتخب مملكة 
المفتوحــة  ماليزيــا  بطولــة  فــي  البحريــن 
للمبــارزة، والتــي أقيمــت فــي الفتــرة مــن 
مــن  تعــد  والتــي   ،2019 أغســطس   4 -  1
البطــوالت القويــة عالميــا والمبرمجــة فــي 
رزنامة االتحاد الدولي بمشاركة 13 دولة.

اللجنة اإلعالمية

برونزية ماليزيا للمبارزة
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أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد آل خليفــة بتوجيهات عاهل البالد جاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة   بايجــاد الحلــول المناســبة لحل الملفات العالقة بالمســتحقات المالية لالعبين والفنييــن واإلداريين وديون 

األندية.

وأكد الشيخ علي بن محمد آل خليفة أن 
توجيهــات جالــة الملــك تجســد الرعاية 
للحركــة  جالتــه  يوليهــا  التــي  الفائقــة 
الرياضيــة، وهــي امتــداد لدعــم جالتــه 
الشــبابي والرياضــي، والــذي  القطاعيــن 
نوعيــة  قفــزات  المملكــة  فيهمــا  حققــت 
كبيــرة على كافة األصعدة والمســتويات 
جعلــت مــن البحريــن في مصــاف الدول 

المتقدمة رياضيا.
وأعرب الشــيخ علي بن محمد آل خليفة 
لجالــة  وامتنانــه  شــكره  خالــص  عــن 
الملــك علــى تلــك اللفتــة الكريمــة تجــاه 
الاعبيــن والفنيين واإلدارييــن واألندية 
عمومــا، والتــي ســيكون لها أثــر كبير في 

تعزيز مســيرة الرياضة البحرينية، معربا 
عــن ثقتــه الكبيــرة فــي المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة برئاســة ممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
التوصــل إلى أفضل الحلول التي تســهم 
في حفل الملفات المتعلقة بالمستحقات 
واإلدارييــن  والفنييــن  لاعبيــن  الماليــة 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  األنديــة  وديــون 

الجهات كافة ذات العاقة.
وأكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة 
التخفيــف  فــي  المبــادرة  تلــك  أهميــة 
وإعــادة  الوطنيــة  األنديــة  كاهــل  علــى 
والفنييــن  الاعبيــن  مســتحقات 

لــه  ســتكون  الــذي  األمــر  واإلدارييــن؛ 
انعكاسات إيجابية على مختلف األلعاب 
الرياضية ومن بينها لعبة الكرة الطائرة.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية 
البحرينيــة الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل 
خليفــة بالتوجيــه الســامي الــذي أصدره 
عاهل الباد جالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة لحل الملفــات العالقة الخاصة 
بالمســتحقات الماليــة لاعبيــن والفنيين 

واإلداريين وديون األندية. 
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأضــاف 
يعكــس  التوجيــه  هــذا  بــأن  البحرينيــة 
مــن  الســامية  مــدى االهتمــام والرعايــة 
والــذي  الرياضــات،  لكافــة  لــدن جالتــه 

لألســرة  واعتــزاز  فخــر  مصــدر  يمثــل 
الرياضيــة فــي مملكــة البحريــن عمومــا 
وأســرة رياضــة ذوي العزيمــة خصوصــا، 
ويؤكد حــرص جالته على دعم الحركة 
الرياضيــة البحرينية عمومــا مما يدفعها 
التطويــر  نحــو  ثابتــة  بخطــى  للســير 

والنماء. 
وأكد الشــيخ محمد بــن دعيج آل خليفة 
بــه المجلــس  الــذي يقــوم  الــدور الكبيــر 

األعلى للشــباب والرياضة برئاســة ممثل 
جالــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة فــي رســم السياســات العامــة 
للشباب والرياضة في مختلف المجاالت 
جانــب  إلــى  وتنفيذهــا  ومتابعتهــا 
األهــداف  لتحقيــق  الصعوبــات؛  تذليــل 
والعمــل  الواقــع  أرض  علــى  المرجــوة 

علــى االرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة إلى 
تطبيــق  خــال  مــن  المســتويات  أعلــى 
إســتراتيجيات واضحــة ومدروســة، كما 
أعرب عن ثقته التامة بقدرة سموه على 
تحقيق آمال وتطلعات األسرة الرياضية 
والشــبابية لما حققه مــن إنجازات باهرة 
نموذجــا  ليشــكل  الرياضــة  ميــدان  فــي 
يحتــذى بــه كرياضــي وقائــد إداري مــن 

الطراز الرفيع.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد ومحمد بن دعيج يشيدان بتوجيهات العاهل

علي بن محمد 

أفــاد مصــدر مقــرب مــن نــادي أم الحصــم 
أن العبي ناديه ســعود عبدالرحمن وخالد 
إلــى  االنضمــام  مــن  كثيــرا  اقتربــا  دليــم 
نــادي النجمــة بــدءا من الموســم الرياضي 

.2020/2019
وبين أن نادي أم الحصم ســيعطي الضوء 
األخضر لنظيره النجمــة إلتمام الصفقتين 
بنــاًء علــى العــرض الــذي تقــدم بــه األخير 
وطلبــه التعاقــد واالســتفادة مــن إمكانات 
إلــى أن هــذا  الاعبيــن بصفوفــه، مشــيرا 
األمــر يأتــي إثــر حــدوث اتفــاق نهائي في 
حــول  الحصــم  أم  نــادي  إدارة  مجلــس 
تجميــد لعبــة كرة اليد علــى صعيد الفريق 
الماليــة  المــوارد  ضعــف  ظــل  فــي  األول 
بالنــادي، وأيضــا لنصب جــل التركيز حول 
االهتمام والرعاية بالفئات العمرية للعبة.

وأكد المصدر أن نادي أم الحصم لن يفرط 
بالاعبين عبدالرحمن ودليم بشكل نهائي 

لصالح النجمة، بل سيســتغني عنهما لمدة 
موسمين تقريبا، وهما مدة تجميد الفريق 
األول، ومــن ثم ســيتم عودتهمــا مع عودة 

الفريق األول للمنافسات.
وبشــأن مصيــر أفــراد الفريــق األول بنادي 
أم الحصــم، أشــار المصــدر إلــى أنه وحتى 

هــذه اللحظــة ال يوجد ســوى عــرض نادي 
النجمــة، وقــد يتجــه ناديــه إلعــارة العبي 
بحســب  األخــرى  لألنديــة  األول  فريقــه 
العــروض التــي ســتصله فــور مــا يعلــن أم 
الحصــم رســميا عــن قــرار تجميــد الفريــق 

األول.

خالد دليم سعود عبدالرحمن

أم الحصـــم يتجـــه لتجميـــد الفريـــق األول لكـــرة اليـــد
سعود ودليم يقتربان من يد النجمة

يواصــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة للشــباب تحضيراتــه الفنيــة؛ اســتعدادا للمشــاركة فــي البطولــة الخليجية الســابعة عشــرة 
للمنتخبات، التي ستحتضنها مملكة البحرن في الفترة 19 لغاية 25 أغسطس الجاري، مشاركة جميع المنتخبات الخليجية وهي: 

المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

اليوميــة  تدريباتــه  األحمــر  ويخــوض 
بقيــادة المدرب الوطني ســلمان رمضان 
والمســاعد ريــان المحمــود، وذلــك علــى 
صالــة اتحــاد كــرة الســلة بــأم الحصــم، 

وسط التزام تام من جميع الاعبين.
تكثيــف  علــى  منتخبنــا  ويعكــف 
تحضيراتــه، وذلــك قبــل نحــو 10 أيــام 
عــن موعــد البطولــة، عبــر خــوض حصة 
الفتــرة  فــي  يوميــا  واحــدة  تدريبيــة 

المسائية.
وســبق للمنتخــب أن دخــل معســكريين 
الماضيــة؛  فــي فتــرة اإلعــداد  محلييــن 
التدريبيــة  الجرعــات  تكثيـــف  بغــرض 
وخلق االنسجام بين المجموعة وخوض 

عدد من المواجهات التحضريية.

فــي  المنتخــب  وســتتوقف تحضيــرات 
إجــازة عيــد األضحى، على أن يســتأنف 
مباشــرة  العيــد  إجــازة  بعــد  تجمعــه 
بدخوله معسكرا محليا يسبق المشاركة 

الخليجية.
وفّضــل الجهــاز الفنــي لمنتخبنــا خــوض 
معســكر تدريبــي محلي؛ لاســتفادة من 

عامل األرض.
واســتقر مدرب منتخبنا ســلمان رمضان 
الشــاب  لألحمــر  النهائيــة  القائمــة  علــى 
المشاركة في البطولة، والتي ضمت 12 

العبا.
وتبــرز أهميــة البطولة فــي كونها مؤهلة 
إلــى كأس آســيا مــا يجعلها محــط أنظار 

سلمان رمضانواهتمام جميع المنتخبات.

المـــدرب رمضـــان يســـتقر علـــى القائمـــة النهائيـــة
“شباب السلة” يواصل التحضير لـ “الخليجية”

محمد الدرازيعلي مجيد

لها انعكاسات 
إيجابية على 

مختلف األلعاب 
الرياضية

أحمد مهدي

Û  معلنــا اإلنجليــزي  الــدوري  انطلــق 
الكبــرى  الدوريــات  أول  افتتــاح  عــن 
المرتقبة للموســم الجديد 2019/2020 
وســط ترقــب كبير من عشــاق ومحبي البريميرليــغ، وكالعادة نقــوم بتقديم قراءة 
لفــرق الــدوري، ونضــع تصنيفا مبدئيا لســباق التنافس على لقب الــدوري بناًء على 
الصفقــات التــي تــم إبرامهــا وعلى مــا قدمته الفرق فــي مرحلة اإلعــداد مع الوضع 
فــي االعتبــار أن هــذه القراءات المتواضعة بعيدة عن ســيناريو حــدوث المفاجآت 
غيــر المتوقعة كمفاجأة ليســتر ســيتي الشــهيرة التي ضربــت كل التوقعات بعرض 

الحائط وقتذاك.
Û  يبــدو إلــى حــد كبيــر أن البريميرليغ لن يطــرأ عليه ما هو جديد، إذ مــن المتوقع أن

يبقى الصراع الحتمي على لقب البريميرليغ متأرجحا بين حامل اللقب مانشســتر 
ســيتي وليفربــول المتــوج بلقــب دوري األبطال، والذي حل وصيفا للســيتي بفارق 
نقطــة واحــدة فقــط. وعلــى الرغــم مــن أن الفريقيــن لــم يكن لهمــا نشــاط كبير في 
الميركاتــو، إال أنهمــا ال يــزاالن األقــوى بحســب قائمــة األســماء التــي تضمهــا قائمة 

ن األفضل في العالم. الفريقين باإلضافة المتاكهما المدربيَّ
Û  أمــا توتنهــام، فإنه الفريق الوحيد بعد الســيتي وليفربول الذي يبدو أنه قادرا على

الحفــاظ علــى موقعــه من بيــن األربعــة الكبار بإشــراف المــدرب المحنــك بوكتينو، 
فــي حيــن أن كًا مــن تشيلســي ومانشســتر يونايتد يكتنــف الغموض مســتقبلهما، 
فمــن الصعــب الحكــم علــى تشيلســي ومــا يمكــن أن يقدمــه بوجــود مــدرب مبتــدأ 
بحجــم المبــارد ودون إبرام أي تعاقدات جديدة. ومن الصعب المراهنة على قدرة 
سولشــاير على تحقيق النجاح مع مانشســتر؛ نظرا لقلة خبرته التدريبية من جهة 
ولعــدم تقويــة الفريــق بالشــكل المطلــوب، إذ كان تركيز اإلدارة منصبــا على تقوية 

الجانب الدفاعي أكثر من المراكز األخرى التي كانت بحاجة للتقوية أيضا.
Û  وأخيرا، فإن اإلرســنال لن يتقدم كثيرا عما كان عليه الموســم الماضي رغم بعض

االنتدابــات الجديــدة، فالغنــرز كان بحاجــة إلــى ثورة فــي الخط الدفاعــي بالكامل 
أكثــر مــن حاجتــه ألي العــب في أي مركز آخــر، وهذا ما لم يحدث وســتبقى نقطة 

ضعف الفريق قائمة.

البريميرليغ.. 
هل من جديد؟

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نجح منتخبنا لكرة الطائرة لفئة الشــباب، في تحقيق فوز ثمين ومهم على حســاب منتخب ميانمار بنتيجة 
)0-3(، فــي اللقــاء الــذي جمعهمــا، أمــس، ضمــن المباريــات الترتيبيــة فــي البطولة اآلســيوية تحــت 23 عاًما، 

والمقامة حاليا في ميانمار وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

وجــاء فــوز المنتخــب ضمــن ســياق المنافســة علــى مركــز 
متقــدم بعــد فقدانــه فرصــة بلــوغ ربــع نهائــي المســابقة، إذ 

سيلعب المنتخب اآلن على المراكز من 9 وحتى 12.
وجاءت تفاصيل األشواط أمس كاآلتي: )25/21(، )25/22( 

و)25/22(.
ولــم يواجــه العبــو منتخبنــا صعوبــة فــي حســم المبــاراة 
لصالحهــم، إذ امتــدت نحــو ســاعة ونصــف الســاعة فقــط، 
حيــث فــرض منتخبنــا أســلوبه محــرزا فــوزا جديــدا فــي 
المباريــات الترتيبيــة بعــد تفوقه أمــس األول على منتخب 

هونغ كونغ.
ويخــوض منتخبنــا الشــاب اليــوم مبــاراة ضمــن المباريــات 
الترتيبيــة علــى المراكــز 9 وحتــى 12، حينمــا يلعــب أمــام 

منتخب فيتنام، وذلك عند 6.30 مساء بتوقيت ميانمار.
يشــار إلــى أن منتخــب الشــباب للكرة الطائرة حــل ثالثا في 
المجموعــة الثالثــة بالدور التمهيدي التــي ضمت إلى جانبه 

الصين تايبيه وباكستان وقطر.
ويقود منتخبنا المدرب الوطني يوســف خليفة، وسيختتم 

من لقاء منتخبنا وميانمارالمنتخب مشواره في البطولة اآلسيوية غدا )السبت(.

ســيلعب على المراكز 9 وحتــى 12 في البطولة اآلســيوية تحت 23 عاًما
شبــاب الطائــــرة يفـــوز على ميانمــار

محمد بن دعيج



تأهــل فريقا بلــودان للمقــاوالت والزعيم 
إلــى نهائــي مونديال بــوري العاشــر على 
حساب الحجيري لألرقام ومركز وجدان 
الطبي على التوالي في مباراتين حسمتا 

بركالت الترجيح.
مــن  للمقــاوالت  بلــودان  فريــق  وتمكــن 
حســم تأهلــه للمبــاراة النهائيــة بتجــاوزه 
الترجيــح  بــركالت  لألرقــام  الحجيــري 
4-5 بعــد انتهــاء الوقت األصلــي للمباراة 

بالتعادل اإليجابي 1-1.

بيــن  كبيــرة  بنديــة  المبــاراة  وتميــزت 
بهــدف  الحجيــري  وتقــدم  الفريقيــن، 
عــن طريــق مهاجمــه علــي محمــد جــواد 
منطقــة  مشــارف  مــن  رائعــة  بتســديدة 
الجزاء. وفي الشوط الثاني حاول فريق 
بلــودان العــودة للمبــاراة، فهاجــم مرمــى 
تعديــل  مــن  وتمكــن  بضــراوة،  خصمــه 
النتيجــة بعد تحصــل الفريق على ضربة 
عبــدهللا  بإتقــان  نفذهــا  مباشــرة  حــرة 
محمــد، مســجالً هدف التعــادل، وواصل 

فريــق بلــودان أفضليتــه، لكــن محاوالته 
الفريقــان  ليحتكــم  النتيجــة،  تغيــر  لــم 
لضربــات الترجيح التي ابتســمت لفريق 

بلودان.
وفــي مبــاراة جماهيرية، اســتطاع فريق 
الزعيــم تجــاوز عقبة فريق مركز وجدان 
الطبــي بركالت الترجيح 1-3 بعد انتهاء 

المباراة بالتعادل السلبي.
واتســمت المباراة بإثارة كبيرة كان فيها 
فريــق وجــدان األفضــل، لكــن محاوالتــه 
اصطــدت باستبســال دفاعــي مــن جانب 
هجماتــه  كانــت  الــذي  الزعيــم  فريــق 

المرتدة الســمة البارزة فــي المباراة. ولم 
لهــز  الطرفيــن  محــاوالت  مــن  أي  تفلــح 
الشــباك لينتقــل الفريقان لحســم المباراة 
مــن نقطــة الجــزاء التــي أعطــت التأهــل 

لفريق الزعيم.
وبلــودان  الزعيــم  فريقــا  وســيتواجه 
للمقاوالت في المباراة النهائية لمونديال 
بــوري العاشــر، والتي ســتحدد في وقت 
الحــق بعــد أن تلعــب مباريــات مونديــال 

بوري العاشر الصغار.
وقــال رئيــس اللجنــة المنظمــة لمونديال 
الصغار حسين عبدالرسول إن المباريات 

ستقام يومي الثالثاء واألربعاء وموزعة 
 - )االبتدائــي  مســتويات  ثالثــة  علــى 
اإلعــدادي - الثانــوي( وبمشــاركة واســعة 

مــن أهالــي قرية بوري، إذ بلغ عدد الفرق 
6 لــكل مســتوى مــع وجود قرابــة الـ 120 

العبا.

بلودان والزعيم إلى نهائي مونديال بوري

اليابان
البحرين

27
24

الجولة الثانية 
لبطولة العالم 

لكرة اليد

خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة أمام نظيره الياباني )27/ 24 ( في ثاني مبارياته بالدور التمهيدي لمنتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة 
حاليًا في مقدونيا.

بإمــكان  كان  فقــد  المبــاراة  نتيجــة  علــى  وعطفــًا 
منتخبنــا الخــروج فائــزًا خاصــة بعــد العــودة التــي 
شــهدها اللقــاء أواخر الشــوط األول والتــي امتدت 
في الشوط الثاني حيث كان مقدورنا قلب النتيجة 
لصالحنا لكن الفريق لم يحســن التصرف في بعض 
التفاصيل البسيطة وأهما إضاعة األهداف المحققة 

أمام المرمى والتي كلفتنا نتيجة الخسارة.
ويخوض منتخبنا مباراته الثالثة في تمام التاسعة 
والنصــف مــن مســاء اليوم أمــام منتخــب مقدونيا 
ويحتــاج المنتخــب إلى الفــوز للمحافظة على أمل 

التأهل الى الدور الثاني بالمونديال.
 3 بفــارق  بتأخــر منتخبنــا  األول  الشــوط  وانتهــى 
غيــر  البدايــة  كانــت  شــوٍط  فــي   )11 /14( أهــداف 
موفقــة مــن جانــب منتخبنا فــي الدفــاع والهجوم، 
حيث وجد الالعبون صعوبة كبيرة في التعامل مع 
الهجــوم اليابانــي والذي اعتمد على تنويع عمليات 
التسجيل لديه والتركيز بصورة أكبر على التسديد 
من خارج منطقة التســعة أمتار أو بإيصال الكرات 

إلى العب الدائرة في أكثر من مرة.
ظــروف  تختلــف  لــم  الهجوميــة  الناحيــة  ومــن 
المنتخــب فــي صعوبة اختــراق الدفــاع الياباني اذ 
لــم تجدي المحــاوالت البحرينية نفعًا الى فيما ندر 
وهــو مــا أعطــى المنتخــب اليابانــي أحقيــة التقدم 
بالنتيجــة بفــارق وصل الى خمســة أهــداف )11/ 6( 
فــي وقٍت ارتكب فيه العبونــا العديد من األخطاء 
الفنيــة فــي الهجوم وفي الحراســة لم يكن حســين 
محفــوظ فــي مســتواه المعهــود، وهــو مــا اضطــر 
وكذلــك  علــي،  منتظــر  بالحــارس  اســتبداله  الــى 
أجــرى الجهاز الفني العديد من التغييرات بإشــراك 
الالعبيــن علــي جعفــر وعــادل محمد ومهــدي علي 
بــدالً مــن مجتبــى الزيمــور وعلــي محمــود ومؤيــد 

الشويخ.
وشــهدت الدقائــق العشــر األخيــرة تحســنا واضحا 
فــي أداء الفريــق خصوصــا في الدفــاع الذي تمكن 
فيــه مــن قطع أكثــر من كرة اســتفاد فيهــا منتخبنا 
من تقليص الفارق والعودة التدريجية إلى المباراة 

حتى الثاني األخيرة بهدف مباشــر ســجله الالعب 
علــي جعفــر بتســديدة مــن خــارج منطقــة األمتــار 

التسعة مع نهاية الشوط.
وبــدأ منتخبنــا الشــوط الثانــي بأفضليــة واضحــة 
تمكــن فيهــا مــن تقليــص الفــارق الى هــدف واحد، 
بعد التحسن مستوى الذي طرأ على الدفاع بقيادة 
حســين  الحــارس  وتصــدي  جعفــر  علــي  الالعــب 
محفــوظ ألكثــر مــن كــرة، وفــي تلــك الفتــرة كان 
بإمكاننا قلب النتيجة وحصلنا على فرصة التعادل 
فــي أكثــر مــن مــرة لــم يتــم اســتغاللها لتعــود معها 
مشــكلة األخطــاء الفنيــة مــن جديــد، وهو مــا أعاد 
تقــدم اليابان الى فــارق الثالثة أهداف في النصف 
الدقائــق  حتــى  الفــارق  علــى  ومحافظتــه  الثانــي 
األربــع األخيرة، والتي رفع فيها النتيجة الى أربعة 
العــددي  النقــص  مــن  مســتفيدا   )21 /25( أهــداف 
لمنتخبنــا، وفيما تبقى من مجريات الشــوط حاول 
منتخبنا تدارك األمور، لكن الوقت المتبقي لم يكن 

كافيا للعودة إلى المباراة من جديد.
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الخســـارة نتيجـــة  كلفتنـــا  المرمـــى  أمـــام  محققـــة  أهـــداف  إضاعـــة 

“أحمر الناشئين” يخسر أمام اليابان ويالقي مقدونيا
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لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  منــدوب  اجتمــع 
الســلة رافي كســابيان مع األمين العام في 
االتحاد البحريني لكرة السلة أحمد يوسف 
وزارة  ممثــل  وكذلــك  االتحــاد،  وممثلــي 
العالــي  أحمــد  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
الكاملــة  بالمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  وذلــك 
أحــداث  ألي  البحريــن  مملكــة  الســتضافة 
وبطــوالت ســالوية آســيوية قادمــة أو مــا 
الخليجيــة  البطــوالت  باســتضافة  يتعلــق 
بجميع الفئات بالنسبة للمنتخبات واألندية 
قــام  إذ  اآلســيوية،  للبطــوالت  المؤهلــة 
فــي  الســالوية  المنشــآت  علــى  باالطــالع 
مملكــة البحريــن واســتعدادها الســتضافة 

األحداث اآلسيوية المهمة.
االتحــاد  يبذلــه  مــا  بــكل  وأشــاد كســابيان 
البحريني لكرة السلة في استضافة العديد 
مــن األحداث والبطوالت والتصفيات التي 
تتعلــق بمنافســات االتحاد اآلســيوي للعبة، 
وهو ما يعكس التطور الواضح في االتحاد 

البحرينــي منذ تولي ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي آل خليفــة رئاســته، ومؤكــدا إن 
اســتضافة البطوالت بشكل متتالي سيزيد 

من مستوى الخبرة وكفاءة التنظيم.
لممثلــي  مفصــال  شــرحا  كســابيان  وقــدم 
ووزارة  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
شــؤون الشــباب والرياضــة عــن المتطلبات 
أثنــاء  وتطبيقهــا  مراعاتهــا  يجــب  التــي 

للبطــوالت  البحريــن  مملكــة  اســتضافة 
والتصفيــات اآلســيوية وقــدم كذلــك ملفــا 
متكامــال بهــذا الخصــوص، وبالــذات فيمــا 
يتعلــق باســتضافة المملكــة تصفيات كأس 
آســيا 2021، والتي ستقام بطريقة الذهاب 
واإلياب، حيث سيستضيف منتخبنا ثالث 
مباريــات فــي البحريــن أمــام لبنــان والهنــد 

والعراق.

جــدد االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة الشــارة 
غلــوم  فاضــل  الدولــي  للمراقــب  الدوليــة 
)كركدوش( وللحكمين محمد الســلم وعادل 

غلوم للفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١.
غلــوم  فاضــل  الدولــي  المراقــب  ونجــح 
والحكمييــن الدولييــن محمد الســلم وعادل 
غلــوم في تجديد شــاراتهم الدوليــة بعد أن 
اجتــازوا االختبــارات التحريريــة والعمليــة 
الخاصــة بنيــل الشــارة الدوليــة واختبــارات 

اللياقة البدنية التي أجريت لهم.
وهنأ رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
المراقــب  قربــان  عبدالرضــا  الســلة  لكــرة 
الدولــي فاضــل غلــوم والحكميــن الدولييــن 
محمــد الســلم وعــادل غلــوم علــى تجديــد 
احتفاظهــم  أن  مؤكــدا  الدوليــة،  شــاراتهم 
بالشــارات الدولية جاء تأكيدا على تميزهم 
فــي إدارة المباريات المحلية، ومشــاركاتهم 
الخارجية على مستوى البطوالت المختلفة 
بتمثيــل صافــرة كــرة الســلة البحرينية خير 

تمثيل.
االتحــاد  أن  الحــكام  لجنــة  رئيــس  وأكــد 
البحريني لكرة الســلة برئاســة ســمو الشيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة يحــرص دائمــا 
علــى وضــع الخطــط الكفيلة بتطويــر قضاة 
كــرة الســلة من خــالل االهتمام بهــم والعمل 

على تطوير مهاراتهم باعتبارهم 
عنصرًا رئيسيًا في تسيير مسابقات االتحاد 

المختلفة وتطويرها.
وذكــر قربــان أن اتحــاد الســلة يمتلــك نخبة 

الذيــن  المتميزيــن  الدولييــن  الحــكام  مــن 
يمتلكــون خبــرة عاليــة في مجــال التحكيم 
باإلضافة الى الحكام الصاعدين من الشباب 
والراغبيــن فــي كســب المزيد مــن الخبرات، 
مؤكــدا أن االتحــاد دائمــا مــا يحــرص علــى 
االرتقــاء بمهارتهــم وقدراتهــم الفنيــة، مبينا 
أن اتحاد كرة الســلة عكف على عقد العديد 
من الدورات التدريبية للحكام خالل الفترة 
الماضية، وأبرزها الدورة اآلســيوية لتطوير 

حكام كرة السلة.

محمد السلم  عادل غلوم

والعمليــــــــةاجتماع بين مندوب اآلســيوي وممثال االتحاد و “الشباب والرياضة” التحريريـــــــة  االختبـــــارات  اجتــــــــازوا 
تجديد الشارة الدولية لكركدوش والسلم وغلوممتطلبات استضافة البطوالت اآلسيوية السالوية

15

اللجنة اإلعالمية

مصطفى حسيـن يشــارك في معسكــر سالوي
ــة لــــكــــرة الـــســـلـــة ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة اآلسـ ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ ــه الـــــافـــــت فـــــي ال ــ ــق ــ ــأل ــ ــر ت ــيـ ــظـ نـ

يغادر في اليومين القادمين العب منتخبنا الوطني لكرة السلة مصطفى حسين متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للمشاركة في 
    BWB  الذي يقام تحت إشراف الرابطة الوطنية لكرة السلة األميركية  NBA،   FIBA،معسكر كرة السلةواالتحادالدولي لكرة السلة

وذلك في الفترة من 14 حتى 17 أغسطس الجاري.

الواعــد  منتخبنــا  نجــم  اختيــار  وجــاء 
مصطفــى للمشــاركة فــي المعســكر؛ نظيــر 
تألقــه الالفت فــي البطولة اآلســيوية لكرة 
السلة التي استضافتها العاصمة التايلندية 
بانكــوك في شــهر أغســطس العــام الماضي 
وحقــق خاللها منتخبنا المركز الســابع على 

المستوى القاري.
فتــرة  خــالل  مصطفــى  يتــدرب  وســوف 
إشــراف  تحــت  المعســكر  فــي  مشــاركته 
للمحترفيــن  األميركــي  الــدوري  العبــي 
الــدوري  العبــو  ســيقوم  إذ  والمدربيــن، 
مــع  بالشــراكة  للمحترفيــن  األميركــي 
لقيــادة  المحلــي  المجتمــع  مجموعــات 

جلســات المهــارات الحياتيــة اليومية التي 
تركــز على أهمية التعليــم والقيادة وتنمية 
لتعزيــز  والعافيــة؛  والصحــة  الشــخصية 
الصداقــة والتنــوع، حيــث ســيتم تقســيم 
المعســكر إلــى مجموعــات دون النظــر إلــى 

العرق والجنسية.
  BWB  ويعد معســكر كرة السلةهو برنامج
والتواصــل  الســلة  كــرة  لتطويــر  عالمــي 
المجتمعي بين اتحاد كرة الســلة األميركي 
الدولــي  يوحــد )FIBA ( واالتحــاد  الــذي 
الشــبابلتعزيز الرياضة وتشــجيع التغيير   
 ،االجتماعي اإليجابي في مجاالت التعليم 

الصحة والعافية.

وبهــذه المناســبة، أكد نائــب رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الســلة رئيس 
لجنــة المنتخبــات ناصر القصيــر أن اختيار 
االتحــاد الدولــي لالعــب منتخبنــا الوطنــي 
هــذا  فــي  للمشــاركة  حســين  مصطفــى 
المعســكر؛ جاء بنــاًء على مهاراته المتميزة 
فــي اللعبــة وقدراتــه القياديــة داخل أرض 
الملعب، والتي ظهرت بشكل واضح خالل 
مشــاركته مع منتخبنا للشباب في البطولة 
التــي  العالــم  لــكأس  المؤهلــة  اآلســيوية 
أقيمت في بانكوك، ما دفع االتحاد الدولي 
الختيــاره ضمن أفضل 10 العبين من قارة 

آسيا للمشاركة في هذا المعسكر.

وأكــد ناصــر القصير أن المواهــب الصاعدة 
تحظــى باهتمــام كبيــر ومباشــر مــن قبــل 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، إذ 
ومتابعــة  االهتمــام  علــى  ســموه  يحــرص 

الالعبيــن الموهوبيــن الذيــن يعتبرون نواة 
المســتقبل، وذلــك فــي  لمنتخــب  وقاعــدة 
التــي  والمســتمرة  الكبيــرة  الجهــود  إطــار 
يبذلهــا ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة رئيــس االتحــاد لتطوير كرة الســلة 

البحرينيــة وجعلها في حالة تطور مســتمر 
للوصول بها ألعلى المستويات بأذن هللا.

وذكــر ناصــر القصير أن مشــاركة مصطفى 
في المعســكر ســترفع من مســتوى الالعب 
مــن خــالل المعايشــة مــع أفضــل الالعبيــن 
والمدربيــن في أمريكا والتي ُتعتبر موطن 
كرة الســلة في العالم، إذ إن نجمنا الصاعد 
ســيحظى بفرصــة االحتــكاك مــع الالعبيــن 
هنــاك وسيســتفيد مــن التدريــب تحــت يد 
أفضــل المدربين المتخصصين في تدريب 

كرة السلة.
الســلة   لكــرة  الوطنيــة  الرابطــة  أن  يذكــر 
   )NBA( األمريكيــةواالتحــاد الدولــى لكــرة
   )FIBA(   BWB 35 السلةأقامتا معسكرفي
مدينــة فــي 28 دولــة في ســت قــارات منذ 
عــام 2001، وتــم تصعيــد 53 مــن خريجي  

BWB  NBA.للعب في الـ

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

مصطفى حسين ناصر القصير 



عودة الحياة
ربمــا كان فرانــك المبــارد يأمــل في بداية ســهلة 
لمشــواره مــع تشيلســي فــي ملعبــه ســتامفورد 
بريــدج، لكن مباراتــه األولى كمدرب في الدوري 
اإلنجليزي، ستكون نارية ضد مانشستر يونايتد 

في أولد ترافورد.
وكانــت عودة الهــداف التاريخي لتشيلســي إلى 
غرب لندن، أبرز تطور مثير لالهتمام في الفريق 
خالل الصيف وســتكون مباراة األحد هي األبرز 

في عودة الحياة إلى الدوري الممتاز.
وتنطلــق البطولــة اليوم الجمعة عندما يســتقبل 
ليفربــول وصيــف البطــل فــي الموســم الماضــي 
منافســه نورويتــش ســيتي الوافــد الجديد فيما 
يحل مانشســتر ســيتي حامل اللقــب ضيفا على 
وســت هــام يونايتــد ويلعــب توتنهام هوتســبير 

ضد ضيفه أستون فيال، يوم السبت.
ســيتي  منافســة  ضــد  الكثيــرون  يراهــن  ولــن 
وليفربول على اللقب مرة أخرى بعد منافستهما 
الماضــي  الموســم  فــي  األنفــاس  التــي حبســت 
بعدمــا انتصــرا فــي آخــر 14 و9 مباريــات علــى 
الترتيــب ليحصــد الفريــق القــادم من مانشســتر 
اللقب برصيد 98 نقطة مقابل 97 لفريق المدرب 

يورجن كلوب.
وسيســتهل المبــارد مشــواره بنوايــا حســنة لكن 
ليس عليه سوى النظر إلى مقاعد بدالء يونايتد 
خــالل مواجهــة األحــد النارية، ليعــرف أن كونك 

أحد أساطير النادي ال يعني الكثير.

إيقاف جيسوس

وكاالت

فرانك المبارد

قــرر اتحــاد أميــركا الجنوبيــة لكــرة القــدم 
جابرييــل  البرازيلــي  إيقــاف  )كونميبــول( 
جيســوس لمــدة شــهرين، بعــد طــرده فــي 
الشــهر  أميــركا  لكوبــا  النهائيــة  المبــاراة 

الماضي.
وســجل جيســوس، 22 عامــا، هدفــا وصنع 
آخــر قبل أن يتعرض للطــرد خالل المباراة 
التــي فــازت فيهــا البرازيل على بيــرو 3/  1 
في نهائي كوبا أميركا، على ملعب ماراكانا 

في السابع من يوليو الماضي.
واحتج جيسوس مهاجم مانشستر سيتي 
اإلنجليــزي بشــكل غيــر الئــق علــى الحكــم 
التشــيلي روبرتــو توبــار بعــد حصولــه على 

اإلنذار الثاني.
اإليقــاف  أن  بيانــه  فــي  كونميبــول  وأكــد 
جيســوس،  علــى  شــهرين  لمــدة  سيســري 
سواء في المباريات الودية أو الرسمية مع 

المنتخب البرازيلي.
كمــا قــرر كونميبــول تغريــم جيســوس 30 
ألــف دوالر مــع منحــه مهلــة لمــدة أســبوع 

جابرييل جيسوسواحد لالستئناف ضد العقوبة.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

يبــدو أن مجــرد تــردد اســم نجــم برشــلونة لويــس ســواريز في أروقــة فريق مانشســتر 
يونايتــد، قــد أشــعل نيران غضب جماهير “الشــياطين الحمر”، التي ال تحمــل ودًا كبيرًا 
للدولي األوروجواياني. ففي برنامج ُيبث على قناة مانشستر يونايتد الرسمية، اقترح 
بعــض النجــوم، الذيــن حملــوا قميص “الشــياطين الحمر” في وقت ســابق، اســم لويس 
سواريز من أجل االنتقال إلى الفريق في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، حسب ما 

أورد موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بــأن العــب مانشســتر  المصــدر  نفــس  وأفــاد 
فــي  يــرى   ،)1963-1971  ( كرانــد  الســابق 
التوقيع مع لويس سواريز فكرة جيدة للغاية 

بالنسبة للفريق اإلنجليزي العمالق.
فيما أبدى الالعب الســابق ديفيد ماي تأييده 

لنفس الفكرة.
وتأتــي هــذه التصريحــات فــي وقــت يحتــاج 
يحــل  مهاجــم  إلــى  يونايتــد  مانشســتر  فيــه 
مــكان لوكاكــو، الــذي وصــل إلــى إيطاليــًا مــن 

أجل االنتقال إلى صفوف إنتر ميالن.
أمــا غضــب جماهيــر مانشســتر يونايتــد مــن 
سواريز فسببه أنها لم تنس حتى اآلن إساءة 
الالعب العنصرية إلى قائد مانشستر يونايتد 
السابق باتريس إيفرا، إذ صدرت عن سواريز، 

عندمــا كان يرتدي قميــص ليفربول، تعليقات 
عنصريــة بحــق إيفــرا ســنة 2011، وذلــك في 

مباراة بين “الشياطين الحمر” و”الريدز”.
وفــي فبرايــر مــن العــام التالــي )2012(، كانت 
هناك مباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد 
تســليم  وأثنــاء  ترافولــد،  أولــد  ملعــب  علــى 
العبــي الفريقيــن على الحكام وعلــى بعضهما 
العبــي  رأس  علــى  يقــف  إيفــرا  كان  البعــض 
حــارس  وصافــح  ســواريز  فتخطــاه  فريقــه 

المرمى دي خيا.
ولــم يســكت إيفــرا فقــام بجــذب ســواريز من 
يــده ليســلم عليه، لكن الالعــب األورجواياني 

أصر على عدم مصافحته.
وضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بعــدة 

تعليقــات رافضــة بالمرة لفكــرة انتقال لويس 
سواريز إلى مانشستر يونايتد.

وكتــب أحــد المشــجعين علــى “تويتــر” قائــالً: 
“هــذا خطــأ، أيــن هــي األخــالق؟ فســواريز ال 
يجــب أال تتــم اإلشــارة إليــه بالمــرة فــي قنــاة 
تصريحاتــه  بعــد  وذلــك  يونايتــد،  مانشســتر 

العنصرية بحق )إيفرا(.. يا للعار”.
فيما دون مشــجع آخر “بدالً من الضحك على 
الجماهير، يجب على قناة مانشســتر يونايتد 

أن تتقدم باالعتذار إلى المشجعين”.
ُيشار إلى أن باتريس إيفرا )38 عاما( قد أبدى 
مؤخــرًا مســامحته لســواريز علــى مــا اقترفــه 

بحقه.
فــي  الســابق،  الفرنســي  الدولــي  وقــال 
تصريحــات تناقلتهــا وســائل إعــالم مختلفــة، 
إنــه ال يكــره ســواريز ولم يكرهه أبــدًا، رغم ما 
صدر مــن الدولي األوروجواياني قبل حوالي 

8 سنوات.

لويس سواريز 

ديفيد نيريس 

ثورة بسبب سواريز

وكاالت

لمانشســتر  الفنــي  المديــر  جوارديــوال  بيــب  يتوقــع  ال 
ســيتي، أن يشــهد الدوري اإلنجليزي ســباًقا منفرًدا بين 
فريقــه وليفربــول فقــط هذا الموســم، مثلمــا كان الحال 
الموســم الماضــي. وانتهــى ســباق الــدوري اإلنجليــزي 
الموســم الماضي بتتويج الســيتي برصيد 98 نقطة، ثم 
جــاء بعده ليفربول في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، 
فــي حيــن حل تشيلســي فــي المركز الثالــث برصيد 72 
نقطة. وقال جوارديوال في تصريحات لشــبكة “ســكاي 
سبورتس”: “أعتقد أن األمر سيكون مختلًفا.. لقد حقق 

كل فريــق خطــوة لألمــام”. وأضــاف: “نحــن وليفربــول 
المنافســين  الماضــي، وعلــى  الموســم  معاييــر  وضعنــا 
اآلخريــن تحقيقهــا، إذا أرادوا دخــول تحــدي التتويــج 
“أظهــر  اإلســباني:  المــدرب  وأوضــح  بالبريميرليــج”. 
ليفربــول ومانشســتر ســيتي أنهمــا يســتطيعان القيــام 
بذلــك، علــى اآلخريــن محاولــة ذلــك، لكن نوعيــة الفرق 
الثالثــة أو األربعــة أو الخمســة األخــرى، بالطبع يمكنهم 
القيــام بذلــك”. وأجــاب: “هــل ســيكونون أقــرب؟ أعتقد 
ذلــك”. وأصبــح الســيتيزينز أول نــاٍد إنجليــزي يحقــق 
الثالثيــة المحلية الموســم الماضي، لكن جوارديوال أكد 
أن الــدوري اإلنجليــزي لــه األولويــة فــي كل مــرة. وقال 

بيــب: “لقــد قلــت ذلــك عدة مرات، هي منافســة تســتمر 
38 أســبوًعا، وكل مبــاراة هنا فــي إنجلترا صعبة للغاية، 
وهــذا هــو الســبب في أنه من الجيد أن نفــوز بالدوري”. 
وشــرح مــدرب مانشســتر ســيتي: “عندما تســير األمور 
بشــكل جيــد فــي الــدوري، فأنت تســير بشــكل جيد في 
المنافســات األخــرى، مــن الصعــب الفوز بشــيء، عندما 
تتعرض لتضارب في المســتوى”. في غضون ذلك، قال 
جوارديــوال إنــه ســيمنح فيــل فوديــن مزيد مــن الوقت 
للعــب فــي الموســم الجديــد. وشــارك الالعــب البالغ من 
العمــر )19 عاًمــا( فــي 37 مبــاراة للفريــق األول، لكن 23 

منها هؤالء كان كبديل.

موازين المنافسة ستتغير

sports@albiladpress.com

الجمعة
9 أغسطس 2019 
816 ذو الحجة 1440

يلقي مستقبل النجم البرازيلي نيمار بظالله على انطالق الموسم الجديد في بطولة فرنسا لكرة القدم، حيث يستهل فريقه باريس سان جرمان حملة الدفاع 
عن لقبه باستضافة نيم على ملعب بارك دي برانس في العاصمة األحد. ويفتتح موناكو بطل 2017 المرحلة األولى من الدوري اليوم الجمعة باستضافة 

ليون الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

لكــن الهيمنــة التي يفرضها ســان جرمان 
على الدوري المحلي يتوقع أن تتواصل 
فــي موســم 2020-2019 الذي اســتهلته 
كتيبــة المــدرب األلماني تومــاس توخل 
بإحــراز كأس األبطــال بفــوزه علــى ريــن 
1-2 فــي مدينــة شــنزن الصينيــة لتثــأر 
لخســارتها أمــام الفريــق ذاته فــي نهائي 

كأس فرنسا في أبريل الماضي.
وبعدمــا أنهى نيمار عقوبــة إيقافه ثالث 
مباريــات محليــا بعــد إشــكال مــع أحــد 
أنصــار ريــن علــى هامش نهائي مســابقة 
ناشــده  الماضــي،  الموســم  فــي  الــكأس 
زميله المهاجم كيليان مبابي بالبقاء في 

صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

فــي  العــب  أغلــى  ثانــي  مبابــي،  وقــال 
العالــم بعــد نيمــار، “الجميــع يحبونه وأنا 
أحبــه جــدا. ال أريــده أن يغــادر الفريــق 
يبقــى.  ان  منــه  أريــد  الحــال،  بطبيعــة 
عندمــا تفكــر بوضعه ثــم يلعــب بطريقة 
جيــدة ويتعــاون مــع الفريــق، يمكــن أن 
تســتخلص ماذا يعنــي لنا”. وانضم نيمار 
الــى صفــوف ســان جرمــان فــي صيــف 
2017، مثلــه مثــل مبابــي. وجعــل نــادي 
العاصمة الفرنســية مــن البرازيلي القادم 
من برشــلونة اإلســباني، أغلى العب في 
العالــم بإنفاق 222 مليــون يورو للتعاقد 
عاشــها  التــي  المصاعــب  معــه. ووســط 
مبابــي  كان  المنصــرم،  الموســم  نيمــار 

أحــد نجــوم منتخب بالده لــدى تتويجه 
بمونديال روســيا صيــف 2018، يواصل 
تألقــه في الدوري المحلي بتســجيله 33 

هدفا تصدر بها ترتيب الهدافين.
واكتفــى ســان جرمــان الموســم الماضي 
بعــد  المحلــي  الــدوري  لقــب  بإحــراز 
خســارته نهائــي الــكأس وخروجــه مــن 
جمــع  كان  بانــه  علمــا  الرابطــة  كأس 
الثالثيــة فــي الموســم الــذي ســبقه. كمــا 
لــدوري  النهائــي  الــدور ثمــن  خــرج مــن 
أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد 
اإلنكليــزي علــى رغــم تقدمــه ذهابا على 
بهدفيــن نظيفيــن،  أولدترافــورد  ملعــب 

قبل ان يسقط على ملعبه 1-3.

جرمــان  ســان  يبــدو  وال 
المنافســة  مــن  قلقــا 

المحلية ال سيما بعد خسارة 
منافســيه ألبــرز الالعبيــن، حيــث 

رحــل العاجــي نيكــوال بيبي عــن ليل 
اإلنكليــزي،  أرســنال  الــى  الوصيــف 
فــي حين خســر ليــون الثالــث جهود 
ثالثة العبيــن هم نبيل فقير وتانغي 
لصالــح  منــدي  وفــرالن  ندومبيلــي 
وتوتنهــام  اإلســباني  بيتيــس  ريــال 

اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني.
كمــا عيــن مرســيليا مدربــا جديــدا له 
هــو البرتغالــي أندريــه فياش-بواش 

بدال من رودي غارسيا.

وكاالت

انطالق الموسم الفرنسي

نيمار

وكاالت

أمســتردام  أياكــس  نــادي  تمكــن 
الهولنــدي من تحصين نجمه الذي 
بعــض  مــن  كبيــر  باهتمــام  تمتــع 
الميركاتــو  خــالل  أوروبــا  أنديــة 

الصيفي الجاري.
وتوصــل الالعــب ديفيــد نيريــس 
التفــاق مــع فريقــه أياكــس بشــأن 
ينتهــي  الــذي كان  تجديــد عقــده 
فــي 2022، بحيــث يمتد حتى 30 
يونيو 2023، حســبما أعلن النادي 

الهولندي.
وذكــر أياكس، عبر حســاباته على 
االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
ليضــع  الســامبا”،  “فلتســتمر  عبــار 
بذلــك حــًدا للشــائعات التــي كانت 
الالعــب  انتقــال  حــول  تــدور 
فــي  أخــرى  فــرق  إلــى  البرازيلــي 

أوروبا.
وكان الجنــاح البالــغ مــن العمر 22 

عاًما، قد وصل أياكس في موسم 
ســاو  مــن  قادًمــا   ،2016-2017

باولو.
باهتمــام  نيريــس  ديفيــد  وتمتــع 
علــى  أوروبيــة،  أنديــة  عــدة 
اإلســباني  مدريــد  أتلتيكــو  غــرار 
اإلنجليــزي  يونايتــد  ومانشســتر 

وبايرن ميونخ األلماني.

أياكس ُيحصن نجمه

بيب جوارديوال

الجمعة 9 أغسطس

الدوري اإلنجليزي
الجولة 1

نورويتشليفربول  22.00 

الدوري الفرنسي
الجولة 1

ليونموناكو 21.45
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إعداد: طارق البحار

حــل موســم الحــج مــن جديــد هــذا العام وها هــي قوافــل الحجاج تصــل أو في 
طريقهــا إلــى المشــاعر المقدســة فــي مكــة المكرمــة إلتمــام شــعائر الحــج وهــي 
فريضة واجبة على كل مسلم ما استطاع إليه سبيال. وعادة ما تتوجه األنظار 
نحو حجاج بيت هللا الحرام الذي يمضون أياما معدودة في الوقوف على عرفة 
والســعي والطواف وغيرها من شــعائر الحج التي تتطلب جهدا جســديا مضنيا 
ومتعبــا. وهــي رحلة شــاقة علــى المتعافى فكيــف الحال باألشــخاص المصابين 
باألمــراض المزمنــة مثــل مرضــى الســكري؟ لهــذا يقــدم الدكتــور عثمــان اللبــان، 
استشاري طب العائلة من مستشفى الزهراء دبي، بعض النصائح واإلرشادات 
لمرضى السكري الذين يتوجهون للحج هذا العام للحفاظ على صحتهم وضمان 

عدم تعرضه ألية أخطار أو مضاعفات صحية.

نصائح للحجاج مرضى 

السكري

حمــل بطاقــة تعريفيــة تشــير إلــى أنــه 
مريض سكري.

أخذ جهاز لقياس معدل السكر بالدم.
تنــاول الوجبــات الغذائيــة فــي أوقــات 
ثابتــة وعــدم تفويــت اي مــن الوجبــات 

خاصة الرئيسة.
بالــدم  الســكر  معــدل  بفحــص  القيــام 

بصورة منتظمة.
تناول األدويــة الموصوفة من الطبيب 

بصورة منتظمة.
التأكد من برودة األنســولين أثناء نقله 
وتخزينه عن طريق وضعه في حافظة 

الثالجة في مكان اإلقامة.
نقــل األنســولين مبــردا خــالل الرحلــة 
واخــذ األبــر الالزمــة ووصفــة الطبيــب 

لتسهيل السفر بالمطار.
ينصــح بالقيــام بالطواف والســعي بعد 

تناول العالج والطعام الكافي.
التذكيــر بعوارض هبوط معدل الســكر 
فــي  األطعمــة  بعــض  ووضــع  بالــدم 

حقائب اليد لتناولها عند الحاجة.
الخلــود للراحــة عنــد الشــعور بأعراض 
أداء  مواصلــة  وعــدم  الســكر  نقــص 
المناســك، مثــل الشــعور باالرتعــاش أو 
البرودة أو الدوخة مع التعب واإلرهاق، 
البصــر، والجــوع  الشــعور بتشــوش  أو 

المفاجئ أو الشديد، أو التعرق الزائد.
لحمايــة  المناســبة  االحذيــة  ارتــداء 
االرجــل خــالل الحــج لتفــادي حــدوث 

خدوش والتهابات.

عالج هبوط السكر اثناء الحج

فــي حال هبوط الســكر ينصح الدكتور 
اللبان بضرورة القيام بالتالي:

تناول كوب من العصير المحلى.
أو مقدار ملعقتي شاي من العسل.

أو مقدار ملعقتي شاي من السكر المذاب 
بكأس ماء. تناول 5-2 حبات غلوكوز.

محتويات حقيبة السفر

مــن  كافيــة  كميــة  حمــل  جانــب  إلــى 
األدوية واألنسولين في حافظة مبردة، 

ينبغي أن تحتوي الحقيبة على: 

الســكر  انخفــاض  إســعاف  إبــرة   
)الجلوكاجــون(، الســتعمالها، فــي حــال 
أو  الطعــام  تنــاول  علــى  القــدرة  عــدم 

فقدان الوعي
جهاز قياس السكر وملحقاته.

بعض الحلوى أو قوالب السكر التي قد 
يحتاج لها مريض السكري عند الشعور 

بانخفاض السكر في الدم.
والقطــن  البســيطة  المطهــرات  بعــض   

والصق للجروح وكمامة طبية.
كريم مرطب للجلد والبشرة. 

 أدوات العناية الشخصية.
أو  مالحظــات  أي  لكتابــة  وقلــم  دفتــر 
تغييرات لمراجعة الطبيب بعد العودة.

نصائح عامة في الحج

االلتــزام  الحجــاج  علــى  ويجــب  هــذا 
ببعــض النصائــح العامــة ومنهــا تجنــب 
اإلصابــة  لمنــع  والتدافــع  الزحــام 
بالرضــوض والكدمــات. كمــا يفضــل ان 
يحتاج االوقات المناسبة ألداء المشاعر 
خصوصا من قبل المرضى وكبار السن. 
ويجــب إعــالم طبيــب الحملــة عــن أية 
أمــراض مزمنــة عنــد الحــاج وتعريفــه 
مــع ضــرورة  يتناولهــا،  التــي  باألدويــة 
تجنــب مخالطــة اآلخرين عنــد اإلصابة 
ونــزالت  واالنفلونــزا  الــزكام  بأعــراض 
البــرد، ومراجعــة الطبيــب عند اشــتداد 
أعــراض المــرض. كمــا ينصــح بضــرورة 
حفظ األدوية في حافظات أو حاويات 

صغيرة لمنع فسادها.

ارتداء األحذية المناسبة لحماية األرجل لتفادي حدوث خدوش

مريض السكري والحج

يصاحــب الصــداع النصفي مجموعة من األعراض تزيد األلم ســوءًا، مثل 
الدوخة والقيء والحساسية للضوء والصوت.

 كمــا يمكن أن تســتمر نوبة الصداع 
بعــض  وفــي  لســاعات،  النصفــي 
وال  متتاليــة!  أيــام  لعــدة  األحيــان 
ُينصــح باالعتمــاد علــى المســكنات 
دائمًا، خاصة أن نوبات هذا الصداع 
تتكّرر كل أســبوعين أو أكثر. لذلك، 
جــّرب الزنجبيــل للتغلــب علــى آالم 

وأعراض هذا الصداع.
غنــي  بأنــه  الزنجبيــل  ويمتــاز 

يســاعد  مــا  االلتهابــات،  بمضــادات 
مــن  مجموعــة  تخفيــف  علــى 
للصــداع  المصاحبــة  األعــراض 
الصــداع  مــن  والتخلــص  النصفــي، 

نفسه في أسرع وقت.
فــي  ُنشــرت  دراســة  وبحســب 
“جورنــال أوف فيتوثيرابي”، توجد 
أدلــة علــى أن الزنجبيــل يقلــل مــن 

اإلحساس بألم الصداع النصفي.

الزنجبيل عالج فعال للصداع النصفي

الُمكّســرات المعروفة باســم الكاجــو هي ُبذور 
شــجرة  مــن  تســتخرج  التــي  الكاجــو  ُتّفــاح 

دولــة  األصلــّي  موطنهــا  اســتوائية، 
البرازيل. وللكاجو فوائد كثيرة:

يعتبــر  النــوم:  علــى  *المســاعدة 
مفيــد جــدًا خاصــة بعــد انقطــاع 
الطمــث، ألنــه يســاعد علــى النوم 

بكل راحة خالل الليل.
*منــع تكــون حصــى المــرارة: يمكــن 

لالســتهالك اليومي مــن الكاجو أن يقلل 
من خطر الحصوات المرارية بنسبة 25٪.

مركبــات  الســرطان:  ويمنــع  *يحمــي 
النحــاس  ومحتــوى  البروانثوســيانيدينس 
محاربــة  علــى  يســاعد  الكاجــو  فــي  العالــي 
الخاليــا الســرطانية ومنــع االصابــة بســرطان 

القولون.
يســاعد علــى الهضــم: يســاعد علــى تحســين 
وظائف الجهاز الهضمي من الهضم وإفرازات 
المــواد  وامتصــاص  المعــدة  فــي  الحمــض 

الغذائية.
*تحســين صحــة القلب: يحتــوي الكاجو على 

نســبة منخفضة من الدهون وعلى دهون في 
شــكل حمض األوليك الذي يعتبر من الدهون 
غيــر المشــبعة الموجــودة فــي زيــت الزيتــون 
وهــو صحــي جــدا للقلــب واألوعيــة الدموية، 
وهو خالي من الكوليسترول والمواد المضادة 

لالكسدة التي تحمي من أمراض القلب.
علــى  يســاعد  العالــي:  الــدم  ضغــط  *خفــض 
خفض ضغط الدم الحتوائه على المغنيسيوم 

الذي له دور كبير في تحسين ضغط الدم.
*تحســين صحة الشعر: يحتوي على النحاس 
للحصــول  الشــعر  مظهــر  يحســن  الــذي 
عــن  الداكــن،  االســود  اللــون  علــى 
التيروزينيــز  انزيــم  وجــود  طريــق 
الــذي يحــول التيروزيــن إلــى مــادة 
الميالنيــن وهي الصبغة التي تعطي 
الشــعر والجلــد لونــه. *الحفــاظ علــى 
بالمغنيســيوم  غنــي  العظــام:  صحــة 
المفيــد جــدا للعظــام حيث أنه يســاعد على 
بنــاء العظــام وترســيب الباقــي علــى ســطح 
العظــم حيث يتــم تخزينه الســتخدامه وقت 
الحاجة. *يســاعد على تخفيف الوزن: بالرغم 
من احتوائه على الدهون إال أنه يحتوي على 
الكاجــو  الكولســترول الجيــد، ولمــن يتنــاول 
على األقل مرتين في األســبوع يفقدون وزنا 

أكثر مقارنة مع الذين يأكلونه أقل.
محتــوى  واألســنان:  اللثــة  لصحــة  *مفيــد 
المغنيســيوم الموجــود في الكاجــو مفيد جدًا 
صحيــة  األســنان  يجعــل  ألنــه  ذلــك  للعظــام 

ويحمي اللثة.

ــان ــرط ــس ــع ال ــن ــم ــام وي ــظ ــع ــة ال ــح ــى ص ــل ــظ ع ــاف ــح ي

فوائد عظيمة للكاجو

يحتوي التوت على عناصر غذائية متنوعة وفوائد ال تحصى سواًء لصحة القلب 
وضغط الدم أو الدماغ. كما يعرف بأهميته في إنقاص الوزن ونضارة البشرة.

إلــى كل ذلــك، تســاعد هــذه  إضافــة 
مــن  الوقايــة  فــي  الشــهية  الفاكهــة 
الحتوائهــا  نظــرًا  الســرطان  أمــراض 
مضــادات  مــن  عاليــة  نســبة  علــى 
األكســدة التــي تعمــل علــى محاربــة 

الخاليا الضارة في الجسم.
وأظهــرت دراســة أجريت في جامعة 

المتحــدة  بالمملكــة  أنجليــا”  “إيســت 
جامعــة  مــن  باحثيــن  مــع  بالتعــاون 
هارفــارد أن تنــاول كــوب واحــد مــن 
 )150( يعــادل  مــا  أو  األزرق  التــوت 
غرامــًا يوميًا من شــأنه أن يحمي من 
أمــراض القلــب الخطيــرة بنســبة 15 

في المائة.

يعــد العــدس، بديــال مثاليــا للحوم، وأحــد األطعمة الصحية وغيــر المكلفة، كما 
أنــه يحتــوي علــى العناصر الغذائية، الســيما البروتين، التي تشــتهر بها اللحوم، 

وفق ما ذكر موقع “ستاندرد ميديا”.

ويحتــوي العــدس، مثــل اللحــوم، على 
نســبة عالية مــن البروتيــن، مما يجعله 
مكونا أساســيا ألي نظام غذائي نباتي، 
خصوصــا أنــه غنــي باألليــاف الغذائيــة 
والحديــد، وعــادة مــا يطلق عليه اســم 

“لحم الفقراء”.

ويمكــن طهي العدس مع الخضراوات، 
أو استخدامه حساء، أو حتى إضافته 
يجعــل  وممــا  الحلويــات.  بعــض  إلــى 
العــدس طعامــا شــائعا فــي كثيــر مــن 
البلــدان، ال ســيما المناطــق الجافة، هو 

سهوله تحضيره.

كشــفت دراســة حديثــة  أقيمــت علــى الفئران، أن الضــوء المنبعث مــن الهواتف 
أو األجهزة اللوحية في الليل، يســبب الرغبة الشــديدة في تناول الســكريات ما 

يؤدي الى زيادة الوزن حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

التعــرض  ان  الــى  الدراســة  واضافــت 
الضــوء االصطناعــي  او  األزرق  للضــوء 
الناتــج عن األجهــزة اإللكترونية لســاعة 
واحــدة فقــط  يؤثر على شــهية الفئران، 
ويجعلها أكثر عرضة لألكل غير الصحي. 

ارتفــاع مســتويات  العلمــاء  كمــا الحــظ 
الســكر في الــدم لدى الفئران، مما يشــير 
إلــى أن الحيوانــات لــم تكــن قــادرة على 
حرق الســكر في أجسامهم، وهو ما ينبه 

لمخاطر اإلصابة بمرض السكري.

فوائد كبيرة للتوت

العدس بديال مثاليا للحوم

هاتفك سر زيادة وزنك
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ال شــك بأن الجزر أن فوائده الصحية خاصة للعينين أكثر ما يشــاع عنه فقد اعتدنا دائما بتقديم النصح لمن يشــكون من ضعف 
البصر باإلكثار من تناول الجزر كونه غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي من اإلصابة بإعتام عدسة العين 
وغيرها من المشاكل. سنبقى في سياق الفوائد الصحية لكننا سنقدم هذه المرة أهمية الجزر لداء السكري فتابعي لتكتشفي أكثر.

مميــزة  مجموعــة  علــى  الجــزر  يحتــوي 
مثــل  األساســية  الغذائيــة  العناصــر  مــن 
الفيتامينــات ونذكــر منهــا الفيتاميــن ب1، 
المعــادن  ســي،  الفيتاميــن   ، ب6  ب3، 
منهــا الكالســيوم، المغنســيوم، والفســفور، 
كاروتيــن  البيتــا  الطبيعيــة،  األليــاف 
ومضــادات األكســدة. ويعمــل الجــزر على 
تنظيــم مســتوى الســكر في الــدم وتثبيته 

عرضــة  أقــل  المريــض  يجعــل  ممــا 
لإلصابــة بمضاعفات ناتجة عن 

داء السكري.
يســاعد السكري في تعزيز 

الشــعور بالشــبع لفتــرة 
طويلــة بفضــل األلياف 
تعمــل  التــي  الغذائيــة 
عمليــة  إبطــاء  علــى 

تحمــي  ميــزة  الهضــم، 

المفاجــئ  الهبــوط  مــن  الســكري  مريــض 
للسكري نتيجة الجوع أو الجهد البدني.

مــن  جيــدة  نســبة  علــى  الجــزر  يحتــوي 
الســكريات الطبيعيــة والتــي تحافظ على 
ثبــات المســتويات الطبيعيــة للســكر فــي 
الــدم، واألهم من ذلــك أنه يجعل المريض 
مستقر وال يشعر بالحاجة لتناول األطعمة 
الصناعيــة  بالســكريات  الغنيــة 
أبــرز  ومــن  الضــارة. 
الغذائيــة  العناصــر 

الضروريــة لمريــض الســكري حيــث تعمل 
على تقليل احتمال مقاومة الجســم لعمل 
األنســولين، وهــي تتوفــر بشــكل جيد في 

الجزر الطازج.
للكثيــر  الســكر  بــداء  المصــاب  يتعــرض 
مــن المشــاكل الجلديــة ســواء للبشــرة أو 
الشــعر مثــل الترقق والتســاقط لذلك يعد 
الجــزر الحــل األمثــل كونــه يتضمن نســبة 
جيدة مــن المعادن والفيتامينات وخاصة 
فــي  الجســم  يدخــل  الــذي   A الفيتاميــن 
شــكل بيتــا كاروتيــن. للجزر منافــع أخرى 
صحيــة حيــث يســاهم فــي الوقاية 
الجهــاز  مشــاكل  مــن 
أمــراض  الهضمــي، 
القولون، المشــاكل 
بصحــة  المتعلقــة 

القلب والبصر.

يعمــل على تنظيم مســتوى الســكر فــي الــدم وتثبيته

الجزر ال يقوي النظر فقط
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قد ال تجري أمورك ومخططاتك في العمل كما 
تريد

 عليك أن تقدم بعض التنازالت لكي تستقيم 
األوضاع

يبشرك هذا اليوم بوضع عملي مستقّر

تكون مصّرًا على االلتحاق بمخيم صيفي 

تستقطب اهتمام الجميع وتثير انتباههم

إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب ال تطل 
السهرات

حاول أن تهّدئ من روعك وأن تمتنع عن الكالم 

كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير 
كاٍف

التزم بالبرنامج الصحي الذي وصفه الطبيب

ابتعد قدر االمكان عن الدهون والسكريات
 

ال تقد السيارة وانت متعب فهذا خطر

ادرس الموضوع جيدا قبل اتخاذ القرار

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 مصطفى كمال أتاتورك 
يطلع المشاركين في 

احتفال “كلخانه” من 
حزب الشعب الجمهوري 

على الحروف الالتينية المزمع 
استخدامها في كتابة اللغة التركية 

تمهيًدا لما عرف باالنقالب اللغوي.

يستعد النجم روبرت 
دي نيرو لطرح فيلمه 

 ”The Irishman“ الجديد
خالل العام الجاري، 

بالتعاون مع المخرج 
مارتن سكورسيزي 
والنجم آل باتشينو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الــعــالــم ــول  حـ ــات  ــغ ــل وال الــقــصــص  ــل  ــض أف مــن  مــتــنــوعــة  تشكيلة 

تطغــى أفــالم الرعــب األكشــن واإلثــارة بمختلــف اللغــات على عــروض عيد األضحى في شــركة 
البحرين للسينما سينكو وفي فوكس سينكو، حيث تقدم السينما أفالم متنوعة للصغار والكبار 
أحدهم عربي مصري، وآخر اوردو رومانسي، كما ستعرض العديد من األفالم القديمة التي ما 

زالت مطلوبة من قبل الجمهور.. وهذا عرض الهم افالم العيد:

The Kitchen

فــي كوميديــا ممزوجــة بيــن االكشــن والكوميديــا 
يــدور فيلــم The Kitchen حول قصة إلقاء القبض 
وحبــس مجموعــة مــن زعمــاء الجريمــة فــي هيلــز 
كيتشن في مانهاتن بمدينة نيويورك، تقرر زوجات 
الزعماء مواصلة أعمال أزواجهم غير الشرعية من 
بعدهــم وبالنيابــة عنهم. من إخراج: أندريا بيرلوف 
ومــن تمثيــل كال مــن: ميليســا مكارثــي، إليزابيــث 
مــوس، تيفانــي هاديــش، دومنــال جليســون ميــك 

اتفورد وجيمس بادج دايل.

 The Angry Birds Movie 2

الخنزيــر  جزيــرة  ملــك  )ليونــاردو(  الملــك  يبــادر 
باالنتقــام مــن الطيور الغاضبة بعدما دمروا موطنه 
فــي معركــة اســتعادة بيضهم منه، يكــون هناك في 
الغامــض،  األرجوانــي  الطائــر  )زيتــا(  األثنــاء  هــذه 
والمتعــب مــن حياتــه فــي جزيــرة جليديــة نائيــة، 

وتهددهم جميًعا بخططها الخاصة للغزو
لفيلــم مــن إخراج: ثــوروب فــان أورمــان واصــوات 
جــاد، جيســون  جــوش  ماكبرايــد،  دانــي  مــن:  كال 

سوديكس، بيل هادير.

 Scary Stories to Tell in the Dark 

فــي بلــدة ميــل فالي النائيــة في أميــركا وفي العام 
1968 تحديــدا، تعيــش عائلــة بيلوز فــي منزل يقع 
علــى أطــراف البلــدة، حيــث تتواجــد فتــاة صغيرة 
ومحولــة  شــنيعة،  بأســرار  محملــة  ســارة،  تدعــى 
حياتها المُعّذبة إلى سلسلة من الحكايات المخيفة 
التــي يجمعهــا دفتــي كتــاب، والتي تملــك طريقتها 

الخاصة للتحول إلى وقائع مفزعة.
مــن إخراج: أندريــه أفريــدال ومــن تمثيــل كال من: 
أوســتن زاجــور، ديــن نوريــس، لوريــان توســاينت، 

أوستن أبرامز ناتالي جانزهورن وكاثلين بوالرد.

The Art of Racing in the Rain

كلــب يدعــى )إنــزو( يســتدعي الــدروس الحياتيــة 
التي تعلمها من مالكيه )ديني( سائق سيارة السباق 
و)إيف سويفت(، وهى الدروس التي تتردد صداها 

حينما يتواجد خالل أوقات الحاجة.
مــن إخراج: ســيمون كرتــس ومــن تمثيــل كال مــن: 
كيفن كوســتنر، ميلو فينتميليا، أماندا ســيفريد، آل 

سابينزا، كاثي بايكر وجاري كول.

Night Hunter

مــالزم برفقة قوته البوليســية، ومعــه حاكم محلي 
يشــتركان فــي خطــة خطيــرة تنطــوي علــى تدبيــر 

لرجــل مضطــرب قضــى ســنوات  اعتقــال  عمليــة 
حياته في عمليات اختطاف النساء وقتلهن.

مــن إخراج: ديفيــد رايمونــد ومــن تمثيــل كال من: 
فيليــون  ناثــان  كافيــل  هنــري  داداريــو  ألكســندرا 

ستانلي توتشي مينكا كيلي بن كينجسلي.

The Boat

ينطلــق صيــاد محلــي )جــو أزوبــاردي( فــي قــارب 
صغيــر يعمــل بمحــرك خارجــي ليــوم واحــد علــى 
ضبــاب  ينجــرف  مــا  ســرعان  ذلــك،  ومــع  الميــاه. 
كثيــف، يحجــب الخط الســاحلي ويتركه مشوًشــا 
تماًما، وسط ذلك يحدث تصادم مفاجئ مع زورق 
شــراعي ويعيــش الصــراع بعــد ان يجــد محاصــرًا 

وسط البحر بفيلم رائع للمشاهدة.

والد رزق 2: عودة أسود األرض 

بعــد مــرور 3 ســنوات منــذ انتهــاء أحــداث الجــزء 
الطــرق  بشــتى  األربعــة  األخــوة  يحــاول  األول، 
الحفــاظ علــى العهــد الــذي قطعــوه علــى أنفســهم 
باالبتعــاد عــن حياة الســرقة والجريمة، لكن حدث 
واحــد يطرأ علــى حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم 
فــي عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات 
المجرميــن  مــن  عــدد  مــع  الخطــورة  شــديدة 

المحترفين.
مــن إخراج: طارق العريــان وتمثيل كال من: أحمد 
عز، عمرو يوســف، أحمد الفيشــاوي، كريم قاســم، 

أحمد داود ومحمد ممدوح.
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 1942
 قوات االستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطالقه المقاومة السلمية لالحتالل

 1945
 الواليات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي

 1967
ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمًرا في القدس يتعهدون فيه بدعم إسرائيل مالًيا.

1971
 توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند واالتحاد السوفيتي

 1999
 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يقيل رئيس وزرائه سيرجي ستيبالشين

18

يكرم المهرجان القومي للمســرح المصري برئاسة الفنان أحمد 
عبدالعزيــز فــي دورتــه الثانية عشــرة الفنان الراحــل فاروق 
الفيشــاوي وســيعلن المهرجان تباعا عن أســماء مجموعة 
كبيــرة مــن رمــوز المســرح فــي مصــر الذين ســيكرمهم 
المهرجان. الراحل فاروق الفيشــاوي كانت آخر مشاركاته في 

المســرح من خالل مســرحية “الملك لير” مــع الفنان يحيى 
الفخراني، ويزخر تاريخه المسرحي بالكثير من األعمال المسرحية 

المهمة على مدار مشواره الفني للقطاعين العام والخاص.

تســتعد الفنانة زهرة الخرجي لمواجهة الجمهور خالل عطلة 
عيد األضحى، من خالل مســرحية “ون أو ون”، التي قدمت 
عروضهــا في عيد الفطر، ومن المقرر عودتها مجددا عقب 

األصداء الطيبة التي حققتها.
العمــل وثق عــودة قويــة وموفقــة للخرجي إلى مســرح 

الطفــل، عشــقها األول، ومنصتهــا األبرز التــي تذهب إليها 
بشــغف وحب كلما وجدت الفرصة ســانحة من حيث نص جيد 

وفريق عمل مميز.

طرحــت المطربــة المغربيــة دنيــا بطمــة، عبــر قناتهــا في 
“يوتيوب”، أغنيتها الجديدة “زمن بلقيس”، كلمات يوســف 
ناصر ، و ألحان حمد الخضر ، وتوزيع وليد سلطان، وحققت 
قرابــة 100 ألف مشــاهدة بعــد طرحها. ويبــدو أن بطمة 
قررت الخروج من بوتقة األغنية المغربية االعتيادية، وخلع 

القفطان المغربي “غنائيــا”، وارتداء عباءة اللهجات العربية، 
في محاولــة إلثبات جدارتها لجمهور أوســع، وتحقيق انتشــار 

أكبر، بمفاجأة جمهورها كل فترة ب”تيمة” مختلفة و”لهجة” غير متوقعة.

جديد بطمةزهرة تستعدتكريم الفيشاوي

طارق البحار

ســواء كنــت ســتحتفل بفتــرة العيــد مــع 
العائلــة واألصدقــاء، أو كنــت ســتقضي 
عطلــة خــارج البــالد، فــإن هذا األســبوع 
ســيكون حافــالً جــدًا بالنســبة لمعظمنــا، 
المناســبة  لهــذه  نتهيــأ  إمــا  اننــا  حيــث 

المباركة، أو نستعد لرحلتنا. 
العيد هــو الوقت الذي يجتمع فيه أفراد 
األسرة، فلماذا ال تجرب بعض الوصفات 
الجديــدة أو بعــض الوصفــات التقليدية 
القديمــة ففــي حالــة إعــداد الطعــام فــي 
المنــزل، يمكنــك أن توفــر مــا يصــل إلــى 
مــن  الطعــام  تنــاول  تكلفــة  مــن   50٪

الخارج لنفس العدد من األشخاص.
أنــت  تنتظــر  الــذي  الوقــت  هــو  والعيــد 
وأبناءك شراء مالبس جديدة، لذا، تأكد 
مــن الشــراء مــن المحــالت التجارية في 
التنزيالت، وسواء أكنت تخطط للعودة 
إلــى المنــزل أم الذهاب في رحلة إجازة، 
تأكــد من أن تخطــط للعطالت في وقت 
مبكــر، حــاول تنظيــم الرحــالت الجويــة 
في وقت مبكر، وليســت بالفكرة السيئة 
أن تتحقــق مــن العــروض التــي يقدمهــا 
شــركات الطيــران لعطلة نهاية األســبوع 

في العيد.

كيف تتجنب استنفاد أموالك بالعيد؟

أفالم عيد األضحى في البحرين



العيـــد فـــي  الفتيـــات  زهـــوة  يكمـــل  الحنـــاء 

حضرت النجمة التركية أسلي أنفر حفل زفاف شقيقها، برفقة حبيبها  «
النجم التركي مراد بوز، ونشرت إحدى الوسائل اإلعالمية التركية 

صورة لها ارتدت فيها فستانا برتقالي اللون بدت فيها بكامل أناقتها 
وجمالها. جدير يذكر، أن فريق عمل المسلسل التركي “عروس 

إسطنبول”، احتفل أخيرا بعيد ميالد أسلي الـ35، في كواليس التصوير.

الحناء او ما نسميها “الحنة” هي نقوش الزينة التي تضعها المرأة في يديها ورجليها، وارتبطت 
بهــا منــذ قديــم األزل، ولكــن ســحر هذه النقوش والزخارف لــم تغب مع مرور الزمــن، بل إن الولع 
بهــا امتــد حتــى يومنــا هذا حتــى اصبحت موضــة العصــر، ورائحتها العطــرة التي تفــوح برائحة 
الطبيعة، وتعد الحنة واحدة من أقدم أســاليب الزينة التي اســتمر الناس عليها جيل بعد جيل، 
كمــا أنهــا رمــز المناســبات واألفــراح، حيث يحرص البعض علــى وضع مختلف النقــوش على اليد 

واألرجل في عيد االضحى فرحة بقدومه.

المراجــع  فتؤكــد  الحنــة  تاريــخ  عــن  وامــا 
التاريخيــة أن المصرييــن القدمــاء هــم أول 
مــن اســتخدموا الحنــاء، حيــث تــم العثــور 
عليهــا في أيــدي المومياوات المصرية التي 
يعــود تاريخهــا إلــى عام 5000 قبــل الميالد 
إذ كان يسود االعتقاد بأن وضع الحنة على 

األيدي واألقدام يحفظها من الشر.
وقــد أصبحــت الحنــاء توضــع بتصاميمهــا 
الجميلــة علــى مختلــف أجــزاء الجســد، 
غيــر  الجمــال  عــن  للتعبيــر  أســلوًبا 
أن األمــر يختلــف تمــام االختــالف 
ذلــك  الشــرقية،  للمــرأة  بالنســبة 
قــد  الحنــاء وفنــون رســمها  الن 
آســيا  ثقافــة  مــن  جــزءًا  ظــل 

وشــرق إفريقيا على امتداد 
بالنســبة  والحنــة  العصــور، 
لهذه الثقافات ليست مجرد 
رســومات ونقــوش جميلــة، 
لكنهــا تقليــد يرتبــط ارتباًطا 
وثيًقــا بالعــادات. وليس في 
تــزال  ال  بــل  فقــط  األعيــاد 
هناك عادات وتقاليد الزواج 
كامــال  يومــا  يكــون  بــأن 
للحناء تتزين فيه العروســة 
واســرتها واصدقائها بأجمل 
رســومات الحنــة، ولعل هذا 
التقليــد يعكس إلى أي مدى 
حافــظ المجتمــع البحرينــي 
التقليــدي على تراثه العريق 

التي توارثتها األجيال.
كمــا ان النســاء فــي البحريــن لــم يقتصــرن 
على اســتخدام الحنة بنــوع واحد فقط، بل 
هنــاك الحنــة الحمــراء والســوداء وظهــرت 

مؤخرا الحنة البيضاء.
وأيضًا تســتعمل الكثير مــن الفتيات الحناء 
للشــعر وذلك لفوائده الكثيرة في تحفز نمو 
الشــعر وتزيد من كثافته، تقلل من تساقطه 

وتعالج قشــرة الرأس وتمنع ظهورها، حيث 
صفــار  او  الرمــان  بقشــور  الحنــاء  تخلــط 
البيــض مع مســحوق الكزبــرة وورق التفاح 

الجاف.
تنتهــي  ال  جمــال  قصــة  والفتــاة  الحنــة  ان 
أبــدا، رافقتهــا منــذ الزمــان الغابــر والعصــور 
القديمة، فهي تعتبر الوسيلة األولى للتزيين 

للحصول على اللمسات األنثوية الجميلة.
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ال شك أنه في السنوات األخيرة كثر الكالم عن نشاط “ مسرحيات العيد” إن جاز لنا التعبير، ولو استعرضنا تاريخيا 
مسرحيات المناسبات خاصة التي تقدم في عيد الفطر وعيد األضحى، لوجدنا أن هناك نوعا من الترابط واالنسجام 
بيــن مؤسســات االنتــاج الخاصــة فــي تغذيــة الســاحة الفنيــة بالمســرحيات، بمعنــى تجــد هنــاك نوعــا مــن االندفــاع 
والحماسة عند المؤسسات لتقديم أعمال مسرحية وبخطة واضحة قد تختلف قليال عن ما تقدمه المسارح األهلية 
التي حاولت في وقت من األوقات الدخول على الخط ومنافسة المسارح الخاصة عبر تقديم مسرحيات في موسم 
األعيــاد، ولكنهــا فشــلت ولم تصل إلى المســتوى المطلوب، بســبب المحاذير والنصوص وغيرهــا من العوامل، عكس 
المســارح الخاصة التي وإن كان يعيب بعضها “ تقديم مســرحيات اي كالم” إال أنها اســتطاعت أن تجذب الجماهير 

وتقدم لهم وجبة دسمة من الكوميديا واالستعراض، وهذا ما يبحث عنه الجمهور خاصة في األعياد. 

حينمــا ســألت الفنــان القديــر أحمــد مبــارك عــن رأيــه فــي 
المسرح التجاري في البحرين قال:

)ميزته..الضحــك من أجل الضحــك، ولكن هذا ال يمنع في 
تضمينــه رســائل هادفــة وتســليط الضــوء علــى مختلــف 
القضايا االجتماعية في قالب كوميدي خالص، إذ ال يمكن 
االســتغناء عــن هــذا الشــطر، ألن المســرحيات التجاريــة 

تعــرض في موســم األعيــاد والجمهور يأتــي اليها للضحك 
واالســتمتاع، وأي مســرحية غيــر تجارية تعــرض في هذا 
فلــكل موســم مســرحياته  تنجــح،  لــن  بالتأكيــد  الموســم 

وجمهوره( 
الناقد المســرحي القدير يوسف الحمدان قال في ندوة له 

بأسرة األدباء والكتاب:

)العروض المناســباتية، اســتطاعت أن تخلق نجوم شــباك، 
ولكنهــا لــم تســتطع أن تخلق مشــروعا مســرحيا كوميديا، 

يتكئ وينطلق من رؤية عميقة في المسرح والحياة.
المشــكلة األكبــر، أن مــن يتبنــى مشــروع الكوميديــا فــي 
مســرحنا اآلن هــو المنتج التجاري الــذي يعتاش على آالم 
البشــر ويسطح طموحاتهم وأحالمهم، بتسذيجه للقضايا 

يــؤدي  االجتماعيــة والسياســية عبــر الضحــك علــى مــن 
الدور. وأضاف:

أن طبيعــة العــروض التــي يقدمهــا فــي الغالــب المســرح 
التجــاري، ال تختلــف عن ســمات المهزلة، وهنــاك فرق بين 
المهزلــة والملهــاة أو الكوميديــا، لنــا فــي هذه الســانحة أن 
نتوقــف عنــد مهرجــان الريــف المســرحي التاســع لألعمال 

الكوميديــة الــذي أقيــم فــي أغســطس العــام 2017، وهــو 
بال شــك يعتبر أول مهرجان مســرحي يحتفي بالكوميديا 

وجمهورها في مملكة البحرين.
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن العــروض المناســباتية قــد اتســع 
التجــارب  بعــض  وبــرز مســتواها وهنــاك  نشــاطها  نطــاق 

الجادة والجيدة.

مسرحيات األعياد.. الضحك من أجل الضحك أم هناك رسالة؟

الفنان أحمد مبارك في مسرحية ريوس مسرحية عنتر مو ابن شداد

أطلقت شركة الخوار لإلنتاج الفني، أحدث 
إصداراتهــا الفنيــة، لصوت اإلمــارات الفنان 
القمــر”،  “شــبيه  بعنــوان  المنهالــي،  عيضــة 
مــن كلمات الشــيخة عليــاء بنــت خليفة آل 
مكتــوم، لتكون حاضرة بقــوة على مختلف 
اإلذاعــات الخليجيــة والعربيــة والمنصــات 
الرقميــة، خصوصًا أن العمل صاغت كلماته 
الشــاعرة القديرة بقالب شــعري تميز بعذب 
المفــردات، لتذوب جميعها في لحن شــعبي 
صاغــه الملحن عبــدهللا المعمري، وتغنى به 

صوت اإلمارات الفنان عيضة المنهالي.
شــبيه القمر قام بتوزيعها موســيقيًا الموزع 
المعــروف زيــد نديــم، ومنتــج منفــذ شــركة 
الخــوار لإلنتــاج الفني، بــإدارة إنتاج مميزة 

شــاعر  عليهــا  وأشــرف  فّيــاض،  عــالء  مــن 
الوطن علي الخوار.

الفنــي،  لإلنتــاج  الخــوار  شــركة  وتســعى 
مــن خــالل العمــل االحترافــي، إلــى إصــدار 
األعمــال الغنائيــة، بعيدًا عن الكــم، بل تركز 
علــى نوعيــة تلــك األعمــال، لتقديــم منتــج 
الشــعرية  والجمــل  باألفــكار  يزخــر  غنائــي 
واللحنيــة واألصــوات، مــن خــالل تعاونهــا 
والفنانيــن،  والملحنيــن  الشــعراء  أبــرز  مــع 
لتحمــل تلك األعمــال مذاقًا متميــزًا، يحمل 
الفنيــة اإلماراتيــة، وكذلــك أســمى  الهويــة 
معانــي الحــب الُعذري، والمســتمد من واقع 
مجتمعاتنــا العربيــة، كما في قصيدة شــبيه 

القمر.

والفنــان  الغنــدور  نــور  الفنانــة  تســتعد 
فــي  للظهــور  الحمــدي  مهنــد  الســعودي 
عليــه  يراهــن  الــذي  “جمــان”،  مسلســل 
الكثيــر في مواقــع التواصــل االجتماعي 
قبــل عرضــه، ويعكف فريق العمــل حاليا 
علــى تصوير المسلســل الــذي يضم نخبة 
مميــزة من الفنانيين، وشــغل الثنائي نور 
ومهنــد مواقــع التواصــل االجتماعي في 
الفترة األخيرة، بعد أن شــكال ثنائيا رائعا 
فــي الدرامــا، حتــى أصبــح التســاؤل هل 

ســتكون هناك نســخة عربية مــن الثنائي 
األمــر  أم  ومهنــد  نــور  الشــهير  التركــي 

صدفة؟
ذكر المخرج خالد جمال أن موضوع نور 
ومهنــد جاء بالصدفة، وجرى اختيار نور 
الغنــدور ومهنــد الحميدي دون النظر في 
مســألة الثنائي التركــي نور ومهند، وكان 
االعتمــاد علــى النجــوم الشــباب، ودائمــا 
الشــبابية  الطاقــات  إبــراز  الــى  نســعى 

كونهم يمتلكون الموهبة الفنية.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  كرمــت ســفارة 
الحرميــن  خــادم  بســفير  ممثلــة  بالمنامــة 
الشــريفين لــدى مملكــة البحريــن عبدهللا بن 
عبدالملــك آل الشــيخ خالل اســتقباله صباح 
 2019 أغســطس   7 الموافــق  األربعــاء  يــوم 
وتقديــرًا  عرفانــًا  الدعيــس  عصــام  الفنــان 
إحيــاء  فــي  الفنيــة  مســاهمته  بمناســبة 
بجهــوده  الوطنــي وأشــاد  اليــوم  احتفــاالت 
المبذولــة ومشــاركاته الوطنية التــي يقدمها 
مع السفارة في حب الوطن بجميع األنشطة 

الثقافية واالجتماعية وغيرها.

وأعــرب الفنــان عصــام الدعيــس عــن شــكره 
وتقديــره بهذا التكريم الذي يعتبره تشــريف 
فــي  بالمشــاركات  واعتــزاز  فخــر  ووســام 
فــي عهــد  الحكيمــة  الوطــن وللقيــادة  حــب 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي العهــد 
بــن  األميــر محمــد  الملكــي  الســمو  صاحــب 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن ما يقدمه 
واجــب وطنــي نابــع مــن القلــب. حفــظ هللا 
المملكــة العربية الســعودية ومملكة البحرين 

وأدام هللا علينا نعمة األمن واألمان.

شبيه القمر.. 
جديد عيضة 

المنهالي

الثنائي نور ومهند في عمل جديد

السفارة السعودية تكرم الفنان الدعيس

كوثر محمد 

محرر مسافات 

شـــباك نجـــوم  تخلـــق  أن  اســـتطاعت  المناســـباتية  العـــروض 



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:42

 11:44 

3:14 

6:20

7:50 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

صحيفة لبنانية “تحتج”.. بطبعة “فارغة”
صدرت صحيفة “الدايلي ستار” اللبنانية، الناطقة باللغة االنجليزية، 
تلقي  قصيرة  عــبــارات  من  ســوى  فارغة  بصفحات  الخميس  أمــس 
الضوء على تردي الوضع السياسي واالقتصادي، في ثاني احتجاج 

من هذا النوع لصحيفة في البالد.
واكتفت صحيفة “الدايلي ستار” المقربة من رئيس الحكومة سعد 
ثم عشر  “لبنان”،  كلمة  عليها  أولى ســوداء كتب  الحريري، بصفحة 
“شلل  بينها  مختلفة،  عــبــارة  منها  كــل  على  كتب  بيضاء  صفحات 
الحكومة”، “خطاب طائفي متصاعد”، “نفايات تتراكم في الشوارع”، 

“بطالة”، “سالح غير شرعي”، و”دين عام”.
وعلى الصفحة األخيرة، كتبت عبارة “استيقظوا قبل فوات األوان”.

حبوش  جوزيف  اإللكتروني  الصحيفة  موقع  تحرير  رئيس  وقــال 
إلـــى السياسيين  ــة  نــوصــل رســال “أردنــــا أن  بـــرس  لــوكــالــة فــرانــس 

والمسؤولين مفادها أن الوضع وصل إلى مستوى خطير”.
لبنان  فــي  األعـــرق  النهار  صحيفة  صـــدرت  الــمــاضــي،  أكتوبر  وفــي 
السياسي مع  الوضع  تردي  بيضاء احتجاجا على  بثماني صفحات 

تعثر الفرقاء في تشكيل الحكومة في ذلك الحين.
وبعد 8 أشهر من المشاورات، شكل الحريري في يناير الحكومة، إال 

أن ذلك لم يحم لبنان من األزمات.
ومنذ أكثر من شهر، لم يتمكن الحريري من عقد اجتماع للحكومة 
جراء أزمة داخلية نتجت عن مقتل اثنين من مرافقي وزير لبناني، 
متحالف مع “التيار الوطني الحر” بزعامة رئيس الجمهورية ميشال 

عون، في إطالق نار في نهاية يوليو.
ــحــادثــة، حـــذرت الــســفــارة  وتعليقا عــلــى الــتــوتــر الــســيــاســي بــعــد ال
الحدث  الستغالل  محاولة  “أي  من  األربعاء  بيروت  في  األميركية 

المأساوي )...( بهدف تعزيز أهداف سياسية”.
ويعاني لبنان البلد ذو الموارد المحدودة نقصا في تأمين الخدمات 

الرئيسية، وتعاني بنيته التحتية الترهل. 
لفترات  تكدست خاللها  نفايات  أزمة  على   2015 العام  منذ  وشهد 
حال  الحكومة  تجد  أن  دون  العاصمة،  شــوارع  في  القمامة  طويلة 
دوالر،  مليار   86 من  بأكثر  اليوم  العام  الدين  وُيقّدر  لها.  مستداما 
أي أكثر من 150 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة 

البطالة أكثر من 20 في المئة.

المتحدة  لألمم  جديد  علمي  تقرير  ذكــر 
مهمة  أماكن  في  يصيبنا  المناخ  تغير  أن 
والنباتات  الغابات  عن  ناهيك   - كالمعدة 

والحيوانات.
ويبحث التقرير في كيفية تفاعل ظاهرة 
فــي حلقة  ــحــراري واألرض  ال االحــتــبــاس 

مفرغة.
ــذي يسببه  ــ ال  - الــمــنــاخــي  الــتــغــيــر  ــؤدي  ــ ي
اإلنسان - إلى تدهور األرض بشكل كبير، 
بها  يستخدم  التي  الطريقة  أن  حين  في 
العالمي  ــرار  ــتـ االحـ تــزيــد  األرض  ــاس  ــن ال

سوءا.
الخميس، أن  الصادر أمس  التقرير،  وذكر 
أغلى  بالفعل  الطعام  يجعل  المزيج  هــذا 

ثمنا وأكثر ندرة.
الناس  غير  إذا  إنــه  يــقــولــون  علماء  لكن 
الطريقة التي يأكلون بها، وزرعوا الطعام، 
على  ذلــك  يساعد  فقد  الــغــابــات،  وأداروا 

إنقاذ الكوكب من مستقبل أكثر حرارة.
وترتفع حرارة اليابسة، التي ال تمثل سوى 
بمعدل ضعف  األرضية،  الكرة  من   % 30

سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.

التغير المناخي 
“يضرب” معدة اإلنسان تمكن سارقان محترفان في المكسيك من نهب نقود ذهبية بقيمة 2.5 مليون دوالر أميركي، 

بعدما ترك موظفو معمل صك النقود باب سرداب الخزنة مفتوحا على مصراعيه. 
وبدأت جريمة السرقة عندما اقتحم سارقان المصنع الحكومي، أمس األول، ولدى أحدهما 
سالح ناري. وقام اللصان بطرح الحارس أرضا واحتجاز سالحه الناري، ليسارع أحدهما إلى 
مكان الخزنة و”يتفاجأ” بوجود بابها مفتوحا، حيث أخذ مباشرة بحشو النقود في األكياس 
التي بحوزته.  ومع امتالء األكياس بالكامل، هرع المجرمان إلى دراجتهما النارية والذا بالفرار 
بعيدا عن موقع المصنع، قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان. أعلن المحققون المكسيكيون 
أن السارقين قد تمكنا من نهب 1567 قطعة نقود ذهبية، قيمة الواحدة منها 1610 دوالرات 

أميركية، ما يجعل قيمة المسروقات الكلية قرابة 2.5 مليون دوالر.

بــعــد أســـبـــوع “دمــــوي” 
ــواليــــــات  ــه الــــ ــ ــدت ــ ــه شــ
ــمــتــحــدة، أســـفـــر عن  ال
ــن 30  مــقــتــل أكـــثـــر مــ
مدينتين،  في  شخصا 
رواد  الـــهـــلـــع  أصـــــــاب 
منطقة “تايمز سكوير”، 
بــســبــب اعــتــقــادهــم أن 

المنطقة  نارية في  المكان. وتسبب صوت محرك دراجــة  ثالثا قد وقع في  هجوما 
المكتظة بالسياح، بتدافع المئات، ظنا منهم أن هجوما مسلحا قد وقع، وفقا لشبكة 
“سي إن إن” اإلخبارية. وبعد الفوضى التي شهدتها المنطقة السياحية في نيويورك، 
أعلنت الشرطة عدم وجود أي هجوم مسلح، ولكن انطالق صوت محرك الدراجة 
النارية بدا وكأنه صوت طلقات نارية. وشهدت الواليات المتحدة حادثي إطالق نار 
24 ساعة، األول في تكساس، والثاني في أوهايو، تسببا في سقوط  في أقل من 

عشرات القتلى.

لفظ البحر على أحد شواطئ نيوزيلندا حمولة من الكوكايين تقدر قيمتها في السوق بنحو 
مليوني دوالر على ما أعلنت الشرطة. وحثت الشرطة المواطنين على االتصال بها في حال 
أوكلند على ساحل  بيثيلز بيتش غرب  المخدرات في  اكتشافهم طرودا جديدة. واكتشفت 

بحر تاسمان، بحسب ما أوردت “فرانس برس”. 
تحوي  أنها  التحليل  حــدد  طــردا   19 على  الشرطة  “عثرت  بارمنتر  كولين  المفتش  وأوضــح 
)مليونا  نيوزيلندي  دوالر  ماليين  بثالثة  السوق  في  المخدرات  هذه  قيمة  مقدرا  كوكايين”، 

دوالر أميركي(.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن الطرود كانت عالقة في شباك، ويشير وجود أصداف عليها 

إلى أنها موجودة في المياه منذ فترة.
وقال بارمنتر “ثمة احتمال طفيف بأن تصل طرود أخرى إلى الشاطئ.

السطو على 2.5 مليون دوالر بأقل جهد

دراجة نارية تثير الهلع في “تايمز سكوير”

شاطئ نيوزيلندي يلفظ كوكايين بمليوني دوالر

شاب يقفز في نهر تريسكا بالقرب من عاصمة 
جمهورية مقدونيا، سكوبي، حيث بلغت درجات 

الحرارة 37 درجة مئوية. )أ ف ب(

يوتيوب  موقع  على  مدونة  بها  قامت  الحيوانات  ضد  عدائية  أفعال  أوصلت 
“يوتيوبر” إلى تحقيقات الشرطة بعد أن أظهرت لقطات لها وهي تضرب وتبصق 
على كلبها. وبحسب صحيفة “ذي ميرور” البريطانية، هاجم المئات الشابة بروك 
على  فيديو  في  مباشرة  األليف  لحيوانها  باإلساءة  لقيامها  عاما(   20( هوتس 
موقع يوتيوب. وبحسب الموقع، يبدو أن سبب ضرب الشابة الكلب يرجع إلى 
ألن الكلب قد قفز في وجهها ونبح عدة مرات خالل تسجيلها فيديو مباشرا، 

حيث قامت بدفعه لتثبيته على األرض وضربه والبصق عليه.
لت الفيديو عن طريق الخطأ  وأضاف الموقع أن متابعي الشابة يعتقدون أنها حمَّ
تويتر  موقع  على  نشره  أعيد  الــذي  الفيديو  أن  يذكر  تعديله.   أو  تنقيحه  قبل 
22 مليون  YouTuber Keemstar يوم األربعاء، حصل على أكثر من  بواسطة 
مشاهدة. وبعد أن أخذ الفيديو حيزا كبيرا من االنتشار والتعليقات الغاضبة على 
العمل  التواصل االجتماعي، أعلنت فرقة  الكلب في وسائل  أفعال هوتس ضد 
أنها  أنجلوس  لوس  إدارة شرطة  الحيوانات في  باألعمال عدائية ضد  المعنية 

تحقق في الحادث.

“يوتيوبر” قيد التحقيق بعد ضرب كلب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نمرا هائجا هاجم  أن  أعلن موقع إخباري 
العاملين في حقل شجيرات الشاي بقرية 
بجروح  وأصــابــهــم  بــاكــســتــان،  فــي  بهالي 

مختلفة.
وفقا   ،”Northeast Now“ مــوقــع  ــاد  وأفـ
الهائج  النمر  هاجم  المتوفرة،  للمعلومات 
)26 سنة(،  برادجا  أنتي  المرأة  األمــر  أول 
منها  القريبين  اآلخرين  العمال  اضطر  ما 
المصابة  المرأة  وأنقذوا  النمر،  إخافة  إلى 
نقلها  وتــم  ووجهها،  صدرها  في  بجروح 

إلى المستشفى لتلقي العالج.
النمر،  اصطياد  المحلية  السلطات  قــررت 
هاجم  مــا  بعد  الــغــابــة  فــي  اختبأ  ــه  أن بيد 
ثــالثــة عــمــال آخـــريـــن فـــي ذات الــحــقــل. 
أصيب العمال الثالثة بجروح خطيرة وتم 

نقلهم إلى المستشفى أيضا.
بــرد فعل عنيف من  الــحــادث  تسبب هــذا 
اإلضراب  وقرروا  اآلخرين،  العمال  جانب 
عن العمل بسبب الخوف من تكرار هجوم 

النمر.

اتصل رجل سبعيني بالشرطة عن طريق 
االستعالمات،  رقــم  أنــه  منه  ظنا  الخطأ، 
نحو  منزله  في  األمنية  القوى  فاكتشفت 

100 قطعة سالح قامت بمصادرتها.
الفيدرالية  الــشــرطــة  مــن  عناصر  وأعــلــن 
 94 أنهم عثروا قبل يومين على  الكندية 
يقع  منزل  فــي  مسدسات  وستة  بندقية 
سكوشا  نوفا  مقاطعة  في  شيبوغي  في 

)شرقي البالد(.
عاما،   73 العمر  مــن  البالغ  الــرجــل،  وكــان 
لم  لكنه  األســلــحــة،  بــهــذه  رخــصــة  يمتلك 
أن تكون  أي  يكن يخزنها بطريقة مقننة، 
مقفلة،  ــة  خــزان فــي  ومــوضــوعــة  مفككة 
فـــصـــادرت الــشــرطــة األســلــحــة وأوقــفــت 
الشرطة  وتوجهت  قصيرة.  فترة  الرجل 
إجــراء  فــي  الــرجــل  منزل  إلــى  الفيدرالية 
أنــه  احـــتـــرازي للتحقق مــن ســالمــتــه، مــع 
أكد اتصاله عن طريق الخطأ. وقد اتصل 
بالرقم 911 خط الشرطة، فيما كان يريد 

االتصال باالستعالمات على رقم 411.

نمر هائج يتسلل 
لقرية ويجرح 4 

أشخاص

اتصل بالشرطة 
خطأ.. ففضح 

نفسه بنفسه!
نهاية حياتها  أن  االبنة  أن تعرف  الباهامز، دون  إلى جزر  أمها في رحلة  أميركية مع  ذهبت فتاة 

ستكون هناك، رغم محاوالت األم.
وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس الخميس، تفاصيل القصة المأساوية للفتاة جوردان 
ليندرسي )21 عاما( القادمة من لوس أنجلوس. وأوضحت الصحيفة أن الفتاة غاصت تحت الماء 
في المياه مع أمها بعدما قفزا من قارب في أواخر يونيو الماضي. وخالل الغوص، باغت عدد من 
أسماك القرش العمالقة ليندرسي والتهمت تقريبا واحدا من ذراعيها. ورغم اآلالم الفظيعة التي 
أصابتها، حاولت االبنة السباحة نحو أمها مستخدمة ذراعا واحدا، لكن وفي لحظة مأساوية أخرى، 

وعندما اقتربت من أمها هاجمتها سمكة قرش ثانية، والتهمت جزءا من ساقها.

مأساة فتاة انتهت حياتها بأنياب القرش
الممثلة األميركية 

مولي ماكوك تحضر 
حفل فوكس الصيفي 
في لوس أنجلوس. )أ 

ف ب(

وحاولت األم إبعاد األسماك المفترسة وتمكنت في النهاية من سحب ابنتها إلى القارب، حيث كان 
ما تزال على قيد الحياة، لكن إصاباتها البالغة أدت إلى وفاتها الحقا.

السنة الحادية عشرة - العدد 3949 

الجمعة 
9 أغسطس 2019 
8 ذو الحجة 1440

“الدايلي ستار” اللبنانية صدرت بعبارات تدين تردي الوضع السياسي

ترجمة - فاضل المؤمن
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