
وّجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
إلــى  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 

التــي تقلــل  اإلســراع فــي اتخــاذ اإلجــراءات 
مــن اآلثــار المترتبــة على حاملــي رخص صيد 
الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشــباك 

الجر القاعية )الكراف(.

ووّجه ســموه، لدى ترؤسه الجلسة االعتيادية 
األســبوعية لمجلس الــوزراء بقصــر القضيبية 
أمــس، إلــى الحــد مــن عشــوائية ســكن العمال 
والعــزاب ومكافحة انتشــارها وســط العائالت 

فــي األحيــاء والمناطق الســكنية وفي البيوت 
القديمــة واآليلــة للســقوط، موّجًها ســموه إلى 
اعتمــاد آليــة فاعلة تحد من ذلك لما له من أثر 

على السلم واألمن االجتماعي.
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بـيــان مـن عائـلــة اجلـالهـمــة

تعرب عائلة اجلالهمة عن ا�ستنكارها وترّبئها مما بدر من يا�سر عذبي اجلالهمة
وما ورد على ل�سانه يف برنامج »ما خفي اأعظم« يف قناة اجلزيرة وما ت�سمنه من 

تعري�ض واإ�ساءة ململكة البحرين ولقيادتها و�سعبها.
وتعرب العائلة عن ا�ستغرابها من تعّمد الكذب واالفرتاء والت�سكيك وتزييف احلقائق.
ونحن عائلة اجلالهمة جندد الوالء املطلق اإلى جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�ض الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

وزيــر الخارجيـة: قطــر دولــة مارقـــة
عوائـــل الجالهمـــة والبلوشـــي وآل بوفالســـة: بريئـــون مـــن كل خائـــن

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفــة أن برنامــج “مــا خفي أعظم”، والــذي بثته قناة 
“الجزيرة” مساء أمس وما حمله من أكاذيب واضحة 
ومغالطــات فجــة، ما هــو إال حلقة جديدة من سلســلة 
تآمــر مــن دولة مارقة ضــد مملكة البحريــن وضد أمن 
واســتقرار المنطقــة بأســرها، ويؤكد بمــا ال يدع مجاال 
للشك أن هذه الدولة باتت الخطر األشد على مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب 
علــى تقويــض مســيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشــق 
وحدة الصف بين شعوبه.وشــدد وزير الخارجية على 
ضــرورة أن تعمــل دول مجلس التعــاون على مواجهة 
الدولــة  لهــذه  العدائيــة  واألعمــال  الممارســات  تلــك 
وتصرفاتهــا غيــر المســؤولة، واتخــاذ كل اإلجــراءات 
الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل 
شــفافية مــع المطالــب العادلــة للــدول المقاطعــة لهــا 

وتنفيــذ ما وقعــت عليه من اتفاقات، ليســتمر مجلس 
التعــاون ويحافــظ علــى منجزاته، ويحقــق مزيدا من 
التنميــة واالزدهــار والتقــدم لصالــح دولــه وشــعوبه.
وتعليقا على ما بثته قناة الفتنة “الجزيرة”، أعلنت عائلة 
الجالهمــة وعائلــة البلوشــي وعائلة آل بوفالســة بمملكة 
البحريــن، تبرؤهــا مــن كل شــخص، خائــن لوطنــه وأهله، 
مؤكديــن والءهــم لقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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Û  لــم يكــن غريًبــا برنامــج القنــاة القطرية، الــذي اســتهدف مملكة البحريــن محتوى
وتوقيتــا، فالدولــة التــي تشــتري الــوالءات باألموال يضيق صدرهــا أن ترى دولة 
أخــرى كالبحرين تعيش حالة اســتقرار، وشــعبها ملتف بــكل حب وإخالص حول 
راية وطنه وقيادته، وكما يقال “الصراخ على قدر األلم، فإن ما شاهدناه في أحد 
البرامــج الرخيصــة ُيعبر بشــكل واضح عن مقدار األلم الذي تعيشــه قطر، بعد أن 

عزلتها سياساتها في دعم اإلرهاب عن محيطها الخليجي والعربي.
Û  تجمــع فــي ذلــك البرنامــج والقناة، اللذيــن نترفع عن ذكر اســميهما، مجموعة من 

الباعــة الجائلين، ونســتميح أصحاب هذه المهنة الشــريفة عــذًرا، فإن من نقصده 
هنــا هــم مجموعــة باعت ضمائرها لمن يدفــع لها أكثر، وخلعوا ثــوب الوطنية من 
أجــل ثمــن بخــس، ليطعنــوا وطنهــم بقدر ما ُدفع لهــم، ونقول لقطر إن ما ُيشــترى 
بالمال يباع بالمال، فال تســتغربوا حين ترون من اســتضفتموهم يطعنونكم عند 

من يدفع لهم أكثر.
Û  ونكتفــي بهذا القدر بشــأن اإلعالم الرخيــص وباعة األوطان، لنعرج على الصورة 

الجميلــة التــي ســطرها شــعب البحريــن والهّبة الشــعبية الســتنكار التطــاول على 
الرموز الوطنية، ليقدم شعب البحرين، كما هو معهود منه، درسا قيما في المحبة 
الخالصــة للقيــادة؛ فــال تــكاد تــرى حســاًبا لمواطن بحرينــي على مختلف وســائل 

التواصل االجتماعي إال وقد ُزين بصور القيادة وأجمل عبارات الوالء. 
Û  العالــم ليــس كمــا تظنــه قطــر، فهــو يمتلــك مــن الوعــي مــا يجعلــه عندمــا يضــع

الصورتيــن أمامــه؛ واحــدة إلعــالم مأجــور وأخــرى إلعــالم شــعبي يحركــه الوالء 
واالنتماء، يصل لقناعة أن شــعب البحرين عصّي على أن تفرقه رســائل إعالمية 

أو مخططات مسمومة.
Û .حفظ هللا البحرين وقيادتها

اإلعالم الرخيص وباعة األوطان

مخزنــًا  اإليطاليــة  الشــرطة  صــادرت 
“النازييــن  يســمى  لمــا  يتبــع  لألســلحة 
“جو-جــو”  صــاروخ  بداخلــه  الجــدد” 

يصــل طولــه إلى 3.5 متر إنتاج فرنســي 
مــن نــوع “ماتــرا S530” تابــع إلى ســالح 
الجو القطري.  كما صادرت عدة أســلحة 
متنوعة جميعها تعود ملكيتها إلى قطر، 

و قبضت على 3 مشتبه بهم.

صواريخ من قطر بأيدي نازيي إيطاليا

محرر الشؤون الدولية
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جزٌء فيظوت وحن ؛ةماعلا ةرادإلا ثوحب لبقتسم حمالم ليكشت يف بوؤدلا انلمع لصاونسو ،يملاعلا يميداكألاو يثحبلا عمتجملا يف رثؤمو ٌلعاف طموحنـا البحرين  مملكة 
المنهجيات البحثية في تحقيق استدامة دولية على مختلف األصعدة. 

إن فوز مملكة البحرين ممثلة بمعهد اإلدارة العامة "بيبا" برئاسة أعرق منظمة دولية لإلدارة العامة IIAS، ما كان ليتحقق لوال الرؤية الشاملة والطموحة لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الرامية إلى مواصلة التقدم على سلم التنافسية العالمية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن، فقد رسم لنا جاللته بحكمته ونظرته الشمولية نهًجا إدارًيا واضًحا لالرتقاء بمنظومة العمل 
ًما لتكييف خططه واستراتيجياته؛ للحفاظ على ريادة مملكة البحرين في مؤشرات  ُ دُق دهعملا ىضميسو ،نينطوملل ةمدقملا تامدخلا ةءافك ىوتسم عفرو ،نيرحبلا ةكلمم يف يموكحلا

التنافسية العالمية في اإلدارة العامة. 
                       

"إن متطلبات اإلصالح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته، تستدعي امتالك رؤية واضحة المعالم لضمان سالسة العملية التنموية. ولقد تمكنت مملكة 
2030" ومبادئها المرسخة  " ةيداصتقالا نيرحبلا ةيؤر هنم تقثبنا يذلا ،لماشلا ينطولا انعورشم نم ًاقالطنا ،تابلطتملا كلت باعيتسا نم ديعصلا اذه ىلع نيرحبلا

للعدالة والتنافسية واالستدامة وصوًال إلى الريادة في األداء واإلنجاز"
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

طمــوحنــا ينبثـق من الرؤيـة الشاملـــة لجاللة الملك 

من مستهلكين للبحوث والدراسات إلى مصّدرين
عمليات تشبيك عالمية قام بها معهد اإلدارة العامة ساهمت في إثراء الفكر اإلداري وحصدت اإلنجازات 

IIAS مملكة البحرين تترأس أكبر وأعرق منظمة دولية لإلدارة العامة
معهد اإلدارة العامة يمضي قدًما على سلم التنافسية العالمية نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطن

أيقنا مبكًرا أن االرتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين يحتاج إلى أرضية صلبة من األبحاث العلمية اإلدارية؛ لصياغة سياسات حكومية ممنهجة تلبي التطلعات التنموية لمملكة البحرين، بجعل المواطن محور االرتقاء 
بالخدمات الحكومية، وهذه كانت نقطة االنطالقة؛ فاألبحاث الدولية كانت مرجًعا رئيًسا لنا إال أن عملية صناعة السياسات المحلية تحتاج إلى منهجيات علمية وعملية مصممة خصيًصا لالرتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة 

البحرين. 

 نم ةيرادإلا ثوحبلل ةيلودلا حمالملا ليكشت يف لعاف لكشب ةمهاسملا ىلإ اهدعب لقتننلو ،نيردصم ىلإ تاساردلاو ثوحبلل نيكلهتسم نم لوحتنل ةيميلقإلاو ةيلحملا تاجايتحالا مئالُت ةيثحب ةدنجأ سيسأت يف انلمع انأدبف
خالل عمليات تشبيك عالمية قام بها معهد اإلدارة العامة وساهمت في إثراء الفكر اإلداري نحو تحقيق ريادة عالمية على الصعيد اإلداري لمملكتنا الغالية.  

 

2016

2010

20132017

المهنيين  مع  دولية  تشبيك  عمليات   •
واألكاديميين في مجال اإلدارة العامة. 

عنوان:  تحت  لها  مؤتمر  ألول  بيبا  عقد   •
E-Training

 

التاسع  الدولي  المؤتمر  استضافة   •
والعشرين لإلدارة العامة بالتعاون مع أكبر 
العامة  اإلدارة  الدولية في مجال  المعاهد 

.(IASIA)و (IIAS)

اإلدارة 2014 لبحوث  مينابار  شبكة  تأسيس   •
(MENAPAR) العامة

  رابانيم ةكبشل لوألا رمتؤملا دقع •
(MENAPAR) في المنامة، مملكة البحرين.

وجلسات  مؤتمرات  إعداد  في  المشاركة   •
جنيف  في  العامة  اإلدارة  في  دولية  عمل 

والمغرب وجنوب إفريقيا.

العربي  (الحوار  األول  المشترك  المؤتمر   •
يورومينا   - العامة  اإلدارة  حول  األوروبي 
األوسط  الشرق  لشبكة   (Euromena
مع  العامة  اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال 
 (EGPA) المجموعة األوروبية لإلدارة العامة
ُعقد  والذي   (AMU) مرسيليا  إكس  وجامعة 

في مسقط، سلطنة عمان.

 (MENAPAR) المؤتمر الرابع لشبكة مينابار •
لمدارس  الدولية  الجمعية  مع  بالتعاون 
ومعاهد اإلدارة العامة (IASIA) والذي عقد 

في رام الله، فلسطين.

2015MENA-)  عقد المؤتمر الثاني لشبكة مينابار •
PAR) في تونس، الجمهورية التونسية.

البحثية ألول مؤتمر لشبكة مينابار  النتائج   •
مجال  في  العلمي  البحث  أجندة  لنا  رسمت 

اإلدارة العامة على المستوى اإلقليمي.

 

بحثية 2018 كمنظمة  بلجيكا  في  وتسجيلها  "مينابار"  شبكة  •اعتماد 
إقليمية في مجال اإلدارة العامة، واعتماد مملكة البحرين مقًرا دائًما 

لها.
المتحدة  األمم  ومكتب  مينابار  شبكة  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع   •
دعم  إلى  تهدف   ،«UNOSSC» الجنوب  بلدان  بين  فيما  للتعاون 

استدامة التحالف العالمي للفكر GCTT في بلدان الجنوب.
للعلوم  الدولي  المعهد  مؤتمر  في  عامة  علمية  جلسة  تصميم   •
اإلدارية (IIAS) بعنوان "المرونة اإلدارية بين التحديات والفرص" في 

تونس، الجمهورية التونسية.
المجموعة  (يورومينا) لشبكة مينابار مع  الثاني  المشترك  المؤتمر   •
 ،(AMU) مرسيليا  إكس  وجامعة   (EGPA) العامة  لإلدارة  األوروبية 

والذي ُعقد في غرناطة، اسبانيا.

إقليمية  كمنظمة  مينابار  شبكة  اعتماد   •
 .IIAS ممثلة للوطن العربي في

مسيــــــرتنــــا في
سنـــــوات 

2019

IIAS مزايـــا رئاســـة

مكتسبــات بحثيــة أهلـت مملكــة البحرين لتبــوء منـاصب 
إقليميـة ودوليــة

الحكومية  واألجهزة  الدول  مختلف  من  مشارك  عضو   600 من  أكثر  المنظمة  تضم 
والمؤسسات األكاديمية واألفراد ومؤسسات المجتمع المدني. 

اإلدارية  العلوم  في  دولية  منظمة  وأعرق  أكبر  هو  اإلدارية  للعلوم  الدولي  المعهد 
ومقره -مدينة بروكسل في بلجيكا، والذي ُأنشئ عام 1930م.

والجنوبية  الشمالية  واألمريكيتين  وآسيا  أوروبا  قارات  إلى  البحرين  مملكة  وصول 
وأستراليا من خالل المجموعات المنبثقة من المعهد الدولي للعلوم اإلدارية وهي:

أصبحت مملكة البحرين بيت خبرة دولي في مجال بحوث وعلوم وثقافة اإلدارة العامة 

حصول مملكة البحرين على عضوية استشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي 
UN ECOSOC لألمم المتحدة

أرقــام تعكس مسيرتنا البحثية 
البحوث المحليةالدولالمشاركين ةيلودلا  ثوحبلا

871 +175070 +197
بحـثدولــةمشاركبحــــث

 2011 

2015

انتخاب مملكة البحرين ممثلة في معهد اإلدارة العامة عضًوا في مجلس  2010
IASIA إدارة الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة

2014 

 

رئاســـــة شبكـــة الشــرق األوســــط وشمــال إفريقيــا لبحــــوث اإلدارة العــامة
 Menapar مينابار

انتخاب مملكة البحرين ممثلة في معهد اإلدارة العامة عضًوا في الجمعية  2018
الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة العامة

انتخاب مملكة البحرين ممثلة في معهد اإلدارة العامة نائًبا لرئيس المعهد  2017
IIAS الدولي للعلوم اإلدارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2016 IIAS عضوية اللجنة االستراتيجية لحوكمة المعهد الدولي للعلوم اإلدارية 

المساهمة في وضع أجندة قمة مجموعة العشرين G20 لعام 2020م 

رئــاسـة المـعـهـد الدولـي للعلـــــوم 

اإلداريـة IIAS بـعد منـافسـة قـــوية 
مــع الصيــن والمجـــر وسنـغـــافـورة 

وإيـــــطالـيــا

أيــــن نحـن
 اليــــوم ؟

 

تعيين أحد كوادر معهد اإلدارة العامة مديًرا عاًما لسكرتارية المعهد الدولي 
IIAS للعلوم اإلدارية

انتخاب مملكــة البحرين ممثلـة في معهد اإلدارة العامة نائًبا لرئيس المعهد 
الدولي للعلوم اإلدارية لعموم دول العالم

عضوية لجنـة معاهـد ومدارس اإلدارة العامة بمنظمـة التعاون االقتصادي 
OECD والتنمية

عضًوا في  العامة  اإلدارة  معهد  في  ممثلة  البحرين  مملكة  انتخاب 
IIAS المعهد الدولي للعلوم اإلدارية



قرارات المجلس

بعــد ذلــك، نظــر المجلــس المذكرات 
المدرجــة على جدول أعماله واتخذ 

بشأنها القرارات التالية: 
الســمو  صاحــب  مــن  حرًصــا  أوالً: 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى دعــم 
صغار التجــار والنهوض بأوضاعهم، 
تابــع ســموه مــا تنفــذ مــن القــرارات 
الدراســة  توصيــات  تحقــق  التــي 
تجــارة  غرفــة  بيــن  المشــتركة 
وصناعــة البحريــن ووزارة الصناعة 
رفعهــا  التــي  والســياحة  والتجــارة 
بنــاء علــى تكليــف صاحــب الســمو 
الملكي رئيــس الوزراء، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علي 
بن خليفة آل خليفة، والتي تم على 
ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من 
مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة 
التجــار  صغــار  علــى  والمتراكمــة 
ميســرة  دفعــات  علــى  وتقســيطها 
تصــل إلــى 24 شــهًرا، وتغييــر آليــة 
تحســب  بحيــث  المخالفــات  إدراج 
فــرع  كل  مســتوى  علــى  المخالفــة 
بشــكل مســتقل مــا عــدا فــي حــال 
التجديــد  متطلبــات  عــن  التخلــف 
األساســية إذ تكون المخالفة حينئذ 
الواحــد،  الســجل  مســتوى  علــى 
مختلفــة  مســاحات  وتخصيــص 
الصناعيــة  لألنشــطة  ومناســبة 
ومتناهيــة  الصغيــرة  للمؤسســات 
مناطــق  تخطيــط  عنــد  الصغــر 
تشــريع  ووضــع  جديــدة،  صناعيــة 
التجــاري  التســتر  مكافحــة  ينظــم 
علــى  العقوبــات  تغليــظ  يكفــل  بمــا 
المخالفيــن الذيــن يقومــون بتأجيــر 
واســتعرض  التجاريــة،  الســجالت 
لهــذا  مرفوعــة  مذكــرة  المجلــس 
الغــرض من وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة.

ثانًيــا: تحقيًقــا للتوجيهــات الملكيــة 
السامية للحكومة بتعزيز اإلمكانات 

للتطبيــق الفعــال للعقوبــات البديلــة، 
وتنفيــًذا لتوجيهــات صاحب الســمو 
للــوزارات  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
بوضــع البرامــج التــي توســع نطــاق 
اطلــع  البديلــة،  العقوبــات  تطبيــق 
مجلــس الوزراء على عدد من أنواع 
المقترحــة  المجتمــع  خدمــة  أعمــال 
الصناعــة  وزارة  فــي  بهــا  للعمــل 
والتجــارة والســياحة، والتــي تأتــي 
البديلــة  العقوبــات  برنامــج  ضمــن 
محكوًمــا،   55 حوالــي  وتســتوعب 
ويمكــن أن تتــم الخدمــة فيهــا لمــدد 
تتراوح بين شــهر وسنة، واستعرض 
المجلــس ضمــن هذا الســياق مذكرة 
وزيــر  مــن  مرفوعــة  الغــرض  لهــذا 
الصناعــة والتجــارة والســياحة بعــد 
وزارة  مــع  بخصوصهــا  التنســيق 
العــدل والشــؤون  الداخليــة ووزارة 

اإلسالمية واألوقاف. 

ثالًثــا: أشــاد صاحــب الســمو الملكي 
البنــاء  بالتعــاون  الــوزراء  رئيــس 
بيــن  المســؤولة  الشــراكة  وبــروح 
النــواب  ومجلســي  الحكومــة 
إلــى  ســموه  ووّجــه  والشــورى، 

اســتمرار هذا التعاون ألبعد الحدود 
وتكريس العمل اإليجابي المشــترك 
ا، وأثنى سموه على  ا ورقابيًّ تشريعيًّ
مــا أنجــز خــالل دور االنعقــاد األول 
الخامــس،  التشــريعي  الفصــل  مــن 
المجلــس  اســتعراض  خــالل  وذلــك 
لتقريــر شــامل مدعــم باإلحصــاءات 
بشــأن أعمال دور االنعقاد األول من 
الفصــل التشــريعي الخامس عرضه 
الشــورى  مجلســي  شــؤون  وزيــر 

والنواب. 

رابًعــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى 
الوزاريــة  اللجنــة  مــن  توصيتيــن 
للمشــاريع التنموية والبنية التحتية 
بشــأن قــرارات وتوصيات تمســكت 
وأمانــة  البلديــة  المجالــس  بهــا 
العاصمــة، وأحــال التوصيــة الثالثــة 
الثانــي  بالطابــق  بالبنــاء  المتعلقــة 
فــوق المرافــق إلــى اللجنــة الوزارية 
والتشــريعية،  القانونيــة  للشــؤون 
ويأتــي ذلــك عمــالً بحكم المــادة 20 
مــن المرســوم بقانون رقم 35 لســنة 
البلديــات،  قانــون  بإصــدار   2001
وذلــك من خالل المذكــرة المرفوعة 
األشــغال  وزيــر  مــن  الغــرض  لهــذا 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 

العمراني.

خامًســا: وافق مجلس الوزراء على 
علــى  بالتصديــق  قانــون  مشــروع 
البرتوكــول المعــدل التفاقية تجنب 
التهــرب  ومنــع  الضريبــي  االزدواج 
علــى  للضرائــب  بالنســبة  المالــي 
الدخــل بين حكومة مملكة البحرين 
باكســتان  جمهوريــة  وحكومــة 
اإلســالمية، وقــرر المجلــس إحالتــه 
إلى مجلس النواب وفق اإلجراءات 
الدســتورية والقانونيــة؛ بنــاء علــى 
التوصية المرفوعة لهذا الغرض من 
اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 
والتشــريعية والتــي عرضهــا معالــي 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء رئيس 

اللجنة.

سادًســا: أحــال مجلس الــوزراء إلى 
مجلــس النــواب رد الحكومــة علــى 
اقتــراح برغبــة مقــدم مــن مجلــس 
بعــض  باســتثناء  يتعلــق  النــواب 
القيمــة  تطبيــق  مــن  التوريــدات 

المضافة.
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ترأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة الجلســة 
الــوزراء،  لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة 

وذلك بقصر القضيبية أمس.
وأدلــى األميــن العــام لمجلــس الوزراء ياســر 
بــن عيســى الناصــر عقب الجلســة بالتصريح 

التالي:
وّجــه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
إلــى اإلســراع فــي اتخــاذ اإلجــراءات التــي 
تقلــل من اآلثــار المترتبة على حاملي رخص 
صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد 
بشــباك الجــر القاعية )الكراف(، وكّلف ســموه 
اللجنة الوزارية للشئون المالية واالقتصادية 
والتــوازن المالــي برفــع التوصيــات اإلداريــة 

والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك.
بعد ذلك، وّجه صاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء إلى الحد من عشــوائية سكن العمال 
والعزاب ومكافحة انتشــارها وسط العائالت 
في األحياء والمناطق السكنية وفي البيوت 
القديمة واآليلة للســقوط، موّجًها ســموه إلى 
اعتماد آلية فاعلة تحد من ذلك لما له من أثر 
على الســلم واألمن االجتماعي، وكلف سموه 
وشــؤون  األشــغال  ووزارة  الداخليــة  وزارة 
ووزارة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة برفــع المرئيات 

والتوصيات بهذا الخصوص.
 مــن جانــب آخــر، فقــد تابــع صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء مــا تــم تحقيقه على 
صعيــد تنفيــذ توجيهات ســموه بشــأن إطالة 
العمــر الزمنــي للمخــزون الغذائــي وللمخــازن 
االســتراتيجية األخــرى كالمشــتقات النفطية 
والميــاه واألدويــة وتحقيق االكتفــاء الذاتي 
مــن بعــض المنتوجــات الغذائيــة الحيوانيــة 
فــي  وزارة  كل  ســموه  ووّجــه  والزراعيــة، 
مجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن 

الجهود المبذولة في هذا الصدد.

سمو رئيس الوزراء يترأس الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

تغليظ العقوبات على المخالفين بتأجير السجالت
الـــوزراء: تقاريـــر دوريـــة إلطالـــة العمـــر الزمنـــي للمخـــزون الغذائـــي ســـمو رئيـــس 

الحد من عشوائية 
سكن العمال 

ومكافحة انتشاره 
وسط العائالت

اإلســـراع في 
إجراءات تقليل اآلثار 

المترتبة على منع 
“الكراف”

إعادة جدولـة 
متأخرات رسوم صغار 

التجار وتقسيطها 
على 24 شهًرا

تطبيق العقوبات 
البديلة في خدمة 

المجتمع وتستوعب 
نحو 55 محكوًما

استمرار التعاون 
الحكومي مع المجلسين 

ألبعد الحدود وتكريس 
العمل اإليجابي

موارد بشرية
تأهيل  •  تطور مهني  •  تواصل عالمي
إحصل على أعلى مؤهل مهني عالمًيا في الموارد البشرية

S H R M  C P  –  S C P  C e r t i f i c at i o n s
U n l e a s h i n g  t h e  F u t u r e  o f  H R

@OtcBahrain
www.otcbahrain.com

+973 17 552 878   |  17 552 078
Inquiries & Registration:

معتمد من قبل وزارة العمل

Origin Training Centre

ياسر الناصر



الجنوبيــة اقتــراح مركــز  األورام وســحبت  أمــراض  ازديــاد  النعيمــي بحــوار مــع “^”: 

تــــرشــــحــــت مـــســـتـــقـــا وســـــــأبـــــــقـــــــى... ولــــــــن أنـــــضـــــم إلــــــــى كــتــلــة

أورام الجنوبية

ما موقف وزارة الصحة من  «
اقتراحك إنشاء مركز للتشخيص 
المبكر لألورام في المحافظة 
الجنوبية بمركز صحي قائم أو 

مبنى مستقل؟

- االقتــراح برغبــة الــذي تقدمــت بــه جاء 
بعد الحاجة الملحة وازدياد هذه الحاالت 
للمعلومــات  األمــراض، وذلــك وفًقــا  مــن 

والبيانات الرسمية.
 ولعــّل اختيــاري للمحافظــة الجنوبية قد 
جاء مدروًســا وقائًما على أسس منطقية 
وواقعية، لتوافر المســاحات إلنشــاء هذا 
المركــز، إال أن اللجنــة المعنيــة بمجلــس 
النــواب قــد طلبت ســحب هــذا االقتراح، 
وذلــك لتحقق هذه الرغبــة، نظًرا الفتتاح 

مركز خاص لألورام بمحافظة المحرق.

االختالس والرشوة

ما موقف النيابة العامة والجهات  «
المعنية من اقتراحك الستحداث 

نيابة لجرائم األموال العامة تتولى 
النظر في جرائم الفساد مثل 

االختاس واالستياء والرشوة؟

- بحكم عملي الســابق في النيابة العامة، 
الكبيــر  العمــل  أعلــم جيــًدا حجــم  فإنــي 
والمهام الضخمة التي تضطلع بها النيابة 
ولذلــك  العــام،  النائــب  بقيــادة  العامــة 
ا اســتحداث  ارتأيــت أنــه مــن المفيد جــدًّ
نيابة متخصصــة لجرائم األموال العامة، 
تختــص فــي نظــر الجرائــم التــي تمــس 
األمــوال العامــة، وهــذا األمر ليــس باألمر 
الغريــب، حيث اتجهت العديد من الدول 
إلى هذا األمر لما تشكله تلك الجرائم من 

خطورة على العملية التنموية. 
ولذلــك، فــإن الوقاية منهــا يتطلب وجود 
نظــام قانونــي متطــور يختــص بتنظيــم 
هــذه الجرائــم، ومــن ثــم عــرض مرتكبــي 
متخصصــة  نيابــة  علــى  الجرائــم  تلــك 

بنظرها. 
نيابــة خاصــة  وال أعتقــد أن اســتحداث 
الصعــب  مــن  أمــًرا  الجرائــم  هــذه  بمثــل 
االنعقــاد  أدوار  تحقيقــه، وأتطلــع خــال 
القادمــة بتحقيــق هذا المقتــرح بإذن هللا 

تعالى.

فترة االنتظار

وّجهت سؤااًل لوزير اإلسكان  «
عن خطة الوزارة لتغطية طلبات 

دائرتك.. وبجلسة 14 مايو 2019 
للتعقيب على رد الوزير اكتفيت 
بإجابته؟ ولماذا لم تعلق على 

اإلجابة الخالية من تقديم ردود 
واضحة لما أثرته بطلب خطة 

تغطيات الطلبات القديمة وعدم 
تزويدك بالجدول الزمني للبدء 

في تنفيذ المشروعات ومواعيد 
التوزيع على المستحقين؟ 

الحمــر  يعقــوب  باســم  األخ  تفضــل   -

وزير اإلسكان بالرد على السؤال الذي 
وجهتــه إليــه مشــكوًرا، وبالرغــم مــن 
كونــي لم أحصل على كافة التفاصيل 
المطلوبة وفًقا للسؤال الذي توّجه به، 
نظــًرا الن الفتــرة الزمنيــة بين طرحي 
للسؤال وإقرار برنامج عمل الحكومة 

لم تتعَد األشهر القليلة.
 ومــن ثم فإني أثــق بتنفيذ مخرجات 
فــي  الحكومــة  عمــل  برنامــج  عمــل 
تشــرفت  الــذي  المقبلــة،  المرحلــة 
المكلفيــن  األعضــاء  احــد  أكــون  بــأن 
توافقنــا  والــذي  وإعــداده،  بدراســته 
تضمــن  حيــث  الحكومــة،  مــع  عليــه 
البرنامــج ســعي الحكومة إلنشــاء 25 

ألف وحدة سكنية.
وأقــّدر جهــود المهنــدس باســم الحمر 
لتنفيذ ذلــك، وتنفيذ توجيهات جالة 
الملك عاهل الباد المفدى فيما يتعلق 
بالملــف اإلســكاني، ومــن ثــم تقليــص 
فتــرة االنتظــار، وخصوًصــا الطلبــات 

القديمة منها.

قلة المرافعات

أعرفك متابًعا جيًدا  «
للمشهد السياسي 

والبرلماني، ومتيقًظا 
لألحداث، وهي 

من سمات النائب 
الواعي، ولكن 

ما سبب قلة 
مرافعاتك تحت 

قبة البرلمان؟

فإننــي  تعلــم  كمــا   -
ا،  أحمل مؤهــاً قانونيًّ
والعمــل التشــريعي له 
ضوابط وآليــة تنظمها 

وفًقا لما نصت عليه الائحة الداخلية 
للمجلس، ومن ثم فإن مداخاتي في 

المجلس تكون وفقًا لهذه الضوابط.
يعــرض  مــا  علــى  رأيــي  أبــدي  إننــي 

التصويــت  خــال  مــن  الجلســة  فــي 
االمتنــاع  أو  الرفــض  أو  بالموافقــة 
علــى كافــة الموضوعات المدرجة في 
جــدول أعمــال المجلــس وتحتاج إلى 

أخذ رأي أعضاء المجلس فيها.
فــي  عملــي  خــال  ومــن  أننــي  كمــا   
أن  ســبق  والــذي  التشــريعية  اللجنــة 
جميــع  اللجنــة  علــى  تعــرض  بينــت 
بقوانيــن  واالقتراحــات  المراســيم 
لــرأي اللجنة فيهــا، وبحكم تخصصي 
القانوني فإنني أبدي كافة ماحظاتي 
القانونيــة في هذا الشــأن، وهذا األمر 
مثــل  للكافــة  معروضــًا  يكــون  ال  قــد 

جلسات المجلس. 
إبــداء  فــي  أتوانــى  لــن  أننــي  كمــا 
مــا  متــى  المجلــس  فــي  ماحظاتــي 
األمــر  فــي  منتجــة  المداخلــة  كانــت 

المعروض على الجلسة.

التجربة القصيرة

استدار موقف أغلب أعضاء  «
لجنة الشؤون القانونية بشأن 
مرسوم بقانون تعديل الائحة 

الداخلية لمجلس النواب، الذي 
استحدث قيوًدا لم ينص عليها 

التعديل الدستوري لتوجيه 
السؤال البرلماني، فما المياه 

التي تحركت تحت الجسور 
وقادتك لتعديل الموقف 
من رفض التشريع إلى 

الموافقة عليه؟ 

- البد أن أؤكد أن 
الفقهــي  الــرأي 
القانوني يتغّير 

بحســب 
ت  لمعطيــا ا

والمســتجدات والقناعــات، حيث نرى 
كذلــك األحــكام القضائيــة. أول درجة 
تحكم بشــيء، واالستئناف قد يحكم 
بشــيء أخــر، بــل قــد يصــل هــذا األمر 
إلــى محكمــة التمييــز فتأخــذ بمبدأ أو 

بآخر.
 أمــا بالنســبة لســؤالك فإننــي وافقــت 
بعــد التجربــة القصيــرة، وقناعتي بما 
جــاء فــي المرســوم بقانــون، حيث تم 
توجيــه بموجــب هــذا المرســوم أكثــر 
من 50 ســؤاالً فــي دور االنعقاد األول 

الذي لم يتجاوز 6 أشهر.

كتلة واحدة

لماذا ما زلت تغّرد خارج سرب  «
الكتل النيابية؟ وهل ستنضم 
لكتلة بدور االنعقاد المقبل؟  

منــذ  كنائــب مســتقل  ترشــحت  أنــا   -
أن  اآلن  حــد  إلــى  وفضلــت  البدايــة، 
المواطنيــن  أخــدم  مســتقاً،  أبقــى 

ووطني وتعاوني مع الجميع.
المجلــس  فــي  بالزمــاء  وتجمعنــي   
والمواقــف  المشــتركات  مــن  العديــد 
التــي تخدم النــاس كما تخدم الوطن، 
وإننــي ال أنظــر إلــى أعضــاء المجلــس 
النيابيــة  كتلهــم  بحســب  وتصنيفهــم 
مثلمــا تفضلــت، بــل اعتبــر أن الجميــع 
كتلــة واحــدة تجمعهــم وحــدة العمــل 

التشريعي والرقابي في المجلس.

المهنة النبيلة

باعتبارك محامًيا قبل أن تكون  «
نائًبا، فما تقييمك ألداء جمعية 

المحامين؟ 

- أعتقــد إن التقييــم الحقيقــي يأتــي 
عن طريق انتخابات األعضاء ونتائج 
تشــكيل أعضاء الجمعية، أما بالنســبة 
للطموحات فأنا أعتقد بأن الطموحات 
والــرؤى ال حــدود لهــا، ولذلــك فإننــي 
أتمنــى التوفيــق لهــم وكل الدعم لهذه 

المهنة اإلنسانية النبيلة.

تطوير القضاء

طالبت جمعية المحامين  «
بتعديل القانون المعني 

لتمثيلها بعضوية المجلس 
األعلى للقضاء، فما موقفك 
من ذلك؟ وهل ستتبنى هذا 

االقتراح تحت القبة؟

هــذه  دعــم  مــن  البــد  إنــه  أعتقــد   -
المعنيــة ذات  الجهــات  مــن  الجمعيــة 
التــي  الصعوبــات  وتذليــل  العاقــة 
تعتريهــا، وتطوير كل أمر يتعلق بهذه 
المهنة أو بالنظام القضائي ومنتسبيه 
مــن  المملكــة  تشــهده  لمــا  ومواكبتــه 
تطويــر وتنمية، وتحقيًقا لرؤية ســمو 

ولي العهد االقتصادية 2030.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، والنائب علي النعيمي، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

الستحداث نيابة 
متخصصة لجرائم 

األموال العامة

العديد من الدول 
اتجهت الستحداث 

نيابة مكافحة 
الفساد

الوقاية من جرائم 
الرشوة تتطلب 
نظاما قانونيا 

متطورا متخصصا

جرائم األموال العامة خطرة على العملية التنموية

حوار
دعــا النائــب علي ماجد النعيمي عبر “البالد” الســتحداث نيابــة متخصصة لجرائم األموال العامة. وقال بحوار مع الصحيفة إن 

العديد من الدول اتجهت الستحداث هذه النيابة لما تشكله تلك الجرائم من خطورة على العملية التنموية. 
وأضاف: الوقاية من جرائم الفســاد مثل االختالس واالســتيالء والرشــوة تتطلب وجود نظام قانوني متطور يختص بتنظيم 

هذه الجرائم، ومن ثم عرض مرتكبي تلك الجرائم على نيابة متخصصة بنظرها. 
وأكد النعيمي أهمية دعم جمعية المحامين من الجهات المعنية ذات العالقة وتذليل الصعوبات التي تعتريها، وتطوير كل أمر 

يتعلق بهذه المهنة أو بالنظام القضائي ومنتسبيه ومواكبته لما تشهده المملكة من تطوير وتنمية.
وعمــا إذا سيســتمر مغــرًدا تحــت القبة خارج ســرب الكتل، رد بأنه ترشــح باالنتخابات العامة مســتقال ويفضــل إلى حد اآلن أن 
يبقــى مســتقاًل. وقــال: ال أنظــر ألعضــاء المجلس وتصنيفهم بحســب كتلهم النيابيــة، بل اعتبر أن الجميع كتلــة واحدة تجمعهم 

وحدة العمل التشريعي والرقابي في المجلس.
وفيمــا يأتــي نــص الجــزء األول مــن حــوار صحيفة البالد مع نائــب رئيس لجنة الشــؤون القانونية والتشــريعية بمجلس النواب 

علي ماجد النعيمي:

راشد الغائب  | تصوير: خليل إبراهيم

أنظر لجميع النواب 
كتلة واحدة 

تجمعهم وحدة 
العمل

لتطوير كل أمر 
يتعلق بمهنة 

المحاماة أو بالنظام 
القضائي ومنتسبيه

الرأي الفقهي 
القانوني يتغير 

بحسب المعطيات 
والمستجدات

 أقّدر جهود 
وزير اإلسكان 
لتقليص فترة 

االنتظار

أحمل مؤها 
قانونيا... والعمل 

التشريعي له 
ضوابط  

 البرلمان 
وّجه أكثر من 50 

 سؤااًل بالدور 
األول

04local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

وزراء  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
عــادل  الشــقيقة  العــراق  جمهوريــة 
مملكــة  ســفير  أمــس،  عبدالمهــدي 
البحريــن فــي بغــداد صــاح المالكــي.

ونقــل المالكــي تحيــات عاهــل البــاد 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
عيســى آل خليفــة، إلــى عبدالمهــدي، 
وتمنياتــه له موفــور الصحة والعافية 
ولشــعب جمهوريــة العــراق مزيدا من 

التقدم والرخاء.

المالكــي  الســفير  عبدالمهــدي  وكلــف 
الملــك،  جالــة  إلــى  تحياتــه  نقــل 
معرًبــا عــن اعتــزاز جمهوريــة العــراق 
بالعاقــات األخويــة التــي تجمعها مع 
مملكة البحرين، مؤكًدا اهتمام العراق 
العاقــات علــى مختلف المســتويات، 
مرحًبــا بعودة ســفير البحرين لمزاولة 
عمله في بغداد، مشــدًدا على الحرص 
والبعثــات  الســفارات  تأميــن  علــى 

الدبلوماسية وانسياب عملها.

عبدالمهدي يؤكد اهتمامه 
بتطوير العالقات مع المملكة

المنامة - وزارة الخارجية

أقامــت وزارة الخارجية أمس بالديــوان العام للوزارة، حفل 
توديع لسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون 
مارتن؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.وفي الحفل، 
أشــادت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى بن 
دعيج آل خليفة  بالدور الكبير لســفير المملكة المتحدة في 
فتــرة عمله الدبلوماســي في المملكة، والــذي أدى إلى تعزيز 
وتوطيد العاقات الثنائية بين البلدين في شــتى المجاالت 
واالرتقــاء بها إلى مســتويات أشــمل من التعاون والتنســيق 
المشــترك بما يدعــم طموحات وتطلعات البلدين والشــعبين 
الصديقين. وأعرب ســايمون مارتن عن بالغ شــكره وتقديره 
لوكيــل وزارة الخارجيــة ولكل المســؤولين في المملكة على 
ما حظي به من دعم ومساندة، أسهمت في إنجاح وتسهيل 

مهمات عمله سفيرا للمملكة المتحدة.
وقدمت الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة هدية 

تذكارية لسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

“الخارجية” تقيم حفل 
توديع للسفير البريطاني

القضيبية - مجلس النواب

أكــدت رئيــس مجلس النــواب فوزية زينل أن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك اإلنسانية وقائد حكيم، نهض بشعبه نحو التقدم 
والتطــور والمســتقبل، وقــدم مبادرات إنســانية وحضارية رائدة عربيــا وإقليميا 
ودوليــا. جــاء ذلــك لدى اســتقبالها بمكتبها أمــس رئيس تحرير صحيفــة “الديلي 
تربيــون” رئيــس منظمــة الوحــدة العربيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان القبطــان 
محمود المحمود الذي أهداها نســخة من كتابه “ملك اإلنســانية.. حقوق اإلنسان 

في مملكة البحرين”.

زينل: عاهل البالد ملك اإلنسانية

تعزيز التنسيق بين “الدفاع” والديوان الملكي
القائد العام: نقدر تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمد 
آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة.

ورحــب القائد العام بوزيــر المتابعة بالديوان 
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  فــي  وتــم  الملكــي. 
التعــاون  بمجــاالت  المتعلقــة  الموضوعــات 
والتنســيق القائــم بيــن قــوة دفــاع البحريــن 

والديوان الملكي.
كما اســتقبل القائد العــام لقوة دفاع البحرين 
رئيــس  أمــس  العامــة  بالقيــادة  مكتبــه  فــي 
طبيــب  الفريــق  للصحــة  األعلــى  المجلــس 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
 ورحــب القائــد العام برئيس المجلس األعلى 
للصحــة، مثمًنا الجهــود الطيبة المبذولة التي 
لتطويــر  للصحــة  األعلــى  المجلــس  يقدمهــا 
وتحســين جودة الخدمات الصحية المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.
واســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
الكويــت  دولــة  بســفارة  العســكري  الملحــق 
لــدى مملكة البحريــن العميد الركن ناصر عبد 
العزيز السمحان، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

العســكري  بالملحــق  العــام  القائــد  ورحــب   
بســفارة دولة الكويت، وفي اللقاء أعرب عن 
شــكره وتقديــره للجهــود الطيبــة التــي بذلهــا 
ــا لــه  خــال فتــرة عملــه فــي المملكــة، متمنيًّ
التوفيــق والنجــاح فــي كل ما يســند إليه من 
مهمــات. كما اســتقبل القائد العــام لقوة دفاع 
البحريــن في مكتبــه بالقيــادة العامة الملحق 
الركــن  العميــد  اليمــن  لجمهوريــة  العســكري 

أحمــد صالــح الهــب، بمناســبة تعينــه ملحًقــا 
ا جديًدا لدى مملكة البحرين. عسكريًّ

العســكري  بالملحــق  العــام  القائــد  ورحــب 
البحريــن  مملكــة  لــدى  اليمــن  لجمهوريــة 

فــي  والنجــاح  التوفيــق  دوام  لــه  ــا  متمنيًّ
منصبه الجديد، وخال اللقاء تم اســتعراض 
البلديــن  تربــط  التــي  األخويــة  العاقــات 

الشقيقين.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

عقــد قســم المــوارد المالية بالمحافظة الشــمالية، 
العامــة  بالمنســقية  المالــي  التفتيــش  وقســم 
للمحافظات، اجتماًعا مشــترًكا للبحث في السبل 
الكفيلــة بــإدارة المخاطــر وكيفيــة تقليــل فــرص 
حدوثهــا والتغلب عليها.ودعت مديــر إدارة الموارد 
البشــرية والماليــة بالمحافظــة نجــاة عبدالكريــم إلــى 

تنظيــم مزيد من ورش العمل مســتقباً لجميع إدارات 
المحافظة للتعرف على أفضل الممارســات عن مفهوم 

إدارة المخاطر.
وقدمت رئيس قســم التفتيش المالي بالمنســقية ندى 
الشــتي، نبــذة عــن مفهــوم إدارة المخاطــر المحتملــة 

وكيفية تحديدها والتنبؤ بها.

اجتماع مشترك إلدارة المخاطر في “الشمالية”

الثالثاء
16 يوليو 2019 
13 ذو القعدة 1440

الهدم والبناء يشكالن 38 % من المخلفات
ــل نـــســـبـــة الـــنـــفـــايـــات ــيـ ــلـ ــقـ ــف: نـــســـعـــى إلـــــــى تـ ــ ــلـ ــ خـ

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بزيارة تفقدية 
إلــى مركــز إدارة النفايــات )اســتدامة(، حيــث اطلــع علــى الخدمــات والمعلومــات التي 

يقدمها المركز في إدارة المخلفات على مستوى المملكة.

ورافــق الوزيــر في الزيــارة وكيل الوزارة 
الفتــح  أبــو  نبيــل  البلديــات  لشــؤون 
البلديــة  للخدمــات  المســاعد  والوكيــل 

المشتركة وائل المبارك. 
أن  خلــف  الوزيــر  أكــد  الزيــارة  وخــال 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  “وزارة 
والتخطيــط العمرانــي بــدأت فعليــا فــي 
تنفيذ عدد من المبادرات اإلســتراتيجية 
الوطنيــة  اإلســتراتيجية  مــن  المنبثقــة 
أن  إلــى  مشــيرا  المخلفــات”،  إلدارة 
مركــز اســتدامة يعتبــر إحــدى مبــادرات 
اإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات 
فــي مملكــة البحرين، وهي إســتراتيجية 
المتكاملــة  اإلدارة  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

لعمليــات إدارة المخلفــات وفقــا ألفضــل 
الممارســات القياســية الصحيــة والبيئية 

والفنية المعتمدة دوليا. 
وتابــع “كمــا تهدف إلــى وإدارة المخلفات 
وفقــا ألفضل الممارســات البيئية وتقليل 
نسبة النفايات واالستفادة من مخرجات 
إعــادة تدوير النفايات فــي إنتاج الطاقة 
وتعزيــز مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
للمخالفــات  التكامليــة  اإلدارة  عمليــة 
االســتدامة  معــدالت  أعلــى  وتحقيــق 

البيئية”. 
تأخــذ  “الــوزارة  أن  الوزيــر  وأوضــح 
المخلفــات  إدارة  فــي  عمليــة  خطــوات 
تدويــر  إعــادة  هــي  األولــى  والمبــادرة 

مخلفات الهدم والبناء، والتي تشــكل 38 
% من أجمالي المخلفات الواردة للمدفن 
أي ما يعادل 646 طنا ســنويا، مؤكدا أنه 

تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم 
والبنــاء فــي مزايــدة وتــم ترســتيها على 

إحدى الشركات المحلية.

الوزير عصام خلف يزور مركز استدامة

القائد العام مستقبال وزير المتابعة بالديوان الملكي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“الجنوبية” تتابع احتياجات “الزالق” الخدمية
ـــي ـــن عل ـــة ب ـــيخ خليف ـــمو الش ـــن س ـــات م ـــة بتوجيه ـــة التفقدي الجول

ضمــن توجيهــات محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة، قامت اللجنة الخدمية بالمحافظة 
برئاســة القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشــرية والمالية 
رئيــس قســم التنميــة االســتثمارية محمد الرميحــي، بجولة 
ميدانية في منطقة الزالق بحضور ممثلي عدد من الجهات 

التنسيقية والمتعاونة.
وتفقــدت اللجنــة، االحتياجــات العامــة لمنطقــة الــزالق التي 
ســيتم متابعــة تنفيذها مــع الجهات المعنية بمــا يحقق رؤى 
االحتياجــات  اللجنــة  رصــدت  كمــا  المواطنيــن،  وتطلعــات 
الخدمية من ناحية البنية التحتية والتنموية إلبراز وجهتها 

التنموية في هذا الجانب.
وخــال الجولــة الميدانيــة، اطلعــت اللجنــة علــى متطلبــات 
القادمــة  المســتقبلية  الخطــط  واســتعراض  الــزالق  أهالــي 
وتقديم ســبل الخدمات التنموية والوقوف على احتياجات 
تبنتهــا  التــي  الشــاملة  التطويريــة  الخطــة  ضمــن  األهالــي 
فــي  المتعــددة  الخدميــة  للمشــاريع  الجنوبيــة  المحافظــة 

مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية



تنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بتوفير 
مزيد من مراكز الخدمات للمواطنين وتقديم التســهيالت الالزمة، افتتح وكيل وزارة 
الداخلية الشــيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، مركزي الخدمات في المجمع األمني 

بالمحرق ومقر اإلدارة العامة للمرور.

وسيقوم مركزا الخدمات بإصدار شهادات حسن 
الســيرة والســلوك للراغبين فــي الحصول عليها 
ألغــراض مختلفــة والتدقيــق األمنــي والجنائي 
وإصدار شــهادات إثبات الحالة، وعلى الراغبين 
وقبــل  الخدمــات،  هــذه  علــى  الحصــول  فــي 
التوجــه ألحد مراكز الخدمة الدخول إلى موقع 
Www.cri.gov. الجنائيــة  المعلومــات  إدارة 

bh واســتخراج اســتمارة تقديم الطلــب وملئها 
واصطحابهــا لمركــز الخدمــة.  وبهذه المناســبة، 
أكــد وكيل وزارة الداخليــة، أهمية تطوير ورفع 

مســتوى الخدمات المقدمــة للمواطنين وتوزيع 
مراكــز الخدمات على مســتوى مملكة البحرين، 
منّوًهــا فــي الوقــت ذاتــه إلى االرتقاء بأســاليب 
تقديــم الخدمــات، بمــا يكفــل راحــة المواطنيــن 
الخدمــات  مــن  الكاملــة  االســتفادة  وتحقيــق 
المقدمــة. ومــن جهتــه، صرح مدير عــام اإلدارة 
العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة أن افتتــاح 
إدارة  بخدمــات  يتعلقــان  جديديــن  مكتبيــن 
المعلومــات الجنائيــة، يأتــي فــي إطــار الجهــود 
المســتمرة لتفعيل الشــراكة المجتمعية وتفعيل 

قنــوات التواصــل مع المواطنين، بما يســهم في 
تقديم الخدمات بأعلى درجات الدقة والسرعة 
واإلنجــاز.  وأضــاف أن اإلدارة تســعى دائًما إلى 
توفيــر منظومــة معلوماتيــة أمنيــة آمنــة، توفر 
كــوادر  معهــا  يتعامــل  شــاملة  بيانــات  قواعــد 

بشــرية مؤهلــة ومدربــة، وتســهيل اإلجــراءات 
وإنجــاز الخدمــات بوقــت زمنــي قياســي، ورفع 
كفــاءة العامليــن بــاإلدارة، باإلضافة إلــى العمل 
وفــق متطلبــات المجتمــع بمــا يعــّزز المســؤولية 

االجتماعية.

أفــاد المحامــي محمــد المهــدي بــأن المحكمــة الكبــرى المدنية األولــى )الدائــرة اإلدارية( 
قضــت بإلــزام وزارة شــؤون البلديــات )دائــرة االســتمالك والتعويــض( أن تدفــع لموكله 
صاحب أرض تقع بمنطقة الحورة استملكتها الوزارة في العام 2012 إال أنها لم تصرف 
لــه قيمــة األرض المســتملكة، وذلــك بمبلــغ يزيــد علــى 198 ألــف دينــار علــى الرغــم مــن 

موافقته على مبلغ التثمين، كما ألزمتها والمدعي بالمناسب من المصروفات.

وأشــار إلــى أن وقائع الدعــوى تتحصل في 
أن وزارة شؤون البلديات كانت قد أصدرت 
قرارا باســتمالك عقار مملوك له في منطقة 
الحــورة فــي العــام 2012، وأنــه تــم تثميــن 
العقــار بمبلــغ وقــدره 198 ألفــا و701 دينار، 
وأرســل إخطــارا فــي العــام 2014 للــوزارة 
يبلغها بقبوله مبلغ التعويض، إال أنه وحتى 
فبراير 2019 لم تقم الوزارة بصرف المبلغ، 
األمــر الــذي حــدا بــه إلقامــة الدعــوى أمــام 
المحكمة. وطالب المدعي في دعواه، أوال: 
بإلــزام الــوزارة أن تؤدي له مبلــغ التعويض 
وقــدره 198701 دينار والفائــدة التأخيرية 
بواقــع 9 % حتــى الســداد التام مــن تاريخ 
المطالبــة، ثانيــا: أن تؤدي إليــه مبلغ وقدره 
500 دينــار علــى ســبيل التعويــض المؤقت 
عــن التأخير في صــرف مبلغ التعويض عن 

اســتمالك العقار موضوع التداعي وإلزامها 
القضائيــة  والمصاريــف  الدعــوى  برســوم 
ومقابل أتعاب المحاماة. وجاء في أســباب 
حكــم المحكمــة أن المــادة )28( من القانون 
رقــم )39( لســنة 2009 فــي شــأن اســتمالك 
العقــارات للمنفعــة العامــة، تشــير إلــى أنــه 
يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع 
االســتمالك خــالل مــدة ال تجــاوز 90 يومــا 
مــن تاريــخ انقضاء الميعــاد المحدد للتظلم 
مــن قرار لجنة التثميــن، أو من تاريخ البت 
يحــول  وال  بشــأنه،  المرفــوع  التظلــم  فــي 
الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من 
تقدير التعويض دون صرفه، ويتم تســوية 
الفــروق عنــد اســتحقاقها بعد حســم النزاع 
نهائيــا، وفــي حالــة تأخــر صــرف التعويض 
عن المدة المشــار إليهــا، يكون للمالك الحق 

فــي التعويــض عــن عــدم االنتفــاع بالعقــار 
لمــدة التأخيــر فــي صــرف مبلــغ التعويض، 
على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، 
ويكــون لهــم حــق التظلــم مــن هــذا التقدير 

خالل 30 يوما.
مــن األوراق صــدور  الثابــت  أن  وأضافــت 
بالمبلــغ  العقــار  وتثميــن  االســتمالك  قــرار 
الموضح، إال أن األوراق قد خلت مما يفيد 
صــرف مبلــغ التعويــض إلــى المدعــي رغــم 
إخطــاره المدعــى عليهــا فــي يونيــو 2014، 
بموافقتــه علــى المبلــغ، وهو ما لــم تجحده 

الــوزارة، األمــر الــذي تخلص معــه المحكمة 
المســتحق  التعويــض  بــأداء  إلزامهــا  إلــى 
للمدعــي. وبــررت المحكمــة رفضهــا لطلــب 
تعويــض المدعــي عــن التأخيــر فــي صرف 
قيمــة التثميــن، بأن المــادة )28( نصت على 
أن هــذا التعويــض يتــم تقديــره مــن قبــل 
لجنــة التثميــن، ويكــون للمــالك الحــق فــي 
التظلــم أمــام اللجنة خــالل 30 يوما، إال أن 
األوراق خلــت ممــا يفيد لجوء المدعي إلى 
لجنــة التثميــن فــي شــأن تقديــر التعويــض 
عــن عدم االنتفــاع بالعقار لمدة التأخير في 
صــرف مبلــغ التعويض وبذلــك يكون طلب 

حريا بالرفض.
كمــا عللت رفضهــا لطلب الفوائــد القانونية 
بــأن المــادة )228( مــن القانــون المدنــي قــد 
أبطلت كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
االنتفــاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير 
فــي الوفــاء بااللتــزام بــه وإعــذاره بالوفاء، 
إذ يجــوز للمحكمــة عندئــذ تعويضــه، وكان 
المدعــي قــد طلــب الحكــم لــه بالفوائــد من 
لــه  الحكــم  شــروط  توافــر  يثبــت  أن  دون 
المــادة  بالتعويــض علــى نحــو مــا حددتــه 
المشــار إليــه، األمر الذي يتعيــن معه رفض 

ذلك الطلب كذلك.

أمــام  دفــع  عليهــا  المدعــى  األم  وكيــل  أن  وأوضحــت 
المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، 
الحضانــة وهــو  إســقاط  هــو  المدعــي  أن طلــب  مدعًيــا 
طلــب موضوعــي ال يمكــن البحث فيه مــن قبل المحكمة 

المستعجلة.
 لكــن المحكمــة رّدت على وكيــل المدعى عليها بالقول أن 
القضاء المستعجل وجد التخاذ إجراءات وقتية؛ صيانة 
لمصالــح الخصــوم دون أن يتعــرض هــذا القضــاء ألصــل 
الحقــوق المتنــازع عليهــا؛ وذلــك إعماالً للقاعدة الشــرعية 
“ال ضــرر وال ضــرار”، وهــو مــا تقرره المــادة )25( مكرر من 

قانــون اإلجــراءات الشــرعية، حيــث جاءت بتقريــر نفقة 
وقتيــة ونفقــة واجبــة وأجــرة الحاضنــة وأجــرة المســكن 
وحق الحضانة وتسليم الصغير، على أنها تنظر على وجه 
االستعجال.  ولفتت جناحي إلى أن نص المادة )126( من 
قانون األســرة نصت على شروط الحاضن وهي اإلسالم، 
العقــل، البلوغ، األمانة على المحضون، القدرة على تربية 
المحضــون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه، والســالمة 
من األمراض المعدية والخطيرة، مبينة أن الطفل يســكن 
ــا مع والده وجدته التــي تقوم برعايته واالهتمام به  حاليًّ
والســهر علــى راحتــه، وقــد تجــاوز الطفــل ســن الحضانة 

البالغة ســنتين، لذا فــإن األب أحق بحضانته، خاصة وأن 
المدعــى عليهــا غير أمينة ويخشــى عليه من تنشــئته في 

ظل حضانتها نشأة غير سوية.
 من جهتها، قّررت المحكمة في أســباب حكمها أن الحكم 
الجنائــي الصــادر بحــق المدعــى عليهــا وما فيه مــن أمور 
ثابتــة تســتوجب نقــل الحضانــة بصفة مؤقتــة حتى يتم 
التحقيــق فــي األصلــح مــن الحاضنيــن، مضيفــة أن االبن 
كان مقيًمــا مــع والــده فــي الفتــرة الســابقة، واألصلــح أن 
يبقــى معــه حتى يصــدر الحكم الموضوعــي، وعليه فإنها 

حكمت بضم حضانة االبن إلى والده.

األولــى  الكبــرى  الجنائيــة  المحكمــة  أنهــت 
االطــالع والتحقيــق فــي واقعــة اعتــداء على 
بحقــه  آخــران  ارتكبهــا  وافــد  جســم  ســالمة 
وتســببا لــه بنزيــف وعاهة مســتديمة في أنفه 
-اعوجــاج- تقــدر بنســبة 5 %، والســبب قيمة 
أجــرة توصيله مــن المنامة إلى المحرق لرغبة 
دنانيــر؛   8 إلــى   4 مــن  فــي مضاعفتهــا  األول 
لكونــه يســتغل ســيارته في توصيــل اآلخرين 
بمبالــغ ماليــة، ومــا إن شــاهداه ينــزف الدمــاء 
حتى الذا بالفرار من الموقع، وقررت المحكمة 
ســبتمبر   30 بجلســة  للحكــم  القضيــة  حجــز 
المقبــل.  وتتمثــل وقائــع القضيــة حســبما أبلغ 
بهــا المجنــي عليــه، بأنــه اعتــاد التوجــه إلــى 
مقــر عملــه عــن طريــق توصيــل المتهــم األول 
لــه بســيارته، إذ يعمــل األخيــر علــى توصيلــه 
مــن منطقــة المنامــة إلــى المحــرق؛ مقابــل أن 
يدفــع لــه مبلــغ 4 دنانيــر يوميا مقابــل الذهاب 

والعودة. لكنه في يوم الواقعة، وكالمعتاد بعد 
انتهــاء عمله غادر مع المتهم األول إلى منزله، 
وبمجــرد وصولــه مســكنه دفع األجــرة المتفق 
عليهــا، ففوجــئ بالمتهــم يطلب منــه مضاعفة 
اتفــاق مســبق  أو  ســبب  أي  مــن دون  المبلــغ 
بينهمــا، وهو ما رفضه وأصر على دفع المتفق 
عليــه ال أكثــر منــه. وأوضــح أن المتهــم األول 
نزل من سيارته واتصل هاتفيا بالمتهم الثاني 
وأشــخاص آخريــن، والذين حضروا لمســاندة 
األول، إذ تعدوا عليه بالضرب المبرح، وعندما 
تعــرض إلصابــة فــي أنفــه وشــاهدوا الدمــاء 
تنــزف منــه الذوا بالفــرار هاربيــن مــن الموقع.
ولفت إلى أنه تم نقله للمستشــفى وبعد تلقيه 
للعــالج الــالزم ورد بتقريره الطبــي أنه أصيب 
باعوجاج بســيط فــي الحاجز األنفي وتضخم 
بخياشــيم األنف األيسر، وأن إصابته المحررة 
بواســطة اختصاصي األنف واألذن والحنجرة 
كشــفت عــن تعرضــه لعاهــة مســتديمة قدرت 

بنسبة 5 %. 

المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  اتخــذت 
اإلجــراءات  )نهــرا(  الصحيــة  والخدمــات 
إلغــالق إحــدى الصيدليــات الخاصة 3 أشــهر 
وتعليــق نشــاط االســتيراد لديهــا لمــدة عــام 
اإلجــراءات  أّن  إلــى  الهيئــة  واحد.وأشــارت 
اتخــذت بعــد التحقيق مــع الصيدلية وثبوت 
مــا نســب إليهــا مــن مخالفــات بشــأن قيامهــا 

باســتيراد أدوية غير مرخصــة وغير مطابقة 
لالشــتراطات ألكثر من مرة، وذلك بالمخالفة 

للقوانين واألنظمة المطبقة في هذا الشأن.
مــن جانــب  نظــره  تــم  التحقيــق  بــأن  يذكــر 
اللجنــة الرئيســة للصيدلــة، كمــا تمــت إعــادة 
نظــره فــي لجنــة التظلمــات، وصــدر إثــر ذلك 

القرار النهائي بشأن الصيدلية المذكورة.

يصيبونه بعاهة مستديمة بسبب 4 دنانير

غلـــق صيدليــــة 3 أشهـــــــر

الجنبية - بلدية المنطقة الشمالية

كشــفت مديــرة عــام بلديــة المنطقــة 
رصــد  عــن  الفضالــة  لميــاء  الشــمالية 
بلدية المنطقة الشمالية 2500 مخالفة 
وإشــغاالت  اإلعالنــات  علــى  موزعــة 
والســيارات  والمظــالت  الطــرق 
الســكراب والباعــة الجائليــن األجانب 
خالل النصف األول من العام الجاري، 
بإخطــار  قامــت  البلديــة  أن  مؤكــدة 
جميــع المخالفين واتخــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم. 
علــى  “بنــاًء  الفضالــة  وأضافــت   
وشــؤون  األشــغال  وزيــر  توجيهــات 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف ومتابعة وكيل الوزارة لشــؤون 
البلديــات نبيل أبو الفتح كثفت بلدية 
اإلعالنــات  علــى  حمالتهــا  الشــمالية 
المخالفــة وإشــغاالت الطــرق والباعــة 
الجائلين والسيارات المهجورة خالل 

الفترة األخيرة”.

علــى  الحمــالت  أن  وأوضحــت 
فقــد  مســتمرة  المخالفــة  اإلعالنــات 
506 إعالنــات  بإزالــة  البلديــة  قامــت 

مخالفة من الشوارع الرئيسة.
 وقالــت “كمــا تــم مخالفــة نحــو 357 
ســيارة ومركبــة مهجــورة وخربة في 
شــوارع وطرقــات المنطقــة الشــمالية 
الوضــع  ذات  الســيارات  إزالــة  وتــم 

الحرج في الفترة ذاتها”.

2500 مخالفة في “الشمالية” العام الجاري

06local@albiladpress.com
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وزير الخارجية: تقدم كبير بالعالقات االستراتيجية مع أميركا13 ذو القعدة 1440
القس جوني مور: البحرين نموذج في الحرية الدينية والتعددية والتسامح

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في واشــنطن، 
أمــس، مــع الرئيس التنفيذي لشــركة كايروس القس جوني مــور، في إطار الزيارة 

الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الواليات المتحدة األمريكية.

ونــوه وزيــر الخارجيــة بالتقدم الكبيــر الذي 
تشهده العالقات التاريخية واالستراتيجية 
بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة 
األميركيــة في شــتى المجــاالت االقتصادية 
والسياســية واألمنيــة وكل أوجــه التعــاون 
المشــترك، مثمًنا الجهود الحثيثة التي تقوم 
بهــا الواليــات المتحدة األميركيــة في تعزيز 
الحريــات والحقــوق فــي أنحــاء العالم وفي 
صــوره  بــكل  واإلرهــاب  التطــرف  مكافحــة 
وأشــكاله ومســاعيها المقدرة لنشر التعايش 

والتســامح بين الشعوب والثقافات، مشدًدا 
على دعم مملكة البحرين لهذه الجهود. 

وأعرب القس جوني مور عن سعادته بلقاء 
وزيــر الخارجية، مشــيًدا بالمبــادرات المهمة 
والرائــدة ل ملــك مملكــة البحريــن صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
فــي دعــم التعايــش الدينــي والتحــاور مــع 
األديــان ونشــر الســالم بين مختلف شــعوب 
العالــم، ومــن بينها إنشــاء مركــز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســلمي، وتدشــين كرسي 

الملــك حمــد للحــوار بين األديــان والتعايش 
الســلمي بجامعــة ســابينزا، وإطــالق إعــالن 
الدينيــة  الحريــة  لتعزيــز  البحريــن  مملكــة 
للجميــع، مؤكــًدا أن مملكــة البحرين أضحت 

الدينيــة  الحريــة  فــي  بــه  نموذًجــا يحتــذى 
جميــع  واحتــرام  والتســامح،  والتعدديــة 
دوام  البحريــن  لمملكــة  متمنًيــا  الديانــات، 

الرقي والتقدم.

وكيل وزارة الداخلية يفتتح مركزي الخدمات

وزير الخارجية مجتمعا مع الرئيس التنفيذي لشركة كايروس

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - نهرا

على المقاولين الراغبين في الدخول في المناقصة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة ويحق لهم تقديم الخدمات 
ويمكن   17757044 أو   17757054  ,17755845 األرقام  على  المشتريات  بدائرة  االتصال  المذكورة 
الحصول على وثائق المناقصة من مبني وحدة المناقصات )بنك البحرين والكويت سابقاً بالقرب من البوابة 
 2019 31 يوليو  الموافق  إلى يوم األربعاء    2019 17 يوليو  الموافق  من يوم األربعاء  الشمالية( اعتباراً 
)يومي األثنين واألربعاء فقط( بـعد إيداع المبلغ المشار إليه في الجدول أعـاله في حسـاب الشركة حيث أن 
دينار(  العطاء  مبلغ الضمان االبتدائي )100  للترجيع، على أن يرفق مع  قابل  المناقصة غير  مبلغ وثائق 
المشار إليه أعاله وذلك في صورة شيك مصدق أو ضمان بنكي أو نقداً أو بوليصة تأمين من أحدى المؤسسات 
المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليه في 
الشركة  تزويد  المناقصات  على  الحصول  في  الراغبة  والشركات  المؤسسات  بأن  علماً  المناقصة.   وثائق 

بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكتب•األمن•الكائن•بالبوابة•الشمالية•للمصفاة.	

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•36•لعام•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	
والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•37•لعام•2002 .

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على . 1
نشاط موضوع المناقصة .

أن تدون األسعار األجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال ( على األستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة . 4
المقدمة للعطاء .

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية . 5
المقاولة..

• يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة.	

تعلن•شركة•نفط•البحرين•ش.•م.•ب.•)مقفلة(•عن•طرح•المناقصة•العامة•التالية:

مـمـلـكـة•الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم  التاريخ الوقت

توفير خدمات إستشارية ألعمال إعداد 
المواقع في مرافئ البحارة من أجل إنشاء 

محطات بترول متنقلة
)T190085 (43100/-15/-9102 6 أغسطس

00:3 ظهرا

افتتاح مكتبين لخدمات المعلومات الجنائية
ــات ــدم ــخ ــم ال ــدي ــق ــب ت ــي ــال ــأس ــاء ب ــ ــق ــ ــة”: االرت ــيـ ــلـ ــداخـ وكـــيـــل “الـ

ضم حضانة طفل لوالده بعد إدانة األم بجريمة “الزنا”
لـــه تنشـــئتها  مـــن  عليـــه  ويخشـــى  أمينـــة  غيـــر  عليهـــا  المدعـــى 

قالــت المحاميــة فوزيــة جناحــي إن المحكمــة الصغــرى الشــرعية الثالثــة )المســتعجلة( حكمت بإبقاء حضانــة طفل لدى والــده -موكلها- بعدما صــدر حكم يدين 
طليقته بارتكاب واقعة الزنا وعوقبت بالحبس لمدة ســنة وبالغرامة 100 دينار، رغم أنها حصلت في العام 2015 قبل وقوع الطالق على حكم بحضانته كونها 

غير أمينة على تنشئته نشأة سليمة، كما ألزمت المدعى عليها بمصروفات الدعوى.
وبّينت أن وقائع الدعوى تتمثل في رفع موكلها لدعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية بصفة مستعجلة؛ مطالًبا الحكم له بضم حضانة طفله إليه، على 
ســند من القول بأن المدعى عليها طليقته، وله منها ابن واحد يبلغ من العمر 7 ســنين، وقد صدر في العام 2015 حكم لصالحها بحضانة ابنه، وفي شــهر 
يونيو الماضي وقع الطالق بينهما خلًعا، بعدما أدينت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ، وتم تأييد الحكم 

فوزية جناحيمن قبل محكمة االستئناف، ولكن بعد ثبوت الجرم عليها، وعدم امتالكها لمقومات الحضانة، فإن المدعي يطلب ضم حضانة االبن إليه.

محمد المهدي

عباس إبراهيم

إلزام “البلديات” بتعويض مواطن بـ 200 ألف دينار قيمة أرض
الـــوزارة اســـتملكتها منـــذ 2012 ولـــم تصـــرف لـــه المبلـــغ المتفـــق عليـــه

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

لمياء الفضالة



قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي 
زايــد إن مــا بثتــه قنــاة “الجزيرة” مــن أكاذيب 
وتحريــض علــى الكراهيــة فــي برنامجهــا “مــا 
خفي أعظم” اســتهداف لألمن واالستقرار في 
البحريــن بخلطهــا األوراق والملفات ومحاولة 
واالدعــاءات  االجتماعــي  النســيج  ضــرب 
الكاذبــة التي تحاول أن تــروج لها فيما يتعلق 
بالحريــة الدينيــة ومحاولــة ضــرب الطائفتين 

الكريمتين وبث الفرقة والشك بينهما. 
بمــا  يهتــم  يعــد  لــم  المواطــن  أن  زايــد  وذكــر 
تنشــره قنــاة “الجزيــرة”، وهــي تمثــل للبحرين 
مجــرد أداة لقطــر التــي تســعى منــذ األزل إلى 
المجــاالت  كل  فــي  البحريــن  علــى  التعــدي 
واســتقرارها  أمنهــا  لزعزعــة  اإلرهــاب  ودعــم 
وبث التقارير اإلعالمية بشــكل مكثف، ما يعد 
اســتهدافا واضحــا للبحرين ضمــن دول أخرى 
كالســعودية واإلمارات ومصــر بإنتاج البرامج 
واســتغالل شخصيات ودفع المال لها؛ لتكتمل 
تخلقهــا  أن  تحــاول  التــي  الكاذبــة  الصــورة 
هــذه القنــاة، التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن 
االســتخبارات القطريــة الفاشــلة والمفضوحة 

في كل تحركاتها ضد مملكة البحرين. 

لوطنهــم  البحرينييــن  والء  أن  إلــى  وأشــار 
وقائدهــم عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة راســخ وجــذوره 
ضاربة في األرض، وال مســاومة على السيادة 
وأصالة الحكم والعدالة والمشــاركة السياسية 
الفاعلــة والديمقراطيــة التــي أنعــم هللا علــى 
البحرين بها وأصبح فيها المواطن يتكلم بكل 
حريــة فــي كل مــا يتعلــق بحياتــه السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعية وغيرها، الفتا إلى 
أن محاولــة قناة الجزيــرة ضرب الديمقراطية 
فــي البحريــن أمــر مضحــك مــن بلد لــم يعرف 

يوما معنى “الديمقراطية”.
وأكد النائب محمد بوحمود أن محاوالت قناة 
“الجزيــرة” إثــارة النعــرات الطائفيــة لــن تنجح 
بتاًتــا وستفشــل حتًمــا أمــام تماســك المجتمع 
خلف عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن الوقوف وراء 
جاللــة الملــك أمر ال نقــاش فيه.وبّين بوحمود 
“#بقيادتنا_نحن_أقــوى”  وســم  إطــالق  أن 
الوســم يؤكــد  البحرينييــن مــع هــذا  وتفاعــل 
ــا واحــًدا بعيًدا عــن أي انتماءات  وقوفهــم صفًّ
أخرى وأن أي محاوالت لشق الوحدة الوطنية 
أمــر لــن ينجــح وهــذا مــا أثبتــه البحرينيــون 

طوال الســنوات.وأوضح النائب أن اســتخدام 
“الجزيــرة” لبعض من تنكر لبلده وأصله وأهله 
لــن يجــدي نفًعا ولن يغّير مــن معدن أبناء هذا 
الشعب األصيل والذي تصقله األزمات ويزداد 

تمسًكا بقيادته والتي لن يتخلى عنها.
وأشــار بوحمــود إلــى أن أســاليب التحريــض 
المؤسســات  دولــة  فــي  تنفــع  لــن  الطائفــي 

والقانون.
وأكــد النائــب أحمــد العامــر أن محاولــة قنــاة 
“الجزيــرة” البائســة لضرب األمــن في البحرين 
بــكل  فاشــلة  الطائفيــة  النعــرات  وإثــارة 
المقاييــس فــي ظل تماســك أطيــاف المجتمع 
كافــة وتعايشــهم الســلمي وانتمائهــم لوطنهــم 
وتنميتــه  بنائــه  فــي  الفاعلــة  ومشــاركتهم 

وســم  إطــالق  ومــا  المجــاالت،  مختلــف  فــي 
“#بقيادتنا_نحن_أقــوى” إال دليــل واضح على 
أن البحرينيين يرفضون ما جاء في القناة من 
أكاذيب وقصص خيالية نسجها من باع وطنه 

من أجل المال. 
وقــال العامــر إن االتهامات التــي أطلقتها قطر 
من خالل قناة “الجزيرة” تجاه البحرين بدعم 
اإلرهابيين ومحاولة استغاللهم لضرب مكون 
فــي البحريــن ال يتطابــق مــع الواقــع ومــع مــا 
هــو معروف مــن دعم قطر لإلرهــاب واتصالها 
ودعمهــا  البحريــن  فــي  محــددة  بشــخصيات 
لضــرب أمــن البحريــن واســتقراره فــي مشــهد 
تكــرر فــي دول عــدة، والجميــع يعلــم أن قطــر 
تســتضيف زعماء اإلرهاب لديها وشــخصيات 

مدرجــة على قوائــم اإلرهــاب الدولي وتتصل 
تفجيــرات  لعمــل  عــدة؛  دول  فــي  بجماعــات 
مــن  وغيرهــا  اســتخباراتي  بــدور  والقيــام 
المهــام التــي تســتهدف أمن الــدول، معرًبا عن 
اســتغرابه من اتهــام البحرين بهــذه االتهامات 
التــي توجه أساًســا إلى قطر مــن جميع أنحاء 

العالم.  
وقــال النائب عيســى القاضــي إن ما بثته قناة 
ليــس  البحريــن  عــن  أكاذيــب  مــن  “الجزيــرة” 
بجديــد علــى إعالم مأجور وتديــره دولة قطر 
مــن أجل تحقيــق مآربها بزعزعــة دول بعينها، 
وتسخير المال والسلطة واإلعالم والمنظمات 
اإلرهابيــة أذرع لهــا لتحقيق مرادها، ولكنها لم 
تعد تســتطيع أن تحقق شــيئا بعد أن أسقطت 

الشعوب مصداقيتها وزيف ادعائها.
تســتضف  لــم  “الجزيــرة”  أن  القاضــي  وذكــر 
بينمــا  القطــري،  الشــأن  تناقــش  أو  يومــا 
بعــد  العالــم  دول  فــي  ينتشــرون  معارضوهــا 
أن تــم اســتهدافهم مــع عائالتهــم فــي الداخل 
فــي  يومــا  البحريــن  تتدخــل  ولــم  والخــارج، 
الشــأن القطــري، وال نســمح لقطــر أن تتدخــل 
فــي الشــأن البحرينــي وتلفــق األكاذيــب كــي 
تخلــق الفتــن والكراهية، مشــيرا إلــى أن دولة 
قطر اســتضافت المنظمات اإلرهابية وأعطت 
الجنســية لقياداتهــا والمــال والســالح، وتأتــي 

اليوم لتتهم البحرين بهذا الدور.
وأكــد النائــب أن البحرينييــن ردوا بقــوة علــى 
ويجــددون  للقنــاة،  الكاذبــة  الســيناريوهات 
بــأن  التاريــخ  ليســجلها  الراســخ  والءهــم 
البــالد  عاهــل  قائدهــا  خلــف  تقــف  البحريــن 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة الذي يقود المملكة نحو التطور والنماء 
بمشــروع إصالحــي لــم تســلط عليــه القنــوات 
المعاديــة الضــوء ولم تشــر إليه يومــا؛ ألنهم ال 
يملكــون الحريــة والديمقراطية بنقل الحقيقة 
التــي تســتهدف  والواقــع ويكتفــون باألوامــر 

أمننا واستقرارنا، وهذا بعيد عن منالهم.

نواب: والء البحرينيين لجاللة الملك راسخ ولن تنجح “الجزيرة” في إثارة الطائفية

عائلة الجالهمة تتبرأ مما بدر من ياسر الجالهمة

عائلة البلوشي تتبرأ من كل خائن لوطنه وأهله

عائلة آل بوفالسة تجدد الوالء لجاللة الملك

والء مطلـــق لجاللـــة الملـــك... ورفـــض كـــذب وإســـاءة “الجزيـــرة” للبحريـــن

ــة ــم الوطنيـ ــة الملـــك والتمســـك بالثوابـــت والقيـ ــوالء لجاللـ ــد الـ تأكيـ

اســـتنكار شـــديد لتطـــاول محمـــد البوفالســـة علـــى البحريـــن ورموزهـــا

أعربــت عائلة الجالهمة عن اســتنكارها 
عذبــي  ياســر  مــن  بــدر  ممــا  وتبرئهــا 
فــي  لســانه  الجالهمــة، ومــا ورد علــى 

قنــاة  فــي  أعظــم”  خفــي  “مــا  برنامــج 
تحريــض  مــن  تضمنــه  ومــا  الجزيــرة، 
ولقيادتهــا  البحريــن  لمملكــة  وإســاءة 
وشعبها، معبرًة عن استغرابها من تعّمد 
الكــذب واالفتــراء والتشــكيك وتزييف 

الحقائق.
وجددت عائلة الجالهمة الوالء المطلق 
الملــك  البــالد صاحــب الجاللــة  لعاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 

وولــي  آل خليفــة،  ســلمان  بــن  خليفــة 
العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 

خليفة.

تعليقا على ما بثته قناة الفتنة “الجزيرة” على 
لســان أحــد أفرادهــا، أعلنــت عائلــة البلوشــي 
مــن كل شــخص،  تبرؤهــا  البحريــن،  بمملكــة 
خائــن لوطنه وأهلــه، مؤكدين والءهم لقيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
واعتزازهــم  وانتماءهــم  خليفــة،  آل  عيســى 
الوطني وتمسكهم بالثوابت والقيم الوطنية. 

وفيما يلي نص البيان: 
تعليقــا علــى مــا بثتــه قنــاة الفتنــة “الجزيــرة” 
علــى لســان أحد أفــراد العائلة ويدعى هشــام 

هالل البلوشي، والذي توفي في وقت سابق، 
تعلن عائلة البلوشي بمملكة البحرين، تبرؤها 
من كل شخص، خائن لوطنه وأهله، مؤكدين 
والءنــا لقيــادة حضرة صاحــب الجاللة الملك 
مملكــة  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
البحرين المفدى، حفظه هللا ورعاه، وانتماءنا 
واعتزازنا الوطني وتمســكنا بالثوابت والقيم 

الوطنية. 
إن عائلــة البلوشــي، تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ 
الطيــب  البحرينــي  المجتمــع  مكونــات  مــن 
المســالم، الــذي يعيــش فــي نســيج متجانــس 
لوطنــه  حبــه  فــي  المخلــص  ووئــام،  بمحبــة 

وأرضــه، وعلــى ذلك فإننا لــن نقبل وبأي حال 
مــن األحــوال، أن يســيء أي شــخص لعائلتنــا 
الكريمــة وتاريخهــا المجيد علــى هذه األرض 
الخليــج  منطقــة  ربــوع  كافــة  وفــي  الطيبــة 
قنــاة  محاولــة  أن  علــى  مشــددين  العربــي، 
لشــخص  تســجيل  بــث  خــالل  مــن  الجزيــرة 
متوفــى يســيء فيــه للوطن الغالــي البحرين، 
لن تنجح وستبقى وحدتنا الوطنية، األساس 
الذي يحمينا، متمسكين بوطننا ومعبرين عن 

اعتزازنا بثوابتنا البحرينية األصيلة.
شــق  علــى  تعمــل  والتــي  الجزيــرة،  قنــاة  إن 
صــف الوحــدة الوطنيــة وإثارة الســلم األهلي 

المجتمعــات  وتأليــب  االجتماعــي  والنســيج 
مــن خالل مضامينها التحريضيــة التي تبثها، 
لــن تنجــح فــي تحقيــق مآربهــا، ألننــا أســرة 
متماســكة، ضمــن نســيج المجتمــع البحرينــي 
ومبادئنــا  قيمنــا  عــن  نحيــد  ولــن  الواحــد، 
الوطنيــة، وســيظل والؤنــا مــا حيينــا لقيــادة 
جاللــة الملــك المفدى وســيبقى انتماؤنــا لهذا 
معاهديــن هللا  فينــا.  يعيــش  واقعــا  الوطــن، 
تعالــى أن تبقــى البحرين أســرة واحــدة وقلبا 
والــوالء  الوطــن  علــى حــب  نجتمــع  واحــدا، 

لجاللة الملك المفدى.
عائلة البلوشي بمملكة البحرين

مملكــة  فــي  بوفالســة  آل  عائلــة  اســتنكرت 
البحريــن ادعاءات المدعو محمد البوفالســة 
التــي أدلــى بهــا في برنامــج )ما خفــي أعظم( 
الــذي بثتــه قنــاة )الجزيــرة( القطريــة مســاء 
األحــد، شــاجبة بشــدة تطاولــه علــى مملكــة 

البحرين وإساءته لرموزها.

وشــّددت عائلــة آل بوفالســة فــي بيــان لهــا 
علــى أن ادعــاءات المدعو محمد البوفالســة 
لبرنامــج “الجزيرة” ما هي إال محض أكاذيب 
للمملكــة  اإلســاءة  بهــا  يــراد  وافتــراءات 

وسمعتها الطيبة.
محمــد  المدعــو  أن  إلــى  العائلــة  واشــارت 
البوفالســة ال يمــت لهــا بــأي صلــة نســب أو 
قرابــة ال من قريــب أو بعيد، مؤكدًة أنه ليس 

لــه الحــق في أن يشــوه اســم وســمعة العائلة 
وهو ليس منها.

وجــّددت عائلــة آل بوفالســة والءهــا لعاهــل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وأكــدت فــي بيانهــا: “إننــا تحــت 
ظــل ورعايــة كريمــة من لــدن ســيدي حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى ٓال 
خليفة أدام هللا ظله وعزه ونصره، متمتعين 

ومنعميــن فــي بالدنــا العزيــزة البحريــن التي 
نؤكــد  وإذ  وأشــرفها،  الرجــال  خيــر  أنجبــت 
طائعيــن  ملتزميــن  لمليكنــا،  والئنــا  ونجــدد 
بمــا يأمرنــا بــه، وســنكون دائًمــا علــى العهــد 
نفــدي البحريــن وقائدنا جاللــة الملك المفدى 
البحريــن  هللا  حفــظ  ودمائنــا،  بأرواحنــا 
ومليكهــا وحكومتهــا مــن شــر األشــرار وكيــد 

الفجار وطمع الحاسدين ونصرها عليهم”.

 علي زايد

تطاول جديد على السيادة من أذناب نظام قطر
المغرض ببرنامجها  البحرين  عــن  األكــاذيــب  بــث  تــواصــل  “الــجــزيــرة” 

تجــاه  األكاذيــب  إطــالق  الجزيــرة  قنــاة  واصلــت 
مملكــة البحريــن، عبــر برنامجها المغــرض “ما خفي 
أعظــم”، بنشــر فيلــم تســجيلي بهــدف إثــارة الفتــن 
فــي المجتمــع البحرينــي، الــذي أثبــت فــي مختلــف 
بمختلــف  وتماســكه  تالحمــه  والمحــن  الظــروف 

أطيافه ومكوناته.
باتــت قنــاة الرخيصــة التــي ال تريد خيــرا للمنطقة، 
تعتمــد علــى مجموعــة من المرتزقة بهــدف تحقيق 
أجندات هدامة تســتهدف أركان الوحدة الخليجية 
والمنظومــة الجماعيــة لــدول المنطقــة، والعجيــب 
فــي األمــر أن هــذه الهرطقــات القطريــة الســخيفة 
تنطلــق مــن بلــد يعد هــو راعــي اإلرهــاب األول في 
المنطقــة فــال تنظيم إرهابي إال ولــه صلة بالدوحة، 
وال ميليشــيا مســلحة إال وتتلقى الســالح من قطر، 

وال معارضــة تخريبيــة إال وتحصــل على أموال من 
النظــام القطــري، حتى باتت قطــر تلقب عن جداره 

ب “إمارة اإلرهاب”.
إن دور النظــام القطري فــي تدمير المنطقة العربية 
نفســها  قطــر  باعــت  لقــد  للعيــان،  واضًحــا  أصبــح 
للشــيطان فأصبحــت تســير علــى غيــر هــدي، وبلــغ 
االســتكبار والحماقــة بهــا مبلًغــا جعلها تصــم اآلذان 
عــن كل صــوت حكيــم يتوجــه بالنصــح إليهــا، فمــا 
كان أمــام الــدول الشــقيقة األربعــة مملكــة البحرين 
وشــقيقاتها الســعودية واإلمــارات ومصــر إال فرض 
مقاطعــة على قطر لتحمي شــعوبها من شــر إرهاب 
الباهــظ  التمويــل  هــذا  أذنــاب  ولتقطــع  الدوحــة 

لجماعات الشر التي تمولها قطر.
كانــت المقاطعــة العربيــة جــرس إنــذار نبــه العالــم 

لهذا المخطط القطري الذي يضر األمن واالســتقرار 
ليس بالمنطقة فحسب بل بالعالم كله نظًرا ألهمية 
المنطقة العربية، وبدأ يكتشــف شيًئا فشيًئا ارتباط 
قطــر بالجماعــات اإلرهابيــة، فمــن جماعــة اإلخوان 
اإلرهابيــة فــي مصر وليبيــا وتونس والمغــرب، إلى 
المليشــيات اإلرهابيــة فــي كل مــن ســوريا ولبنــان، 
تبــدو قطــر حاضــرة وبقوة في ملــف اإلرهاب، فهي 
رأس األفعــى الــذي يبــث ســمومه في جســد العرب 

كل يوم.
وتكشــف الوثائــق الدوليــة أن النظــام القطري أنفق 
مليــار دوالرات، لدعــم اإلرهــاب، وزاد هــذا اإلنفــاق 
فــي الســنوات األخيرة رغبة منها فــي تقويض أمن 

الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب.
مصــارف  دعــم  فــي  اآلن،  حتــى  قطــر  وتســتمر 
ومنظمــات خيريــة تمــول القاعدة ومنظمــات تابعة 
لها، فوفقا لتقرير وزارة الخارجية األمريكية بشــأن 

اإلرهاب الدولي، فإن “الكيانات واألفراد داخل قطر 
ال يزالون يشــكلون مصدرا للدعم المالي للجماعات 

اإلرهابية، والسيما تنظيمات تابعة للقاعدة”.
بحــق  اللتزاماتهــا  المســتمرة  قطــر  انتهــاكات  إن 
أشــقائها والتزاماتهــا أمــام المجتمــع الدولــي، وفــي 
مقدمتهــا مكافحة اإلرهاب يســتدعي اتخاذ موقف 
اإلرهابيــة،  للمنظمــات  فبدعمهــا  تجاههــا،  حاســم 
فــإن قطــر تخــرق معاهــدات ومواثيــق دوليــة مثل 
المعاهدتيــن الدوليتيــن لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب 
والتفجيــرات اإلرهابيــة، واإلعــالن العالمــي بشــأن 
التدابيــر الالزمــة للقضــاء علــى اإلرهــاب الدولــي، 
ومعاهدة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
العابــرة للحــدود، والمعاهدات العربيــة والخليجية، 
ومــا لم تتعرض قطــر لضغوط فعلية، وعلى أميرها 
تميم بن حمد مباشرة، لن تتغير األمور ولن تتوقف 

السلطات القطرية عن دعم اإلرهاب.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الكويت - بنا

عقدت الدورة األولى للجنة القنصلية 
البحرينية الكويتية المشتركة، بدولة 
برئاســة  أمــس،  الشــقيقة  الكويــت 
الوكيــل المســاعد للشــؤون القنصليــة 
والمــوارد والمعلومات خليل الخياط، 
وعــن الجانــب الكويتي مســاعد وزير 
الخارجيــة للشــؤون القنصلية ســامي 
أعــرب  االجتمــاع،  وخــالل  الحمــد. 
الخيــاط عــن اعتــزاز مملكــة البحرين 
الوثيقــة  التاريخيــة  العالقــات  بعمــق 
فــي  الكويــت،  بدولــة  تجمعهــا  التــي 
وشــائج  مــن  بينهمــا  يربــط  مــا  ظــل 
مؤكــدا  المشــترك،  والمصيــر  القربــى 
أهميــة اجتمــاع الدورة األولــى للجنة 
الكويتيــة  البحرينيــة  القنصليــة 
لمــا  تفعيــال  تأتــي  والتــي  المشــتركة، 
اجتماعــات  محاضــر  عليــه  نصــت 

الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة 
للتعــاون بيــن مملكــة البحريــن ودولة 
الكويــت المنعقــدة بالمنامة في أبريل 
مواصلــة  بضــرورة  منوهــا  الماضــي، 
التنســيق المشــترك بيــن البلديــن بمــا 
يضمــن التعــاون الســلس فــي المجال 
القنصلــي، ويحقــق تطلعــات البلديــن 

والشعبين الصديقين.
كما تم خالل االجتماع بحث عدد من 
القضايــا الهامة فــي المجال القنصلي، 
وتبادل الخبرات في هذا الشأن، ومن 
تعييــن  فــي  الجانبيــن  رغبــة  ضمنهــا 
ضبــاط ارتبــاط فــي ســفارات البلدين 
قطاعــات  بيــن  االتصــاالت  لتســهيل 
المعنيــة، إضافــة  الدولــة والســفارات 
إلــى تحقيق مصالح الطلبة المبتعثين 

في البلدين.

بحث تعيين ضباط ارتباط في سفارتي البحرين والكويت
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Û  11 ســنة عملت بها في “البدايات” بســالح الجو الملكي البحريني، تمرغت
فيهــا ونشــأت علــى مفاهيــم الواجــب والخدمــة العســكرية بكتلــة واحدة، 

متمازجة، أساسها الوالء للملك وللوطن وللشعب.
Û  هــذه العقيــدة، والتــي تجمــع أبنــاء الوطــن الواحــد تحت مظلــة االنضباط

التــام والتدريــب والضبط والربط هي مــن ولَّدت الرجال الذين يتصدرون 
المشهد الوطني اليوم، ويقودون سفينة الوطن بمهارة وحنكة، وعزم رغم 

كل التحديات والعوائق والعثرات. 
Û  العقيــدة العســكرية ال تجامــل وال تهــادن، تعلــم الجنود والضبــاط وضباط

الصف أن )راية( الوطن هي بوصلة التحرك والمسار، تعلمهم أنهم سواسية 
كأســنان المشــط، ال فــراق بينهم، وال علــو، واجبهم واحــد، وهدفهم واحد، 

وكذلك والؤهم وانتماؤهم واهتمامهم ومقصدهم.
Û  ونظــرا لهــذه المفاهيــم ولهــذا المســار الواضــح والمنضبــط، أضحــت قــوة

دفــاع البحريــن اليوم مؤسســة متعددة المهام والواجبــات، فهي تذود عن 
الوطــن، وتحمــي مقدراته، وترفع جاهزية أبنائه من جانب، وتولد الرجال 

الشجعان؛ ليكونوا قادة المستقبل من جانب آخر.
Û  ،هؤالء الشجعان سجل لهم التاريخ مالحم بطولية بحرب الخليج األولى

وفي محاربة التمدد الحوثي اإليراني باليمن، وفي بقاع أخرى من العالم، 
يكون بها الُظلم متوحشا متوغال ال يواجهه إال من هو أهل له.

Û  اســترجعت ذاكرتــي هــذا كلــه، وأنــا أتطلــع باحتقــار لياســر الجالهمــة فــي
برنامــج التحشــيش )ما خفــي أعظم(، وكيف ارتضى على نفســه أن يكون 
الريــاالت  مقابــل  وللجميــل،  للمعــروف  وناكــرا  وعميــال، وجاحــدا،  خائنــا 

القطرية، وثوب مزيف يرتديه، يحاول خالله وهمنا بخالف حقيقته.
Û  خيانــة ياســر ُتخالف العمالء اآلخريــن الذين خرجوا في البرنامج، والذين

تســتروا بمســمى الحقوقــي، والصحافــي، والباحــث، والسياســي، فكلهــا 
مســميات رثــة تعتــاش علــى أمــوال الخيانــة مــن قطــر وإيــران وأجهــزة 

االستخبارات المعادية ألوطان العرب.
Û .أما ياسر، فهو خائن لوطن وناكث لعهد وقسم وكذاب أشر

ما خفي من 
خيانتهم 
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أحمد العامر

محرر الشؤون المحلية

عيسى القاضي  محمد بوحمود
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ــن األول بحلتــه الجديــدة والعصريــة بمجمــع الســيف دشَّ

“البحرين الوطني” يطلق خطة رقمية لـ 26 فرعا

أمس  صباح  الوطني  البحرين  بنك  أطلق 
26 فــرعــا  ــتــحــديــث  ل الـــطـــمـــوحـــة  خــطــتــه 
منتشرة حول المملكة يتم من خاللها تبني 
أحدث الخدمات عبر تكنولوجيا الخدمات 
المصرفية )الفنتك( وذلك خالل عامين، إذ 
الجديدة  بحلته  الفروع  أول  البنك  افتتح 

والعصرية في مجمع السيف التجاري.
الجديد  للفرع  الــرســمــي  باالفتتاح  وجـــاء 
والمبتكر برعاية مصرف البحرين المركزي، 
البنك  إدارة  وذلك بحضور أعضاء مجلس 
والفريق اإلداري والموظفين في مقدمتهم 
إلى  المؤيد  فــاروق  اإلدارة  مجلس  رئيس 

جانب عدد من كبار العمالء والشركاء.
الجديد  ــفــرع  ال افــتــتــاح  إن  الــمــؤيــد  ــال  وقـ
يأتي ضمن توجهات البنك لمواكبة أحدث 
التقنيات وتقديمها للزبائن، حيث أقر البنك 
وبــدأ  الــرقــمــيــة،  لــلــخــدمــات  إستراتيجيته 
هذا  لمواكبة  كبيرة  استثمارات  ضــخ  فــي 
التوجه، وقد رصد أكثر من  خمسة ماليين 
دينار منذ البدء في اإلستراتيجية الجديدة 
ــرت ســابــقــا، إذ تــم تــحــديــث نظم  الــتــي ُأقــ

الحاسب اآللي واألمور المتعلقة بالتقنية.
وأكـــد الــمــؤيــد أن الــبــنــك مــضــى فــي خطة 
التوسع اإلقليمي، ويأمل في افتتاح مكتب 
تمثيلي في دبي خالل هذا العام إلى جانب 

التواجد الحالي في الرياض و أبوظبي.
إدارة  ــس  ــ ــيـ ــ رئـ أوضـــــــــح  ــه،  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ ــن  ــ ــ م
بنك  في  المصرفية  الفروع  وإستراتيجية 
البنك  أن  مصطفى  نبيل  الوطني  البحرين 
مجمع  في  رقميين  فرعين  قرابة  استكمل 
السيف ومجمع األتريوم، وأنه يجري العمل 
عــلــى تــحــديــث قــرابــة 4 فـــروع أخـــرى في 
فروع،   6 إلى  العدد  ليرتفع  المقبلة،  الفترة 
تجديد  إعــادة  هي  البنك  خطة  أن  مؤكدا 
الخدمات  لتوفير  للبنك  فــرعــا   26 قــرابــة 

العصرية للزبائن خالل عامين.

ربع سكان البحرين زبائن

البنك وعلى مدى  أن  إلى  وأشــار مصطفى 
ن قــاعــدة كــبــيــرة من  ــوَّ الــعــقــود الــمــاضــيــة كـ
عددهم  يصل  بحيث  البحرين  في  الزبائن 
إلى ما يعادل ربع سكان المملكة، وأن لدى 
الــريــادة  هــذه  على  للحفاظ  ــتــزام  ال البنك 

البنك  زبائن  من  كبيرة  نسبة  أن  خصوصا 
هم فئة الشباب التواقين للحلول المصرفية 
إلى  الحاجة  دون  تقدم  والــتــي  العصرية، 

زيارة الفروع وعبر األجهزة الحديثة.
الــجــديــدة تهدف إلى  الــفــروع  وأوضـــح أن 
المنضدات  عبر  التقليدية  الحلول  مواءمة 
إلى جانب الحلول الرقمية والذاتية لخدمة 
جميع الزبائن ومن جميع األعمار والحصول 
أن  موضحا  فريدة،  مصرفية  تجربة  على 
لموظفي  أكبر  قدرة  ستتيح  الطريقة  هذه 
الفروع خدمة العمالء بشكل أفضل ولعب 
البنك  لعمالء  الماليين  المستشارين  دور 

وزيادة كفاءة الخدمة.
تقليص  ينوي  ال  البنك  أن  مصطفى  وأكــد 
ــروع أو حــتــى االســـتـــغـــنـــاء عن  ــفــ ــ ال عــــدد 
المتعلقة  الجديدة  الخطة  في  الموظفين 
على  يركز  أنــه  إلــى  الفتا  الــفــروع،  بتطوير 
رفـــع كــفــاءة الـــفـــروع وطــاقــتــهــا عــبــر تبني 

التقنيات الحديثة.
الموظفين  عــدد  أن  البنك  مسؤولو  وأشــار 

والعاملين ارتفع من 540 موظفا في 2017  
ليبلغ قرابة 705 موظفين حاليا.

جان-كريستوف يشيد 

بشراكة “المركزي”

للبنك  التنفيذي  الرئيس  إلــى  بيان  ونسب 
جان-كريستوف دوراند قوله “نفتخر بدعم 
البحرين  لمصرف  المستمرة  والــمــســانــدة 
مهمة  خــطــوات  مــن  نتخذه  فيما  الــمــركــزي 
إلى األمام، ونثمن كذلك شراكته الدائمة مع 
والمساهمين  والموظفين  اإلدارة  مجلس 
معا  طــويــال  شــوطــا  قطعنا  لقد  والــعــمــالء. 
قبل  أطلقناها  والتي  للتحول،  رحلتنا  في 
على  كبيرة  بصورة  ارتكزت  حيث  عامين، 
المهمة  األطــراف  وكــل  البنك  بين  التعاون 
عدة  تحقيق  عنها  نتج  والتي  الذكر،  آنفة 
ــع تــدشــيــن  ــلــحــظــة. ومــ نــجــاحــات حــتــى ال
فرعنا الجديد وتحقيق قصة نجاح أخرى، 
لبنك  والتحول  باالبتكار  التزامنا  سيصبح 

ــوة.  يــخــدم الــمــســتــقــبــل أكــثــر إصــــــرارا وقــ
لــلــفــرع الجديد  الــرســمــي  الــتــدشــيــن  ويــعــد 
بنك  رؤيـــة  صميم  فــي  السيف  مجمع  فــي 
نموذج  وابتكار  للتحول  الوطني  البحرين 
المعامالت  أفــضــل  تجمع  نوعية  خــدمــات 
العمالء  تفاعل  مع  واإللكترونية  الرقمية 
أجل  من  اليومية؛  الحياة  في  وانخراطهم 
وكفاءة  فاعلية  أكثر  وخدمة  قيمة  تقديم 
البنك  ريــادة  استندت  لطالما  الــســوق.  في 
للسوق المصرفية على قدرتنا على مقابلة 
ــا الــعــريــضــة  ــن احـــتـــيـــاجـــات قـــاعـــدة عــمــالئ
والمتنامية. في فروع مثل السيف، سيكون 
الخدمات  مــن  االســتــفــادة  العميل  بمقدور 
ــل الــفــرع، وتــعــلــم ومــعــرفــة ابــتــكــارات  داخـ
جديدة ومتميزة تجعل تجربتهم المصرفية 
والحصول  بالكامل  ورقمية  بكثير  أسهل 
للبناء  قدما  ونتطلع  أكبر.  رضا  نسبة  على 
على التقنيات المتطورة المتوفرة في فرع 
السيف وتعميم هذه االبتكارات والمنتجات 

والخدمات الجديدة في كامل شبكتنا”.

الحضور أثناء االفتتاح الرسمي للفرع

43 مليون دينار 
لتغطية صكوك 

السلم قصيرة األجل

ــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بــأنــه  أعــل
 ISIN(  219 رقـــم  اإلصــــدار  تغطية  تــمــت 
السلم  صــكــوك  مــن   )BH0006P5Z412
اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل التي 
نيابة  المركزي  البحرين  مصرف  يصدرها 

عن حكومة البحرين.
تبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون دينار لفترة 
يوليو   17 فــي  تــبــدأ  يــومــًا   91 استحقاق 
2019 إلى 16 أكتوبر 2019. ويبلغ العائد 
مقارنة   %  3.09 الصكوك  لهذه  المتوقع 
بتاريخ  السابق  لــإصــدار   %  3.18 بسعر 
19 يونيو 2019، علما بأنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 320 %.

المنامة - المصرف المركزي

القرم - روسيا اليومالمنامة - البحرين اإلسالمي

أعلن بنك البحرين اإلسالمي عن جهوزيته لتدشين الخدمات المصرفية المفتوحة، وذلك ابتداًء 
من األول من يوليو 2019، وذلك ضمن مســاعيه لتبســيط المعامالت المصرفية لزبائنه بما يلبي 
كافــة احتياجاتهــم ومتطلباتهم. ويأتي هذا تنفيــذا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي الرامية 
إلــى ربــط جميــع بنوك التجزئة والمؤسســات المالية مع الشــركات المتخصصة فــي التكنولوجيا 

المالية؛ بهدف تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة لزبائن القطاع المصرفي.

على  المفتوحة  المصرفية  الخدمات  وتشمل 
معلومات  “خدمة  األول  الخدمات:  من  نوعين 
الحساب”، والتي ُتعنى في منح الزبائن إمكان 
المصرفية من  بيانات حساباتهم  إلى  الوصول 
بينما  موحدة،  منصة  عبر  مختلفة  بنوك  عــدة 
يتمثل الــنــوع الــثــانــي فــي قـــدرة الــزبــائــن على 
إجراء المدفوعات والتحويالت بين الحسابات 
تطبيق  عبر  وفعالية  سهولة  بكل  المختلفة 

إلكتروني واحد فقط. 
المنصة  هذه  استخدام  من  الزبائن  وسيتمكن 

الفّعالة مستقبال لخلق بدائل جديدة تتيح لهم 
التي تزودهم  البنوك والشركات  اختيار أفضل 
التنفيذي  الرئيس  وقال  المصرفية.  بالخدمات 
للبنك حسان جرار “تفتح الخدمات المصرفية 
حيث  الكرام،  لزبائننا  جديدة  آفاًقا  المفتوحة 
اإلنترنت  عبر  للدفع  جــديــدة  قــنــوات  ستوفر 
االئتمانية  البطاقات  الستخدام  الحاجة  دون 
ــمــبــاشــر، عــــالوة على  ال الــخــصــم  بــطــاقــات  أو 
بيانات حساباتهم  إلى  الوصول  إمكان  منحهم 
المصرفية المختلفة عبر منصة رقمية واحدة”.

وأضاف “لقد تبوأنا مركزا مميزا من بين البنوك 
التي تتنافس في السباق الرقمي، ويأتي ذلك 
منتجات  توفير  على  المستمر  حرصنا  نتيجة 
وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة. وعــلــيــه، فإننا 
التكنولوجيا  شركات  مع  للتعاون  ُقدًما  نتطلع 
المالية وغيرها من المؤسسات المعنية لتطبيق 
وتصدر  المركزي  البحرين  مصرف  توجيهات 

طليعة السباق الرقمي في القطاع المصرفي”.

ــوم” عــن  ــ ــيـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ نـــقـــل مـــوقـــع “روسـ
أن  الــروســيــة  “إيزفيستيا”  صحيفة 
تخطط  بحرينية  استثمارات  شركة 
 211.7  ( يورو  مليون   500 الستثمار 
البنية  مــلــيــون ديـــنـــار( فــي مــشــاريــع 
وتــحــديــدا في  فــي روســيــا،  التحتية 

شبه جزيرة القرم.
الشركة  ممثل  عن  الصحيفة  ونقلت 
فــي وســط وشـــرق أوروبــــا، شتيفان 
ستوجه  االســتــثــمــارات  أن  دوفـــيـــن، 
كالطرق  التحتية  البنى  مشاريع  إلى 
ومــنــشــآت ســكــك الــحــديــد وغــيــرهــا. 
ــر اســم  ــــى عــــدم ذكــ ودعــــا دوفـــيـــن إل

شركته؛ لمنع فرض عقوبات عليها.
زاروا  الــشــركــة  ممثلي  أن  وأضــــاف 
ــوا مـــذكـــرة تـــعـــاون مع  ــعـ الـــقـــرم ووقـ

الشركة  أعلنت  كما  الروسي.  الجانب 
المشاريع  تنفيذ  لــبــدء  خططها  عــن 
قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن 
القرم  في  لالستثمار  جاهزة  الشركة 
إذ  يــورو،  مليون   500 تتجاوز  بمبالغ 
إنها ترى قدرة استثمارية كبيرة في 
“إننا  وقــال:  الروسية.  الجزيرة  شبه 

في  الــتــعــاون  لتطوير  أيــضــا  نستعد 
حاليا  نجري   )...( األخــرى،  المجاالت 
دراسة مشروع لبناء مصنع لألسمنت 
ــاه الــصــرف  ــيـ ومــحــطــة لــمــعــالــجــة مـ
ــمــســاكــن، إضــافــة  الــصــحــي وبـــنـــاء ال
ــى الــمــشــاريــع فــي مــجــاالت الطاقة  إل

وغيرها”.

حسان جرار
شبه جزيرة القرم 

ــات لــزبــائــنــه ــام ــع ــم ــن مــســاعــيــه لــتــبــســيــط ال ــم مشـــاريع بنيـــة تحتيـــة فـــي شـــبه جزيـــرة القـــرمض

شركة بحرينية تستثمر نصف مليار يورو بروسيا“اإلسالمي”مستعد لتدشين الخدمات المفتوحة

مناقصة الستشارية الفصل الوظيفي والقانوني لـ “بتلكو”
مـــدرســـتـــيـــن وصــــبــــغ  ــة  ــانـ ــيـ ــصـ لـ ديـــــنـــــار  ألــــــف   249.2 “األشــــــــغــــــــال”: 

طرحت هيئة تنظيم االتصاالت في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة خدمات استشارية لمشروع 
الفصل الوظيفي والقانوني لشــركة بتلكو؛ لتقديم المســاعدة االستشــارية لهيئة تنظيم االتصاالت فيما يتعلق بعمل 
مراجعة الجانب التقني للعرض المرجعي للشــركة المنقســمة، والتعاقد المباشــر مع )Werry Consulting Ltd(، تقدم 

إليها عطاء وحيد بـ 116.6 ألف جنيه إسترليني )ما يعادل 55 ألف دينار بحريني( لشركة ويري لالستشارات.

الخبير  تعيين  إلــى  “الهيئة”  وتسعى 
كيفن ويــري، الــذي يعمل لــدى شركة 
Werry Consulting Ltd )”KW”(؛ 
ــعــرض  ــي إعــــــداد ال لـــدعـــم الــهــيــئــة فـ
المرجعي للشركة المنقسمة كجزء من 
والقانوني  الوظيفي  الفصل  مشروع 
لشركة بتلكو ولتقديم التحليل الفني 
سيتم  الــتــي  والــخــدمــات  للمنتجات 

تضمينها في العرض المرجعي.
عامة  مناقصة  الهيئة  طــرحــت  كــمــا 
ثابتة  منصة  على  للحصول  دولــيــة 
ــقــيــاس جــــودة خـــدمـــات اإلنــتــرنــت  ل

ــقــدم إلــيــهــا 3  الــثــابــتــة والــمــتــنــقــلــة، ت
عطاءات، تم تعليق 2 منها.

ــات  ــصــ ــاقــ ــ ــن ــ ــم ــ ــس ال ــ ــل ــجــ ــح مــ ــ ــ ــت ــ ــ وف
 92 أمـــس  فــي جلسة  والـــمـــزايـــدات، 
ـــ 11 مــنــاقــصــة ومـــزايـــدات  لـ عـــطـــاء 
7 جهات حكومية، في حين  لـ  تابعة 
ــاءات تــابــعــة لــــ 5  ــطـ تـــم تــعــلــيــق 8 عـ

مناقصات.
على  نشرت  بيانات  أحدث  وأظهرت 
مـــوقـــع الــمــجــلــس أن مــجــمــوع أقــل 
بلغ  للمناقصات  المقدمة  العطاءات 
نحو 648.499 ألف دينار لـ 76 عطاء، 

فـــي حــيــن تـــم اســتــثــنــاء 16 عــطــاء 
الفنية  المعلومات  تحصيل  لصعوبة 

عن هذه المناقصات.
لـــوزارة  مناقصتين  المجلس  وفــتــح 
ــمــواصــالت واالتـــصـــاالت، أبــرزهــمــا  ال
العامة  التنظيفات  خــدمــات  لتقديم 
للوزارة لمدة 3 أعوام، تقدم إليها 11 
عطاء، علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 
بقرابة  وأكــبــرهــا  ديــنــار،  ألــف   208.1

848.3 ألف دينار.
ــا فـــتـــح الـــمـــجـــلـــس مــنــاقــصــتــيــن  كـــمـ
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  ــوزارة  ــ ل

والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي )شـــــؤون 
الصيانة  ألعــمــال  أولــهــمــا  ــغـــال(،  األشـ
ــرازي  ال لمدرسة  والصباغة  الشاملة 
الديه،  منطقة  في  للبنين  االبتدائية 
أقــلــهــا بنحو  13 عــطــاء  إلــيــهــا  تــقــدم 
بنحو  وأكــبــرهــا  ديـــنـــار،  ألـــف   119.4
ألعمال  والثانية  ديــنــار،  ألــف   220.7
لمدرسة  والصباغة  الشاملة  الصيانة 
في  للبنات  اإلعدادية  عيسى  مدينة 
عطاء   13 إليها  تقدم  عيسى،  مدينة 
أقلها بنحو 129.9 ألف دينار، وأكبرها 

بنحو 240.6 ألف دينار.

أثـــاث للفصــول الدراسية 

بــ “السيــاحـــة”

مناقصتين  الــمــجــلــس  فــتــح  ــك  وكــذل
والمعارض،  للسياحة  البحرين  لهيئة 

ــاث لــلــفــصــول  ــ ــ ــا لـــتـــوريـــد أث ــمـ ــرزهـ أبـ
 9 إليها  تقدم  والمكاتب،  الــدراســيــة 
وأقــل عطاء  أحدها،  علق  عــطــاءات، 
بنحو 13.9 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 

51.3 ألف دينار.
وأيًضا، فتح المجلس مناقصة لبلدية 
بتوريد  تختص  الجنوبية  المنطقة 
تقدم  الــمــنــطــقــة  لــبــلــديــة  حــارســا   99
للمجلس  ومناقصة  عطاء،   13 إليها 
الستئجار  والرياضة  للشباب  األعلى 
للمجلس،  العامة  لألمانة  سيارات   5
بنحو  أقلها  عــطــاءات   4 إليها  تــقــدم 
32.2 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 46.6 
تطوير  لشركة  ومناقصة  دينار،  ألف 
للبترول لتوفير خدمات االستشارات 
ــتــخــصــصــيــة لــلــســالمــة  ــاديـــة ال ــيـ ــقـ الـ
لم  عــطــاءات،   3 إليها  تقدم  المهنية، 

يتم اإلفصاح عن قيمة أي منها.

ارتفع عدد 
الموظفين 

العاملين بالبنك 
ليبلغ  قرابة 705 

موظفين 

أمل الحامد

تفضل رئيس الوزراء حضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وأصدر قرارا يتم بموجبه توسيع دائرة األفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
المرافق  مزايدات  في   10% وبنسبة   ،20% بنسبة  الحكومية  المشتريات  في  البحرين 

الخدمية، حيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أغسطس المقبل.
يفوق %90 من عدد  ما  تمثل  والتي  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  األفضلية  منح 
الشركات المسجلة، له دالالت وتوجهات سامية تدل على الحكمة الثاقبة لرئيس الوزراء، 
ألن منح األفضلية لهذا القطاع ستنعكس بردا وسالما على أصحاب هذه المؤسسات من 
وهنا  واالقتصادي.  التجاري  الحراك  وخدمة  األعمال  لريادة  المتطلع  البحريني  الشباب 
طاقتهم  بكل  يعملون  الشباب  هــؤالء  أن  يعلم  الجميع  السامي.  والهدف  الفرس  مربط 
التعقيدات  من  يخلو  ال  جــدا  تنافسي صعب  وضــع  وفــي ظل  ذات،  ونكران  في صمت 
والممارسات الخشنة، خاصة من بعض الشركات الكبيرة ذات األموال الطائلة والخبرات 
المتراكمة. والتوجيه الحكيم بمنح األفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - وغالبيتها 
أعمال رائدة والحديثة - بالمناقصات والمزايدات الحكومية، سيقلل من المنافسة الشرسة 
في وجه هذه المؤسسات وسيتيح لها الفرصة للنهوض والمشاركة في كسب جزء من 
“كيكة” المناقصات الدسمة. وبمثل هذه المواقف السامية يمكن لهذا القطاع الشبابي أن 
“يحبو” ومن ثم النهوض. وعبر هذا تتحقق معجزة مساهمة هذا القطاع المهم في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية بالبحرين بفضل الحكمة السامية لسمو رئيس الوزراء. 
 إن لهذا الدعم أبعاد معنوية ومادية عظيمة لها بالغ األثر في تقوية المركز المالي للبحرين 
وتوفير السيولة لتحريك المؤسسات وأصحابها ومن يسترزق من أعمالهم. وبهذا الموقف 
تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبفضلها ينمو االقتصاد الوطني. ومع مرور الزمن، 
سيظهر مدى أثر هذه السياسات ومدى استفادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ورواد األعمال من مردود هذه السياسات الحكيمة. 

الحكمة من دعم 
د. عبد القادر ورسمه “الصغيرة والمتوسطة”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

16 يوليو 2019 الثالثاء
13 ذو القعدة 1440

المؤيد وكبار المسؤولين في جولة بالفرع

علي الفردان من المنامة I تصوير: رسول الحجيري
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 يســاهم مشــروع تحديث مصفاة شــركة نفط البحرين “بابكو” في خلق 750 وظيفة جديدة للمهندســين والفنيين، إلى جانب 
ا، في  الوظائف الموجودة البالغة 2369 وظيفة حتى نهاية 2018، كما يتوقع أن تصل نســب البحرنة فيه إلى نســب عالية جدًّ

وقت تم فيه إنجاز 25 % من المشروع، إذ يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة له والمتوقع انتهاؤها في العام 2022.

 جــاء ذلــك، في الندوة التعريفية التي نظمتها 
“بابكــو” حــول برنامج تحديــث المصفاة أمس 
والهادفة للتعريف بالمشــروع وأهميته، ودعم 
األطــراف  جميــع  مــع  المســتمرة  المشــاركة 
المالــي  القبــول  تعزيــز  أجــل  مــن  الرئيســة؛ 
المشــروع  لهــذا  والمجتمعــي  والمؤسســاتي 

الوطني. 
 وأوضــح الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بابكــو” 
بيتــر بارتلت أن المشــروع الذي تبلغ تكلفته 6 
مليارات دوالرات يعد من أكبر المشــاريع التي 
تــم القيــام بهــا فــي تاريــخ البحرين، وســيعود 
خــال  مــن  اإليجابيــة  المنافــع  مــن  بالعديــد 
نجاحه، )...( لقد تم إنفاق أكثر من مليار دوالر 
ا، وتم إنجاز 25 % من مشــروع تحديث  حاليًّ

المصفاة.
 وأشــار إلــى أن “هــدف المشــروع هــو زيــادة 
السعة التكريرية، وتعزيز قائمة المنتجات من 
ناحيــة الكــم والنوع وتحســين كفــاءة الطاقة 
مما يجعل المصفاة من إحدى المصافي األكثر 
تنافســا وامتثاال لمعايير البيئة. يعد االستثمار 
فــي هــذا المشــروع مــن أضخــم االســتثمارات 
إن  البحريــن.  خاضتهــا  التــي  التاريخيــة 
المشــروع ركيزة مهمة الستدامة الشركة على 
المــدى البعيــد وتوفير البنيــة التحتية الازمة 

لرؤية البحرين االقتصادية 2030”.

ارتفــاع  إلــى  ســيؤدي  المشــروع  أن  وذكــر 
مــن   % 42 بنســبة  للخــام  التكريريــة  الســعة 
267 ألــف برميــل إلــى 380 ألــف برميــل فــي 
اليــوم. وســتقوم وحــدة تكســير الهيدروجيــن 
بتحويــل 78 % من المواد الخام ذات الجودة 
المنخفضــة إلى منتجات التقطير التي ســيتم 
تكريرهــا الحقــا إلــى منتــج ذي جــودة عاليــة 
مــن الديــزل والكيروســين. كمــا أن التحديــث 
ســيؤدي إلــى زيــادة بنســبة 28 % فــي مؤشــر 
كفــاءة الطاقــة من خال دمــج الوحدات ذات 
الكفاءة العالية وإيقاف الوحدات القديمة عن 

العمل.
وأكــد بارتلــت أنــه عنــد إنجــاز المشــروع، فإنه 
ســيحقق 90 مليــون ســاعة عمــل دون وقــوع 
إصابــة مضيعــة للوقــت، مشــيرا إلــى أنــه منــذ 
والمشــتريات  الهندســة  بعمليــات  البــدء  تــم 
حتــى  الماضــي  فبرايــر  شــهر  فــي  والتشــييد 
يومنــا هــذا تمكنــا مــن تحقيــق أكثــر مــن 3.5 
مليون ســاعة عمل دون وقوع إصابة مضيعة 

للوقت.
وعــن فريــق المشــروع، أوضح بارتلــت أن كل 
وشــركة  المشــروع(  )مالــك  بابكــو  فريــق  مــن 
وورلــي بارســونز )استشــاري إدارة المشــروع( 
يعلمــون تحت مظلــة واحدة هــي فريق إدارة 
المشــروع المتكامــل البالــغ نحو 200 شــخصا، 

حيــث إن المشــروع المشــترك يتكــون مــن كل 
من شــركة تكنيب إف إم ســي )بنســبة 36 %( 
 )% 32 )بنســبة  وشــركة تيكنــاس روينــداس 

وشركة سامسونغ للهندسة )بنسبة 32 %(.
الشــركات  بيــن  المشــروع  إدارة  أن  وأضــاف 
الثــاث تتــم مــن خــال المقــر فــي رومــا مــع 
تواجد مراكز تشغيل في كل من روما ومدريد 
وســيول والبحريــن، حيــث تــم تقســيم العمــل 
المشــروع  إدارة  وتجــري  المراكــز،  هــذه  بيــن 
بشكل عام من خال مركز البحرين للتشغيل.

مؤازرة جهود التنمية المستدامة
وقدم بارتلت شرحا توضيحيا تطّرق خاله إلى 
أهمية هذا المشــروع اإلســتراتيجي في مؤازرة 
بالمملكــة وتحقيــق  المســتدامة  التنميــة  جهــود 
2030. وتطــرق  الرؤيــة االقتصاديــة الطموحــة 
إجراؤهــا  تــم  التــي  المختلفــة  الدراســات  إلــى 
إلنجــاز هــذا المشــروع الريادي من حيــث تقييم 

األثر البيئي واالجتماعي. 
)أمــس(  الفعاليــة  مــن  األول  اليــوم  وخصــص 
للوزارات والهيئات الحكومية وشركاء الصناعة 
واألطــراف األخرى المدعوة، بينما تم تخصيص 
اليوم الثاني للفعالية صباح اليوم الثاثاء لعامة 
الجمهــور، وســيتم فتــح أبواب المعــرض اعتبارا 
الثامنــة والنصــف صباًحــا وحتــى  الســاعة  مــن 
الســاعة السادســة مســاء، مــع تواجــد عــدد مــن 
الخبراء والمختصين لشــرح المجاالت المختلفة 

ذات الصلــة بتقييــم األثــر البيئــي واالجتماعــي 
لمشروع تحديث المصفاة. 

المبــادرات  العــام  المديــر  أوضــح  بــدوره، 
اإلســتراتيجية فــي “بابكــو” مازن مطــر أن فريق 
انتهــى  الثــاث  الشــركات  بيــن  المشــروع  إدارة 
تقريبا من تصميم المشروع في مراكز التشغيل 
فــي كل مــن رومــا ومدريــد وســيول، وتــم البدء 
المواقــع  فــي  اإلنشــائية  األعمــال  تنفيــذ  فــي 
الرئيسة في البحرين، وهذه تعد خطوة متقدمة 
إذ بدأ المقاول في توريد المعدات وتنفيذ بعض 
األولــى  بالمرحلــة  المتعلقــة  الرئيســة  األعمــال 
للمشــروع فــي موقــع المشــروع قــرب المصفــاة 

وفي منطقة سترة القريبة من مرفأ سترة.

25 ألف عامل لتنفيذ المشروع 
وبيــن مطر للصحافيين علــى هامش الفعالية 
أن “المرحلــة األولــى تشــمل توفيــر الخدمات 
المســاندة للمشروع، ومنها خزانات المنتجات 
النفطيــة، وكذلــك االســتعداد لتجهيــز مواقــع 
للتنفيــذ، مشــيًرا إلــى أن مــن أكبــر تحديــات 

المشــروع هــو أن القــوى العاملــة فــي تنفيــذ 
المشــروع تبلــغ 25 ألــف عامــل تقريبا إلنشــاء 
وإنشــاء  للمــواد  والمســتودعات  المخــازن 
مواقــع تنفيــذ األعمــال ســواء كانــت المتعلقة 
بالخزانــات واألنابيــب، وكل هــذا يتطلــب منا 
إعداد مواقع كثيرة في سترة وقرب المصفاة 

وفي مناطق أخرى في البحرين.
وعــن طــرح مناقصــات المشــروع، أكــد مطــر 
االنتهاء من طرح 70 % تقريًبا من مناقصات 
طريــق  عــن  تتــم  التــي  المصفــاة،  تحديــث 
فإنهــا  بابكــو،  شــركة  أمــا  الرئيــس.  المقــاول 
تشــرف علــى عمليــة المشــتريات، واإلشــراف 
والتصميــم  الطــرح  عمليــة  أمــا  والتوجيــه. 
عــن طريــق  بعــد ســتتم  والمشــتريات، فيمــا 

المقاولين الرئيسيين.
وأشــار إلــى أن الشــركة مــع عمليات التوســعة 
تطمــح لتصل نســبة البحرنة إلى نســب عالية 
ا، بحيث يصبح غالبية العاملين بالمشروع  جدًّ
في العمليات والصيانة واألمن والســامة من 
االســتعانة  ضــرورة  إلــى  الفتــا  البحرينييــن، 

فــي بدايــة المشــروع بالخبــرات األجنبية في 
التشغيل والصيانة وغيرها.

ولفــت إلــى أن تحديث المصفاة ســيؤدي إلى 
إضافــة 750 وظيفــة جديــدة مــن مهندســين 
الدعــم  تقديــم  ســيتم  حيــن  فــي  وفنييــن، 
اإلداري والمالي عن طريق الكوادر الموجودة 
حالًيــا فــي بابكــو. وتابــع مطــر “أننــا فــي طور 
الدراســات األوليــة لمشــاريع جديــدة، وضمن 
خططنــا اإلســتراتيجية ســيتم إنشــاء مصانع 

للصناعات التحويلية من المنتجات”.

تحديث مصفاة “بابكو” يضيف 750 وظيفة جديدة
ــر ــ ــوي ــ ــط ــ ــت ــ ال مـــــــشـــــــروع  مـــــنـــــاقـــــصـــــات  مـــــــن   %  70 طـــــــــرح 

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين 
لحضــور  والمهتميــن  أعضائهــا  جميــع 
ورشــة عمل حــول “آليات خفــض الملح 
منتجــات  فــي  المتحولــة  والدهــون 
المخابز” والتي تنظمها الغرفة بالتعاون 
الصحــة  بــإدارة  التغذيــة  قســم  مــع 
لتوضيــح  الصحــة  وزارة  فــي  العامــة 
آليــات تنفيذ القــرارات واللوائــح الفنية 
الملــح  اســتخدامات  بخفــض  الخاصــة 
اإلمــدادات  فــي  المتحّولــة  والدهــون 
فــي  الغذائيــة  القيــم  وبيــان  الغذائيــة 

لتعريــف  وذلــك  المطاعــم،  قوائــم 
بالبحريــن  األغذيــة  ومصنعــي  التجــار 
بالمتطلبــات واتخــاذ اإلجراءات تمهيدًا 
لتنفيــذ القــرارات واللوائــح وتفاديًا ألي 
علــى  أو عقوبــات ســتترتب  مخالفــات 

عدم التطبيق.
غــدًا  ســتعقد  التــي  الورشــة  وتهــدف 
األربعــاء 17 يوليــو 2019 فــي الســاعة 
ببيــت  المجلــس  بقاعــة  صباحــًا   8:30
علــى  للعمــل  التجــار  لتهيئــة  التجــار، 
تنفيذ بنود القرار رقم )28( لســنة 2018 

“بتحديــد نســب إضافــات ملــح الطعــام 
فــي منتجات المخابز الشــعبية واآللية”، 
والذي ُيلزم المخابز بأن ال تتعدى نســبة 
يعــادل  مــا  وهــو   0.5% الملــح  إضافــة 
ملعقــة شــاي لكل كيلوجــرام من الدقيق 
الخــام، وإصــدار قانــون الصحــة العامــة 
رقم )34( لسنة 2018 والذي يختص في 
أحد فصوله عن التغذية في المادة رقم 
)36( التي تعني باالشتراطات والمعايير 
الصحيــة الواجــب توافرهــا في األغذية 

وفق معايير التغذية الصحيحة.

محــات   6 والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  أغلقــت 
تجاريــة غلًقــا إدارًيــا لمزاولتهــا أنشــطة تجاريــة مــن غيــر 
ترخيــص وذلــك وفًقــا لمــا نص عليه المرســوم بقانــون رقم 
)27( لســنة 2015 بشــأن الســجل التجاري بهذا الشأن، وبعد 

أن تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها بالوزارة.
جاء ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر في تعزيز الرقابة 
متكاملــة  اســتراتيجية  وضمــن  التجاريــة  األعمــال  علــى 
مــن اإلجــراءات الوقائيــة والجزائيــة مــن خــال الحمــات 
التفتيشــية الدوريــة على المحــات التجارية من قبل مركز 
التفتيــش الشــامل والتي يتم من خالهــا التأكد من تطبيق 
فــي  التجاريــة  باألعمــال  الخاصــة  والتشــريعات  القوانيــن 

البحرين.
وكشــف مركــز التفتيــش الشــامل بالــوزارة بأنه مســتمر في 
حماتــه التفتيشــية فــي إطــار جهــوده لتعزيــز الرقابة على 
المحــات التجاريــة فــي المملكــة، كمــا دعــت الــوزارة إلــى 
االلتزام التام بالقوانين والتشريعات واألنظمة المعمول بها 
في القطاع التجاري في البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات 

قانونية تتخذ بحق المخالفين.

إغالق محالت تجارية غير مرخصةخفض الملح والدهون بمنتجات المخابز

اســتقبل وزيــر النفــط الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة، رئيس جمعية مهندســي 
البترول العالمية سامي النعيم، الذي قدم للوزير األعضاء الجدد لجمعية مهندسي 
البتــرول العالميــة - فــرع البحريــن وبحضــور مديــرة جمعية مهندســي البترول في 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ميشــيل بويــد، والمديــر االقليمــي فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، فيصــل الغنيــش، المديــر اإلقليمــي الســابق، خالــد زيــن 
العابديــن وعــدد مــن كبــار المســئولين فــي الهيئــة الوطنيــة للنفط والغاز والشــركة 
القابضــة للنفــط والغاز وشــركة تطوير للبتــرول وذلك في يــوم الخميس 11 يوليو 

2019 بفندق الفورسيزنز البحرين. 

وأشــاد وزير النفط بالجهــود التي تبذلها 
البتــرول الســتقطاب  جمعيــة مهندســي 
الثــراء  الدوليــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
المهمــة  بالمواضيــع  العلميــة  الســاحة 
النفطــي  القطــاع  فــي  العاقــة  ذات 
ســيما  وال  البحريــن.  فــي  والصناعــي 
مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط للنفط 
أكبــر  الــذي يعتبــر مــن  والغــاز )ميــوس( 

النفــط  فــي  المتخصصــة  الفعاليــات 
والغــاز وبمشــاركة واســعة مــن مختلــف 
الشــركات المحلية واإلقليميــة والعالمية 
الــذي يقــام فــي البحريــن كل عامين. ود 
تطرق الوزير إلى أهم المشــاريع النفطية 
التــي تقوم بها المملكة كمشــروع مصفاة 
البحرين ومرفأ الغاز المسال وغيرها من 
المشــاريع المهمــة باإلضافة الــى التعاون 

مــع مختلــف الشــركات النفطيــة العالمية 
كشركة ايني االيطالية وتوتال الفرنسية 
في تطوير القطاع النفطي في البحرين.
الجــدد لجمعيــة  الوزيــر األعضــاء  وهنــأ 
مهندسي البترول العالمية فرع البحرين 

بــدور  مشــيدا  شــعبان،  عمــار  برئاســة 
الشــباب فــي تطويــر مختلــف األنشــطة 
يمتلكونــه  لمــا  المتخصصــة  والفعاليــات 
فــي  عاليــة  وكفــاءات  قــدرات  مــن 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيــات. مؤكدا معاليه على حرص 
لتقديــم  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة 
ســبل الدعم والمســاندة لجميــع فعاليات 

الجمعية لتحقيق األهداف المرجوة.
النعيــم  ســامي  اســتعرض  جهتــه  مــن 

فــي كلمتــه عــن أهــم أنشــطة وفعاليات 
والمســتقبلية  الحاليــة  الجمعيــة 
الجهــات  مــع مختلــف  بالتعــاون  وذلــك 
هــذا  فــي  المتخصصــة  والمنظمــات 

المجال الحيوي.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط يشيد بجهود “مهندسي البترول العالمية”

وزير النفط مستقبال أعضاء جمعية مهندسي البترول العالمية فرع البحرين

المنامة - الصناعة والتجارةالسنابس - الغرفة

الثالثاء 16 يوليو 2019 
13 ذو القعدة 1440

أثناء اإلغالق اإلداري

أمل الحامد من المنامة

المدير العام المبادرات اإلستراتيجية مصرًحا للصحافيين أمس

الرئيس التنفيذي لـ “بابكو” يلقي كلمته في الندوة التعريفية أمس

إنجاز 3.5 مليون 
ساعة عمل دون 

وقوع إصابة 
مضيعة للوقت

إنشاء مصانع 
للصناعات التحويلية 

ضمن الخطط 
اإلستراتيجية

إنجاز 25 % من 
المشروع ويسير 

وفق الخطة 
الزمنية 
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Call.

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:




CHANGE NAME MAJOR
I, Mohammad Raju Khan S/O Sajid Ali holding indian Passport No 

N5202866 dated 09/08/2016 issued at Bahrain, having permanent 

residence at 92/104, Heeraman ka Purwq presently residing at 

Flat:1, Bldg No 3234, Road 581, Block 756 will henceforth be known 

as Mohammad Raju Khan objection (s), if any, may be given to 

Embassy of India, P.O.Box 26106 Adliya,KINGDOM OF BAHRAIN.

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا الس���يد قاس���م احم���د عل���ي ف���ردان المال���ك لبيرفيك���ت انترناش���ونال 
للمق���اوالت )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 39413، طالبا 
تحويل الفرع رقم 7 من المؤسس���ة الفردية المسمى بيرفيكت انترناشونال 
للمق���اوالت إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 1000، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 
1. فاطمة عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف

BOURU KHAMMU IBTAHIM.2
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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 - 91699( لسنة 2019

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 39413 

 تاريخ: 14/7/2019

)CR2019-92148( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: عبدالصمد جمعة س���لمان الحاوي ح���ق بطلب  تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ فيصل جمعة سلمان الحاوي 

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

رقم القيد

44278-2
االسم التجاري

الثقة للخضروات والفواكه

 تاريخ: 10/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )94187( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة صيدلية ام الحصم ذ.م.م

القيد: 127574

 تاريخ: 14/7/2019

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة صيدلي���ة ام الحصم ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

127574، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة صيدلية ام الحصم ذ.م.م الى 

صيدلية المستقبل الذهبي ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / طاهر عبدهللا مرهون جاس���م الس���اري  المصفي القانوني لش���ركة خليج 
اوهايو ش.ش.و لمالكتها ليلى طاهر عبدهللا، المسجلة كشركة الشخص الواحد 
بموجب القيد رقم 102468، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد /  محمد عادل علي حسن المدني باعتباره  المصفي القانوني لشركة لينغ 
دونغ للمنتجات البالس���تيكية ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 
بموجب القيد رقم 118400، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة خليج اوهايو ش.ش.و لمالكتها ليلى طاهر عبدهللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة لينغ دونغ للمنتجات البالستيكية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -94025( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم خليل ابراهيم جاسم زباري

االسم التجاري الحالي: مؤسسة هندي للصابون والمنظقات
االسم التجاري المطلوب: ذي بيوتي الب كوسمتكس

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تج���ارة/ بي���ع العط���ور ومس���تحضرات التجمي���ل 
وصابون الزينة، تجارة/بيع صابون ومنظفات

قيد رقم: 127291-1

 تاريخ: 14/7/2019

بناء على قرار  الشركاء في شركة ريو بلس للنجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 123334-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ ايه محمد رفيق علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة ريو بلس للنجارة ذ.م.م - سجل تجاري رقم 1-123334

عنوان المصفي: ايه محمد رفيق علي حسين
رقم الموبايل: 36355392 (973+)

wessan.at1973@yahoo.com :البريد االلكتروني

عنوان المصفي: وفاء محمود عبداللطيف سالمة
رقم الموبايل: 34451818 (973+)

greenlight.bh@gmail.com :البريد االلكتروني

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا ص���الح عبدالصاح���ب عب���دهللا الصائ���غ المال���ك ل� ع���رب ك���وم للتجارة 
انترناش���ونال  )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 57961، طالبا 
تحويل كل )16.15.14.7.5.2.1( من مؤسس���ة فردية إلى فروع في ش���ركة 
ذات مس���ئولية محدودة والمس���مى ش���ركة عرفة م���ارت ذ.م.م، والمس���جلة 
تخ���ت القيد رق���م 106164 لتصب���ح بذلك كفروع تحت ش���ركة عرفة مارت 

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل  فروع من مؤسسة فردية 
إلى فروع في شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 57961 

 تاريخ: 15/7/2019

الثالثاء 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 - العدد 103926
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العاهل السعودي يستقبل 
رؤساء وزراء لبنان السابقين

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، في جدة أمس االثنين، 

رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي، 
وفؤاد السنيورة، وتمام سالم، مؤكدا أهمية 

الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي. 
وذكرت وكالة أنباء “واس”، أنه جرى خالل 

القاء “استعراض العالقات األخوية بين 
السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص 

المملكة على أمن لبنان واستقراره”.
كما تم التأكيد على “أهمية الحفاظ على 

لبنان ضمن محيطها العربي”، وبحث آخر 
المستجدات على الساحة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب 
ميقاتي، أمس، إن “السعودية ستمد يد العون 
للبنان، ومجرد الزيارة ولقاء العاهل السعودي 

أعطانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بجميع 
أطيافه”.

طهران تهدد بالعودة لما قبل توقيــع االتفاق.. واألوروبي يحذر من انهياره

بريطانيا: قنبلة إيران النووية تحتاج عاًما

هدد مسؤول إيراني، أمس االثنين، بعودة بالده إلى المرحلة التي سبقت توقيع االتفاق النووي، في وقت أكدت لندن فرصة إنقاذ االتفاق تبدو ضئيلة اآلن. ونقلت 
وكالــة األنبــاء اإليرانيــة الرســمية “إرنــا” عن المتحدث باســم منظمة الطاقــة الذرية اإليرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ســتعود إلى وضع مــا قبل االتفاق النووي 

الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول األوروبية بالتزاماتها.

المزيد  بذل  األوروبية  الــدول  على  إن  إيــران  وتقول 
كان  التي  االقتصادية  المزايا  على  حصولها  لضمان 
برنامجها  على  قيود  وضع  مقابل،  تنالها  أن  يفترض 
النووي بموجب االتفاق الذي انسحبت منه واشنطن 

العام الماضي.
ويــأتــي تــصــريــح الــمــســؤول اإليـــرانـــي، بــالــتــزامــن مع 
اجتماع وزراء الدول األوروبية الموقعة على االتفاق 
لمناقشة  بروكسل  فــي  وألمانيا(  وفرنسا  )بريطانيا 

الملف اإليراني.
وأكــدت هذه الــدول في بيان ثالثي، األحــد، التزامها 
من  قلقهم  عن  معبرين  إيـــران،  مع  الــنــووي  باالتفاق 

مخاطر انهياره.
وسيسعى اجتماع بروكسل إلى إيجاد سبيل إلقناع 
وبدء  التوترات  بتخفيف  المتحدة  والواليات  إيــران 
المبرم  النووي  االتفاق  أن  من  مخاوف  وسط  حــوار 

عام 2015 بات على وشك االنهيار.
ــخــارجــيــة بــاالتــحــاد  ــة الــســيــاســة ال طــالــبــت مــســؤول
، إيران بمراجعة  األوروبي فيدريكا موغريني، أمس 
والعودة  الــنــووي،  االتفاق  بشأن  األخيرة  إجراءاتها 

لاللتزام به.
إيــران  مع  الــنــووي  االتــفــاق  بــأن  واعترفت موغريني 
“يمر بأصعب لحظاته”، مضيفة: “االتفاق النووي ليس 
يــزال صامدا، ال يمكن أن  لكنه ال  في صحة وعافية 
نقدم توقعات بشأن الوقت الذي سيصمد خالله، لكن 
معقدة  لالتفاق  الحالية  الــظــروف  أن  أقــول  أن  علي 

للغاية أكثر من أي وقت مضى”.

أمام إيران عام إلنتاج قنبلة نووية

هانت،  جيريمي  البريطاني،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
أمس االثنين، إن الوقت ال يزال متاحا إلنقاذ االتفاق 
النووي اإليراني مضيفا أن بالده ال تتفق مع الواليات 
المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع 

األزمة اإليرانية، وفق “رويترز”.
اجتماع  إلــى  لــدى وصوله  للصحفيين  هانت  وصــرح 
“ال  بروكسل  في  ــي  األوروبـ االتــحــاد  خارجية  وزراء 
يزال أمام إيران عام كامل إلنتاج قنبلة نووية.. لكن 

هناك فرصة ضئيلة إلبقاء االتفاق على قيد الحياة”.
المتحدة وإيران، وبلغ  الواليات  بين  التوتر  وتصاعد 
المتحدة شــن ضربات  الــواليــات  اعــتــزام  مــع  ــه  ذروتـ
جوية على إيران الشهر الماضي، وتراجع ترامب عن 

ذلك في اللحظة األخيرة.
إنها  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  وتقول 

إلى  للتوصل  إيــران  مع  مفاوضات  إلجــراء  مستعدة 
اتفاق أوسع نطاقا، بما يشمل برنامج إيران للصواريخ 

البالستية ودعم الميليشيات اإلرهابية في المنطقة.
وفي مايو الماضي، أعلنت طهران أنها بصدد التنصل 
االنسحاب  على  ردا  النووي  االتفاق  بنود  بعض  من 
األميركي منه وفرض العقوبات على إيران، ومنحت 
األوروبيين شهرين قبل التنصل من أجزاء أخرى من 

االتفاق.

بومبيو يرد على “عرض” روحاني

 رفــض وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 
عـــرض الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي القاضي 
حال  في  وواشنطن،  طهران  بين  محادثات  بإجراء 
رفعت األخيرة العقوبات وعادت إلى االتفاق النووي.

“واشنطن  صحيفة  نشرتها  مقابلة  في  بومبيو  وقال 
طرح  الــذي  العرض  “نفس  أمــس  األميركية،  بوست” 
إلــى وزيــر  على جــون كــيــري وبـــارك أوبــامــا” مشيرا 

خارجية ورئيس الواليات المتحدة السابقين.
وأضـــاف “الــرئــيــس تــرامــب سيتخذ بــوضــوح الــقــرار 
النهائي. ولكن هذا طريق سارت فيه اإلدارة السابقة 

هذه  ترى  الــذي  اإليراني(  النووي  )االتفاق  إلى  وأدى 
اإلدارة والرئيس ترامب وأنا أنه كارثة”.

التلفزيون  بثها  تصريحات  في  أبــدى  روحاني  وكــان 
اإليراني، األحد، استعداد بالده إلجراء محادثات مع 
واشنطن، مشترطا رفع العقوبات التي فرضتها إدارة 
النووي  االتفاق  إلى  وعــادت  ترامب،  دونالد  الرئيس 

المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي.

طهران تعتقل باحثة فرنسية إيرانية
أن  االثنين  أمــس  الفرنسية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
بــاحــثــة فــرنــســيــة-إيــرانــيــة فــي جــامــعــة مــرمــوقــة في 
باالتصال  لها  يسمح  ولم  إيــران  في  أوقفت  باريس، 

بالموظفين القنصليين.
البارزة في  الباحثة  ومن شأن توقيف فريبا عدلخاه 
علوم األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية في جامعة 
بين  التوتر  بتصاعد  يتسبب  أن  السياسية،  العلوم 
باريس وطهران في وقت حرج في األزمة المتعلقة 

بالبرنامج النووي اإليراني.
الفرنسية  “الــســلــطــات  بــيــان إن  الــــوزارة فــي  وقــالــت 
أنها  مؤكدة  عدلخاه”  فريبا  بتوقيف  مــؤخــرًا  ُأبلغت 

تحمل الجنسيتين.

عواصم ـ وكاالت

جدة ـ وكاالت

جيريمي هانت “وسط” على هامش اجتماع بروكسل )أ ف ب(

واشنطن ـ وكاالتدبي ـ العربية نتلندن ـ وكاالت

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس االثنين، تغريدات الرئيس 
األميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات في الكونغرس إلى 

“العودة من حيث أتين”، بأنها “غير مقبولة على اإلطالق”.

الحكومة  رئيسة  باسم  المتحدث  وقــال 
تعتبر  مــاي  إن  للصحفيين  البريطانية 
“اللغة التي تم استخدامها للحديث عن 
أولئك النساء غير مقبولة على اإلطالق”، 

وفق ما نقلت “فرانس برس”.
ــد، عــضــوات  ــان تــرامــب طــالــب، األحــ وكـ
ــنــواب من  ال ديــمــقــراطــيــات فــي مجلس 
“العودة  إلــى  يسمهن،  لم  أجنبية  أصــول 
أتـــيـــن”، مــمــا دفـــع مسؤولين  مــن حــيــث 
ــمــقــراطــيــيــن رفــيــعــيــن إلــــى اتــهــامــه  دي

بالعنصرية.
ــغـــريـــدة إلـــى  ــرامــــب فــــي تـ ــ وأشـــــــار ت
“عـــضـــوات كــونــغــرس ديــمــقــراطــيــات 
ــه يقصد  ــأنـ ــدا وكـ ــ ب ــا  تـــقـــدمـــيـــات”، مـ

ــة مــــــن الــــشــــابــــات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
األصـــوات  ذوات  الــمــتــحــررات 

ــواتــي  ــل ــكــثــيــرة، وال ال

للمرة األولى مثل  النواب  دخلن مجلس 
المولودة  أوكاسيو-كورتيز  ألكسندريا 
أصول  من  تنحدر  والتي  نيويورك،  في 

بورتوريكية، وغيرها.
منهن،  أي  تسمية  إلى  ترامب  يعمد  ولم 
لكنه قـــال: “إنــهــن أتــيــن فــي األصـــل من 
بالمطلق  كارثية  حكومات  ذات  بــلــدان 
كفاءة  األسوأ واألكثر فسادا وعدم  هي 
في العالم”. وأضاف أنهن “يخبرن شعب 
أمة  وأقـــوى  أعــظــم  المتحدة،  الــواليــات 
على األرض، كيف يجب أن ندير 

حكومتنا”.
ال  “لــمــاذا  متسائال:  واســتــطــرد 
إصــالح  فــي  ويساعدن  يعدن 
التي  الفاشلة  األمــاكــن 
أتـــــيـــــن مـــنـــهـــا حــيــث 

تتفشى الجريمة؟”.

اعتبــر أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر الفلســطينية، صائــب عريقات، أن 
حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تقدم فلسطين والقدس كـ”قرابين بمعابد 

اللؤم والتمحور السياسي”.

ــو  ــ ــوار مــــع راديـ ــ ــال عـــريـــقـــات فــــي حــ ــ ــ وق
“سبوتنيك” الروسي: “أن ننتظر أي دولة أو 
القيادة الدولية لحركة اإلخوان لتقرر كيف 
ينتهي،  أن  يــجــب  غـــزة  قــطــاع  يستخدم 
الفلسطينية  القضية  تــوضــع  أن  ويــجــب 
اعــتــبــار، ألن فلسطين  أي  فــوق  والــقــدس 
والقدس لن تكونا قرابين تقدم في معابد 

اللؤم والتمحور السياسي”.
وأضاف عريقات أن “هذه مأساة فلسطينية 
أنها  نــازف. حركة حماس معروف  وجــرح 
المسلمين.  اإلخــــوان  جــمــاعــة  مــن  جـــزء 

ــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــضــع ال ونـــحـــن ن
مرتفع  بصوت  ونقول  اعتبار  أي  فوق 

مــن كل  أهــم  الــقــدس وفلسطين 
العالم”.  وعواصم  العالم  دول 

ــن ســر  ــ ــي وأكـــــــد أمــ
التنفيذية  اللجنة 

العودة  “تقبل  أن  حماس  حركة  على  أن 
ال  الشعب  وإرادة  االقــتــراع،  صناديق  إلى 
لإلخوان  الدولية  الحركة  تقرره  ما  تطبق 
محتل  شعب  نحن  وهناك.  هنا  المسلمين 
اعتبار،  أي  فــوق  الفلسطينية  والقضية 
ــزء من  ــــت جــ ــقـــول لــحــركــة حـــمـــاس أن ونـ
هو  اآلن  المطلوب  الفلسطيني.  الشعب 
تنفيذ اتفاق أكتوبر الذي وقعتم عليه في 
بــإشــراف  الــقــاهــرة  فــي   ،2017 أكتوبر   12
صناديق  إلــى  نصل  أن  وكذلك  مصر،  من 

االقتراع في انتخابات عامة”.
وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون 
مع  مباحثات  األخيرة  األيــام  في 
لبحث  فــلــســطــيــنــيــيــن  ــادة  ــ قـ
مـــلـــف الــمــصــالــحــة 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ

المتعثر.

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو إن الواليــات المتحــدة تــدرس 
عواقب تســليم نظام الدفاع الصاروخي الروســي إس400- إلى تركيا، حليفتها 

في الناتو، والتي أكد أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

فــي حــديــث لصحيفة  بــومــبــيــو،  وأضــــاف 
“الــقــانــون يتطلب  بــوســت”، أن  “واشــنــطــن 
بــالده ستلتزم  أن  مــؤكــدًا  عقوبات،  فــرض 
ــقــانــون، مـــشـــددًا عــلــى أن الــقــانــون  بــهــذا ال
األمــيــركــي يــفــرض عــقــوبــات ضـــد الـــدول 
الدفاع  أسلحة  لشراء  صفقات  تعقد  التي 

الروسية.
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع التركية 
في  هبطتا  روسيتين  شحن  طــائــرتــي  إن 

ــار بـــالـــقـــرب مـــن الــعــاصــمــة  مـــطـ
لمواصلة  االثنين،  أمس  أنقرة، 
ــيــم أجـــــــزاء مــن  ــا تــســل ــ ــي روســ
الــصــاروخــي  ــدفــاع  ال منظومة 
تحد  فــي  تركيا  إلــى  إس400- 

لالعتراضات األميركية.
الـــــــوزارة على  ــالـــت  وقـ

الطائرتين  إن  “تويتر”  موقع  على  حسابها 
األخريين وصلتا إلى قاعدة مورتد الجوية، 
المنظومة  ــزاء  ــ أجـ لــنــقــل  ــيــن،  ــن االث الـــيـــوم 
التوالي.  على  الرابع  لليوم  الصنع  الروسية 
اللتان  والتاسعة  الثامنة  هما  الــطــائــرتــان 

تهبطان في مورتد منذ يوم الجمعة.
تركيا  حــذرت  المتحدة  الــواليــات  أن  ُيذكر 
العضو  عليها،  عــقــوبــات  فـــرض  مــن  ــرارا  مــ
الطائرة  الناتو واستبعادها من برنامج  في 
إذا  الــشــبــح  إف35-  طـــراز  مــن  المقاتلة 
المنظومة  شـــراء  عــن  أنــقــرة  تتخل  لــم 

الدفاعية.
للضغوط  الـــرضـــوخ  تــركــيــا  ورفــضــت 
ــة إن  ــلـ ــائـ ــة، قـ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي األمــ
ــمــنــظــومــة  ــل ــا ل ــ ــراءهــ ــ شــ

مسألة سيادة وطنية.

بومبيو: ندرس فرض عقوبات على تركياعريقات يشن هجوما الذعا على حماستيريزا ماي تهاجم دونالد ترامب
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القدس المحتلة ـ وكاالت

ــادت مــصــادر “الــعــربــيــة” فــي اليمن  أفــ
طائرة  السعودية  الــدفــاعــات  بتدمير 
الحوثي  ميليشيات  أطلقتها  مسيرة 
ــي خــمــيــس  عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة فــ

مشيط.
طائرة  الجوية  الــدفــاعــات  دمــرت  كما 
ــواء  حــوثــيــة مــســيــرة ثــانــيــة فــي األجــ

اليمنية كانت متجهة نحو السعودية.
االثنين،  أمــس  اليمني  الجيش  ونــفــذ 
مواقع  على  مباغتة  هجومية  عملية 

مليشيات الحوثي في حجة، ليسيطر 
شرق  العسكرية  الــمــواقــع  بعض  على 

مديرية حرض.
سقوط  الحكمي  محمد  العقيد  وقــال 
قتيل  بين  الحوثية  العناصر  عشرات 

وجريح خالل العملية الهجومية.
من جانبها نفذت مقاتالت تحالف دعم 
غارات  عدة  الهجوم،  خالل  الشرعية، 
وتعزيزات  تجمعات  استهدفت  جوية 

للمليشيات الحوثية.

االثنين،  أمــس  صباح  انفجار،  وقــع 
العسكرية  للصناعات  مستودع  في 
تابع للجيش اإلسرائيلي، في منطقة 
انــدالع حريق  إلى  أدى  ما  هرتزليا، 
على  اإلطــفــاء  طــواقــم  عملت  كبير 

إخماده ومنع انتشاره.
في  الطوارئ  هيئات  إلحدى  ووفقا 
اإلسرائيلية،  العسكرية  الصناعات 
ــاء تــمــكــنــت من  ــ ــف فــــإن فــــرق اإلطــ

الحريق، من  الكاملة على  السيطرة 
دون اإلفادة بوقوع إصابات.

وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل اإلعــــــــــالم 
اإلسرائيلية، فإن خلال في مستودع 
إلــى  أدى  الـــدخـــان،  قــنــابــل  لتخزين 
كبير،  حريق  أعقبه  انفجار  حــدوث 
ــتــقــديــرات األولـــيـــة أن  ورجــحــت ال
لعطل  نتيجة  وقــع  االنفجار  يكون 

تقني تسبب بانبعاث دخان.

تدمير طائرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه السعودية

انفجار بمستودع للصناعات العسكرية بإسرائيل

عواصم ـ وكاالت الكويت ـ وكاالت

االثــنــيــن إن  المتحدة أمــس  قــالــت األمـــم 
“آلية  على  اتفقت  اليمن  حــرب  ــراف  أطـ
وإجــــراءات جــديــدة إلعـــادة فــرض وقف 
إطالق النار وعدم التصعيد” حول مدينة 
الحديدة الساحلية، عالوة على الجوانب 

الفنية لسحب القوات.
أن  بيان  في  الدولية  المنظمة  وأضــافــت 
سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين 
من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات 
أول  في  اليمن،  قبالة  األحمر  البحر  في 

اجتماع من نوعه منذ فبراير.
وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
متن  على  الخامس  المشترك  اجتماعهم 
اتفاق  لدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  سفينة 
قبالة  البحار  أعالي  )أونمها( في  الُحديدة 

الحديدة. 
وقالت األمم المتحدة في بيان إنه وبعد 
الــنــار في  إطـــالق  انتهاكات وقــف  تــزايــد 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، حـــرص الــطــرفــان على 

إيجاد سبل للحد من التصعيد.
اتفاقهما  أنــجــزا  الطرفين  أن  وأضــافــت 
على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين 
الُمتبادل  االنتشار  األولى والثانية إلعادة 

للقوات.
الــى ذلــك، وافــق مجلس األمــن باإلجماع 
أمس على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف 
إطـــالق الــنــار فــي الــحــديــدة غـــرب اليمن 

لألمم  العام  األمين  وطالب  أشهر،  لستة 
لكامل  بالعمل “على نشر سريع”  المتحدة 

عديد هذه البعثة.
الــصــادر  قـــرار مجلس األمـــن  وبــنــاء على 
في نهاية العام الماضي، من المفترض أن 
لكن  مراقبا،   75 البعثة  عناصر  عدد  يبلغ 
اليمن،  في  حاليا  يعملون  منهم  فقط   20

حسب معلومات األمم المتحدة.

قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد 
الصباح، أمس االثنين، إن: “عناصر الخلية 
اإلخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية 

داخل مصر.
ــذي  ــاء فــي بــيــان مــجــلــس الـــــوزراء ال وجــ
نشرته وكالة األنباء الكويتية “كونا”، تأكيد 
المقبوض  اإلرهابية  الخلية  أن  المجلس 

عليها تتبع تنظيم اإلخوان المسلمين.
قدم  الداخلية  وزيـــر  أن  الــبــيــان  ــاف  وأضـ
تفاصیل  “حـــول  ــوزراء  ــ ال لمجلس  شــرحــا 
تنظیم  تتبع  إرھابیة  خلیة  على  القبض 
صــدرت  ــذیــن  ال مــن  المسلمین  ــوان  ــ اإلخـ
القضاء  قبل  من  قضائیة  أحكام  بحقھم 
الــمــصــري وبـــاإلجـــراءات الــتــي قــامــت بھا 
األجھزة األمنیة المختصة بوزارة الداخلیة 
والتي قادت إلى الكشف عن ھذه الخلیة 
معھم  ــیــة  األول التحقیقات  إجـــراء  وبــعــد 
وإخالل  إرھابیة  بعملیات  بقیامھم  أقــروا 
باألمن في أماكن مختلفة داخل األراضي 

التحقیقات  مــواصــلــة  ــاري  وجـ الــمــصــریــة، 
للكشف عمن تطالھم شبھة التستر علیھم 
والتعاون معھم”. وأضاف الوزير: “نواصل 
شبهة  تطالهم  عمن  للكشف  التحقيقات 

التستر على الخلية اإلخوانية”.
وقد أحدث الكشف عن الخلية نقاشًا حول 
وضع اإلخوان المسلمين، الذي يصنف في 
عدد من دول المنطقة بالتنظيم اإلرهابي 

وُيحظر نشاطه.
ــا” عــن خــالــد الجار  الــى ذلـــك، نقلت “كــون
بالده  إن  قوله  الخارجية  وزيــر  نائب  هللا 
سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب 
االتــفــاقــيــات الــمــشــتــركــة بــيــن الــجــانــبــيــن. 
ال  التحقيقات  إن  الداخلية  وزارة  وقالت 
آخرين  أعضاء  عن  للكشف  جارية  تــزال 

في الخلية.

اجتماع لجنة إعادة االنتشار في الحديدة على السفينة من اجتماع مجلس الوزراء الكويتي

األمــم المتحدة تمدد مهمــة بعثتها للمراقبــة في اليمن ســلمت مصر مطلوبين أمنيا على صلة بالتنظيم االرهابي

االتفاق على معايير جديدة لوقف النار بالحديدة الكويت: عناصر الخلية اإلخوانية أقروا بجرمهم

16 يوليو 2019 الثالثاء
13 ذو القعدة 1440



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

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com 09

هــل الخادمــات عنيفــات بطبعهــّن أم هــّن بريئــات من هــذه التهمــة التي تلصق 
بهــّن غالبــًا؟ لــم تكــن هــذه القضية موضــع نقاش إالّ بعــد انتشــار مقاطع فيديو 
لخادمــات يمارســن تعذيــب أطفــال ال تتجــاوز أعمارهــم بضعــة أشــهر دون أن 
يــرف لهــّن جفــن. لعل هناك من يتســاءل: ما الــذي يدفع الخادمة إلى ممارســة 
مثــل هــذه الســادية التــي ال نظيــر لهــا بحــق أطفــال أبريــاء؟ واإلجابــة التــي 
نتصورها أنها نزعة االنتقام جراء ما يتعرضن له من معاملة قاسية ومن ربات 

البيوت تحديدا.
وما تتناقله الصحف ووســائل االتصال اإللكتروني من قصص بشــعة ال حصر 
لهــا يمكــن التوقــف أمــام واحــدة منهــا وبطلتهــا خادمــة اســتغلت بــراءة شــاب 
ال يتعــدى الخامســة عشــرة مــن العمــر واســتطاعت بدهائهــا أن تجعلــه أســيرا 
لشــهواتها، وقــد أحالــت حياتــه إلــى جحيــم رغــم أّن الشــاب كان متفوقــا فــي 
دراســته ولــه إســهاماته على الصعيــد االجتماعي، لكّن الخادمــة جعلته يرفض 
الخــروج مــن المنــزل لحضور المناســبات وبــدأ تحصيلــه الدراســي يتراجع، ما 
أثــار فــزع والديــه وكانــت الصدفــة وحدها هي التــي قادت األب إلى اكتشــاف 
الحقيقــة المروعــة التــي لم تخطر له على بــال، إذ كان الوالدان مدعوين خارج 
المنــزل الرتباطهمــا بمناســبة، وكالعادة رفض االبن مرافقتهمــا بحجة المذاكرة 
لكن األب عاد إلى المنزل للبحث عن حاجة وفي غرفة الخادمة وجد الحقيقة 
عندمــا رأى الخادمــة بــأم عينــه وابنــه معا، طبعا لــم يتمالك األب نفســه فانهال 
علــى ابنــه بالضــرب المبرح أما الخادمة فإنها ُرحلت إلى بلدها بيد أّن المشــكلة 

التي خلفتها كانت فادحة. 

والّذي يجدر ذكره هنا أن سوء المعاملة ليس وحده ما يقود إلى اقتراف  «
الجرائم لكن في ذات الوقت ليس بوسع أحد أن يغض الطرف عن أّن هناك 

أرباب أسر يمارسون قسوة مفرطة وإهانات ال حصر لها وإرهاق الخدم 
بأعمال تمتد لساعات طويلة دون رحمة تدفعهن إلى االنتقام وبأساليب 

وحشية في أغلب األحيان، والضحايا هم األطفال دائما، والكثير من الكفالء 
يتناسون ما حث عليه اإلسالم من الرأفة بالخدم ومنحهم حقوقهم.

التهديدات الســخيفة الخرقاء لنظام الماللي بشــأن االنســحاب من االتفاق النووي، والتي 
يريــدون اإليحــاء مــن خاللهــا بأنهــم ملتزمــون بــه ولكــن العقوبــات األميركيــة هــي التــي 
تجبرهــم علــى أن يقدمــوا على خطوات تصعيدية، غير أن الحقيقة أن نظام الماللي وكما 
هــو معــروف عنه فإن الكذب والخداع يجري فــي عروقه وال يمكنه التخلي عنه، وبديهي 
أن الماللــي لــم يكونــوا باألســاس ملتزميــن باالتفــاق النــووي حتــى يقومــوا بخرقــه إذ إن 
مســاعيهم ومحاوالتهــم الســرية مــن أجــل امتالك القنبلــة الذرية جارية على قدم وســاق، 

وسبق أن أعلنت االستخبارات األلمانية وجهات أخرى ذلك أكثر من مرة.
الجديــد فــي األمر بالنســبة لنظام الماللي هذه المــرة، هو أن هناك جدية دولية واألهم من 
ذلــك إجمــاع دولــي على عدم الســماح للنظام ليس بخرق االتفاق النــووي فقط، إنما حتى 
امتــالك األســلحة الذريــة، وألنهــم يعلمون جيدا أنهم صــاروا أثقل ما يكــون على المجتمع 
الدولــي وصــار هنــاك ملــل وضجــر يقتــرب مــن الســخط لكثــرة تماديهم فــي التســتر على 
برنامجهــم النــووي وعــدم كشــفهم حقيقته، فإنهــم يحاولــون الزعم أمام العالــم بحرصهم 
علــى االتفــاق النــووي خصوصــا عندما يتبجــح نائب وزيــر خارجية نظــام الماللي، عباس 
عراقجــي، فيقــول: “إن تقليــل االلتزامــات هــو بالتحديــد تحــرك للمحافظــة علــى االتفــاق 
النــووي وليــس للقضــاء عليــه”، ولو كان هذا النظام صريحا وصادقا منــذ البداية لما كانت 

محاوالته السرية جارية على قدم وساق من أجل امتالك األسلحة النووية.
االنسحاب األميركي من االتفاق النووي هو باألساس ألن هذا االتفاق  «

لم يكن عمليا وال قاطعا في لجمه نظام الماللي وضمان عدم قيامه 
بمحاوالت سرية وراءه، ومع أن بلدان االتحاد األوروبي وروسيا والصين 

لم تشاطر الموقف األميركي ولكنها كما يظهر تتفهمه خصوصا مع 
الخروقات التي قام بها نظام الماللي خالل األعوام التي تلت إبرام 

االتفاق، لذلك فإن موقف النظام ووضعه ليس جيدا، بل أسوأ ما يكون، 
خصوصا أن النظام يعلم جيدا أن برنامجه النووي صار على سكة 

محطتها النهائية التخلي عنه. اتفاق تموز 2015، الذي انتقدته السيدة 
مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة اإليرانية، 

أوضحت أنه غير كاف إلحكام السيطرة على هذا النظام، ذلك أن هذا 
النظام وكما أكدت فإن التحايل على قرارات مجلس األمن الستة 

واالتفاق غير الموقع الذي ال يفي بمتطلبات معاهدة دولية رسمية، مما 
الشك فيه لن يعيق حصول الماللي على القنبلة، ومع ذلك، فإن نفس 

القدر من التراجع يقوض هيمنة خامنئي، ويضعف الفاشية الدينية 
بكاملها ويزعزعها. “الحوار”.

عنف الخادمات

عن التهديدات الخرقاء لنظام الماللي

تأثير التقنيات الذكية على 
المحاسبين في المستقبل

تسونامي الكراهية )2(

ليــس مــن المتوقــع أن تبطــئ ثــورة الــذكاء االصطناعي فــي أي وقت قريب، فــي الواقع، 
يتوقــع الخبــراء أنه يمكن اســتبدال مــا يصل إلى 800 مليون وظيفــة بتكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي بحلول عام 2030. في البداية، بدا وكأن تكنولوجيا التشغيل اآللي والذكاء 
االصطناعي في مكان العمل تؤثر فقط على العمال ذوي الياقات الزرقاء والوردية، ومع 
تقــدم هــذه التكنولوجيــا، بــدأ العمال المحترفون مــن ذوي الياقات البيضــاء، بما في ذلك 
“المحاســبون”، في القلق بشــأن ما يخبئه المســتقبل لحياتهم المهنية وما إذا كان الذكاء 

االصطناعي سيجعل من عملهم أمرا عفى عليه الزمن.
ويتيــح ظهــور التعلــم اآللي اآلن لمنصات الذكاء االصطناعــي مراقبة البيانات والعمليات 
وتحليلهــا والتعلــم الذاتــي لتحســين أدائهــا ودقتهــا بمــرور الوقــت، وتكنولوجيــا الــذكاء 
االصطناعــي قــادرة بالفعــل علــى التعامــل مــع العديــد مــن الوظائــف المحاســبية، مثــل 
إعــداد الضرائــب، والرواتب، ومراجعة الحســابات، وقام العديد مــن أبرز مقدمي البرامج 
المحاســبية، بمــا فــي ذلــك Xero و Intuit و Sage، بدمــج تقنيــة الــذكاء االصطناعــي في 
برامجهم للتعامل مع المهام المحاســبية األساســية، مثل التســويات المصرفية وتصنيف 

الفواتير وتقييم المخاطر وعمليات التدقيق.
بينمــا ال يوجــد هنــاك شــك فــي أن تقنيــة الــذكاء االصطناعي قــادرة على التعامل مــع العديد 
من المهام المحاســبية بشــكل أســرع وأكثر كفاءة، فإن هذا األمر ال يعني النهاية للمحاسبين، 

ســوف تكــون هنــاك دائًمــا حاجــة للعنصــر البشــري - الــذكاء البشــري - فــي الطــرف اآلخر من 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، ووفًقا لشركة األبحاث الرائدة “Gartner”  سوف يقوم الذكاء 

االصطناعي بتوفير وظائف أكثر من تلك التي سوف يحل محلها، تارًكا للعمال الخيارات.
ال داعــي لكــي يقلــق المحاســبون بشــأن اســتبدال وظائفهــم بالــذكاء االصطناعــي فــي 
المســتقبل القريب، فســوف تحتاج الشركات دائًما إلى محاسبين يمكنهم تحليل وتفسير 
بيانات الذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى تقديم خدمات استشــارية، وبدالً من اســتبدال 
دور المحاســب، ســوف تقــوم تقنيــة الــذكاء االصطناعــي بتحويــل المهــام التــي يؤديهــا 
المحاســب، وســيكون لــدى لمحاســبين المزيــد من الوقــت للتركيز علــى الجوانب األخرى 

للوظيفة، مثل االستشارات وتحليل البيانات بدالً من قضاء ساعات في إكمال المهام.

ال توجد وسيلة للهروب من استخدام تقنية الذكاء االصطناعي، على األقل ليس  «
إذا كنت تأمل في أن تظل قادرًا على المنافسة في السنوات القادمة، وال يمكن 

التغلب على سرعة وكفاءة ودقة تقنية الذكاء االصطناعي، والشيء الوحيد 
الذي يمكن للمحاسبين فعله هو تبني هذه التكنولوجيا الجديدة ومعرفة 

كيفية تعظيم استخدامها، فكلما كنت أفضل تجهيًزا لمساعدة عمالئك على 
دمج واستخدام تقنية الذكاء االصطناعي في عملياتهم المحاسبية، كلما زادت 

قيمتك أنت.

العالــم كلــه يناقــش تحديــات نشــر التســامح فــي 
انتشــار  الرقمــي، ويتــداول ســبل معالجــة  العصــر 
خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وهــذا أمــر جيــد ومفيــد مــن دون شــك، لكــن األهم 
متعــددة  اســتراتيجية  بنــاء  هــو  برأيــي  واألنجــع 
بمحتــوى  ُيعنــى  المــدى  قصيــر  أحدهــا  األمديــة، 
الكراهيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، على 
أن يتبلــور الجهد العالمي في اتفاقية دولية ملزمة 
تختــص بتجفيــف منابــع محتــوى الكراهيــة علــى 
المدييــن المتوســط والبعيد، بمعنى ضــرورة تالزم 
المســارات بما يناسب خطورة الظاهرة التي تفوق 
فــي تأثيراتهــا انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، ألن 
األخيــرة تبقــى فــي أغلبهــا بيــد دول، بينمــا خطاب 
تمتلكــه  الــذي  الشــامل  الدمــار  ســالح  الكراهيــة 
تنظيمــات متطرفــة وجماعــات راديكاليــة معاديــة 
لجميــع األديــان والحضارات والثقافــات، وال يجب 
مطلقًا أن نربط األمر بالدين اإلسالمي أو المسيحي 
أو اليهــودي، وال نحصــره فــي “اإلســالموفوبيا” وال 
العداء للسامية وال أية نظرة أو رؤية مبتسرة لهذا 

المحتوى المدمر.
علينا أن نعترف أن الكراهية ال تقتصر على العداء 
الدينــي، بــل تشــمل العــداء العرقــي وتمتــد لقائمــة 
اللغــوي والسياســي!  العــداء  طويلــة تطــال حتــى 
فهي أشكال مختلفة للكراهية القائمة على الهوية، 

لألفــراد والجماعــات، بما في ذلــك الهويات الدينية 
والعرقية والجنسية، إذ يخطئ من يظن أن العداء 
محتــدم فقــط بيــن الغــرب واإلســالم، أو لنكن أكثر 
صراحــة ووضوحــًا، بين أقليات من أتباع اإلســالم 
والمســيحية، فهنــاك عــداوات ال تقــل خطــورة بين 
المسلمين وبعضهم البعض على سبيل المثال وبين 
الطوائــف والمذاهــب المســيحية، وهــي عداوات ال 
تقتصــر علــى التفرقة الطائفية، ســنة وشــيعة على 
ســبيل المثــال، بــل إن بعضهــا يشــتعل أحيانــًا بيــن 
أتبــاع مذهــب أو طائفــة واحــدة، جــراء ممارســات 
تنظيمــات اإلرهــاب والتطــرف التي وظفــت الدين 
في السياسة وجعلت منه ساحة للخالف والشقاق، 
فــال عجب أن نجد الكراهية داخل الطائفة الدينية 
الواحدة ألسباب سياسية قائمة على رؤى متكلسة 
وتحليــل  وتأويــالت  تفســيرات  وراء  وتمتــرس 

لألحداث والوقائع!

علينا أن نعترف بأن محتوى الكراهية أخطر  «
وأعمق وأكثر انتشاراً مما نعتقد جميعًا، 

وعلينا أن نقر بأن الصمت ليس خياراً متاحًا، 
وأن السكوت على مثل هذه الظواهر مجازفة 

بحق األجيال المقبلة في حياة آمنة سالمة 
خالية من العنف والكراهية واألحقاد.

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

فالح هادي الجنابي

sm.adnan56
@hotmail.com

د. جاسم حاجي

سالم الكتبي

“الكراهية ال تقتصر على العداء  «
الديني، بل تشمل العداء 

العرقي وتمتد لقائمة طويلة 
تطال حتى العداء اللغوي 

والسياسي “.
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 قناة الجزيرة... 
الجرذ المتعب

رهان خاسر وعمل دنيء وخسيس تقوم به قناة العهر “الجزيرة” لبث 
الفرقة بين أبناء الشــعب البحريني والحث على الكراهية، وقد اعتاد 
الوطن العربي هياكل الكذب والحس العفن الذي تشتهر به هذه القناة 
التــي تحمــل قوافــل “الحقد والغيــرة” على مملكة البحرين، فاإلســاءة 
إلــى البحريــن ورموزهــا كالــدم يجــري فــي عــروق جميــع المرتزقــة 
العامليــن فيهــا، مجموعــة أصوات تنفث الســموم واألحقــاد وتتثاءب 
صديــد الخســة واالنحطــاط، جــرذان بلــون الميــاه النتنــة تخــرج منهــا 

نيران وسموم العمالة.
كلمــا تنجح البحرين وتتقدم يشــتد ألــم تنظيم الحمدين وتخرج قناة 
العهر لتتسلق جدران الكذب والفبركة وصياغة قصة جديدة لإلساءة 
إلــى البحريــن وأهلهــا، فهــذه القنــاة مثل اللــص الذي يرى في الســرقة 
السبيل الوحيد لسد حاجته ألن السرقة غريزة في نفسه، فعلى مدى 
تاريــخ هــذه القنــاة وهي نافــورة كذب وتضليــل والعيش علــى الحقد 
والتفرقــة، وليــس فــي ذلك غرابة طالمــا أن تنظيــم الحمدين معروف 
برعاية اإلرهاب ومســاندة الجماعــات اإلرهابية ولديه المعرفة والعلم 

والفكر لكل ما يضر المجتمعات البشرية.
كانــت ومازالــت البحريــن “عصية” على األعداء ولن يســتطيع أي أحد 
مهمــا كان قلــب الحقائــق والتأثيــر علــى أمنهــا واســتقرارها ومحبــة 
الشــعب للقيــادة، فالبحريــن وطن يتبــوأ خارطة قلب العالــم والجميع 
يرشف طعم المحبة والروعة من عبق عينيها، وستبقى قناة الجزيرة 

ومن يديرها كالجرذ المتعب الذي يترقب سحقه باألرجل.
نــود أن ننبــه إلــى أمر بســيط ســبق أن ذكرناه، وهو أن قنــاة “الجزيرة” 
ُأشــهرت مــن األســاس لزلزلــة القيــم، وإشــهار مــن ال يســتحق الشــهرة 
الواحــد علــى مذابــح تهريجهــا وســطحيتها  الفريــق  وتحطيــم روح 
وســخافتها، ألنهــا ال تعنــى إال بما هو كاذب ويخــدم مصلحة الصهاينة 

وأعداء األمة العربية وشعوب دول مجلس التعاون.

ونجحت في تجنيد جيش ضخم من “اإلعالميين الخونة” الذين ارتبطت  «
مصالحهم بالمكافآت السخية التي تصرفها جهات التمويل الصهيونية 

مقابل خيانتهم عروبتهم وأوطانهم وتسعى جاهدة كالثور الهائج 
لتمزيق الشعوب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

16 يوليو 2019 الثالثاء
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تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، اعتمد إقامة النسخة الـ 24 من بطولة بريف كومبات فيديريشن في العاصمة البريطانية لندن يوم 25 يوليو المقبل بصالة 
كوبر بوكس بحديقة الملكة إليزابيث األولمبية، حيث يأتي إقامة هذه البطولة ضمن البرنامج الزمني الذي اعتمده سموه للبطولة 
للعــام 2019، والتــي تواصــل مــن خاللــه جوالتها العالمية في زيارة مــدن وعواصم بلدان المعمورة؛ من أجــل تعزيز حضور بطولة 

بريف دوليا كماركة بحرينية مسجلة في عالم رياضة فنون القتال المختلطة لفئة المحترفين.

وقــد بــدأت منظمــة بريــف الــذي يترأســها 
ترويجيــة  خطــة  بإعــداد  شــاهد  محمــد 
تحتضنهــا  التــي  البطولــة  هــذه  إلقامــة 
لنــدن، والتي تعتبر األكثر نموا في رياضة 
فنــون القتــال المختلطــة للمحترفيــن، من 
خالل توجيه الدعوات لكبار الشــخصيات 
الخاصــة  اإلعالنــات  ونشــر  والمشــاهير 
فــي هذه البطولة على مســتوى حســابات 

التواصــل االجتماعي والصحف المقروءة 
والقنــوات المتلفــزة واإلذاعيــة وبخاصــة 
حشــد  أجــل  مــن  وذلــك  بريطانيــا؛  فــي 
الشــارع الرياضــي للحضــور واالســتمتاع 
البطولــة، والتــي  هــذه  نــزاالت  بمشــاهدة 
سيشــارك فيهــا أبــرز الالعبيــن المســجلين 

والمعتمدين في هذا الحدث. 
وبهذه المناســبة قال رئيس منظمة بريف 
محمــد شــاهد: “إن المنظمــة تســير وفــق 
رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ 
لتأكيد تواجد بطولة بريف على المستوى 
العالمــي؛ للوصــول للهدف المنشــود، وهي 

أن تكــون هــذه البطولــة هــي األولــى فــي 
تكــون  أن  اســتطاعت  فالبطولــة  العالــم. 
مؤثرة على الســاحة بالشــكل الذي منحها 
العديــد  اســتقطاب  فــي  وســاهم  القــوة 
مــن نجــوم هــذه الرياضــة. وبالشــك، فإن 
المنظمــة ستســعى إلبــراز وإنجــاح بطولة 
بريــف 24 فــي لنــدن، علــى الشــكل الــذي 
يخدم تطلعات سموه لمواصلة النجاحات 

تلو النجاحات في هذه البطولة”.
وتعتبــر هــذه المــرة الثانية التــي تحتضن 
فيهــا المملكــة المتحــدة منافســات بطولة 
منافســات  اســتضافت  ان  بعــد  بريــف، 

مدينــة  فــي  البطولــة  مــن   13 النســخة 
بلفاست بأيرلندا الشمالية في يونيو العام 
الماضــي، وذلــك ضمــن الجولــة األوروبية 
التي اعتمدها ســمو الشــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لهذه البطولة.

 عياد يستعد للمشاركة في 
النسخة 24

المحتــرف  البحرينــي  الالعــب  يســتعد 
فــي  مجــددا  للمشــاركة  عيــاد  حســين 
منافســات بطولــة بريف، وهــذه المرة في 
النســخة الرابعــة والعشــرين مــن البطولة، 
البريطانيــة  العاصمــة  ســتحتضنها  التــي 
لنــدن في هــذا الشــهر. وســيواجه الالعب 
حســين عيــاد الالعــب البريطاني ميتشــل 
جونســون فــي فئــة نــزاالت وزن الذبابــة. 
ويعتبــر الالعــب عيــاد أحــد أبــرز الالعبين 
القتــال  فنــون  رياضــة  فــي  البحرينييــن 

المختلطــة، حيث تدرج في اللعبة كالعب 
هــاٍو عندما مثــل المنتخــب البحريني في 
بطــوالت االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال 
المختلطــة IMMAF - WMMAA، ونجــح 
أبرزهــا  مــن  مميــزة،  نتائــج  إحــراز  فــي 
العالــم.  البرونزيــة فــي بطولــة  الميداليــة 
ثــم انتقــل لفئــة المحترفيــن، وكانت أولى 
مشــاركاته فــي بطولــة بريــف 12، والتــي 
أقيمت في العاصمة اإلندونيســية جاكرتا 

مايو 2018، حيث نجح في تحقيق الفوز 
فــي اول ظهــور لــه علــى حســاب الالعــب 
الفلبينــي جومــار باك. وقــد توالت نتائجه 
المميــزة فــي هــذه البطولــة، عندمــا تغلب 
علــى منافســه المصــري محمــد أبــو علــي 
 BRAVE 18 بالضربــة القاضية في بطولة
فــي البحرين، وفاز علــى الالعب الفلبيني 
 BRAVE 22 جيســون فيرغارا فــي بطولة

بالفلبين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لنـــدن تحتضـــن بــريـــف 24

الالعب حسين عياد

سبورت

حوراء جعفر
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تقام يوم 25 
يوليو الجاري

ــرة الــتــنــظــيــمــيــة ــائـ ــطـ ــرات اتـــحـــاد الـــكـــرة الـ ــبـ ــد بـــخـ ــي ــش ــد بـــن حــمــد ي ــالـ خـ

واثقون من نجاح البحرين في استضافة عالمية الشباب

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن اســتضافة بطولة العالم للشــباب للكرة الطائرة تحت 21 بنســختها العشــرين على أرض المملكة يتوافق مع إســتراتيجية اللجنة 
األولمبية البحرينية الرامية إلى استقطاب كبرى البطوالت واألحداث العالمية في شتى األلعاب الرياضية لتحويل مملكة البحرين 
إلــى وجهــة عالمية وعاصمة للرياضة، وأضاف ســموه أن أســتضافة االتحــاد البحريني للكرة الطائرة للحــدث العالمي تعتبر امتدادا 
للنجاحــات التــي حققهــا االتحــاد علــى صعيد اســتضافة كبرى البطــوالت العالميــة والقارية واإلقليميــة، والتي شــهدت نجاحا كبيرا 
وإشــادة واســعة من االتحادين الدولي والقاري، وهو أمر يبعث على الفخر واالعتزاز ويجســد المكانة المتميزة لمملكة البحرين في 
احتضــان مثــل تلــك البطــوالت لمــا تمتــاز به من كوادر بشــرية مؤهلة وبنية تحتية متميزة وشــعب مضياف وســمعة رائعة على هذا 

الصعيد جعلها موضع ثقة وأهتمام بالنسبة لكافة االتحادات والمنظمات الرياضية العالمية.

وأشــار ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
إلــى أهميــة احتضــان مملكــة البحريــن لبطولــة 
العالم للشــباب للكــرة الطائرة تحت 21 عاما لما 
لهــا مــن أهمية كبيرة في تعزيز ســمعة البحرين 
الحضاريــة  بمنجزاتهــا  والتعريــف  إعالميــا 
وتاريخهــا العريــق وتنشــيط الحركة الســياحية 
مــن خــالل اســتضافة العديــد مــن الضيوف من 
لتشــكل  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  مختلــف 
البطولــة فرصــة مثاليــة؛ للتعريــف بالمملكة إلى 
جانب االنعكاســات اإليجابية لالســتضافة على 
المســتوى الرياضــي مــن خــالل إبــراز البحريــن 
كقبلــة الســتضافة البطــوالت العالمية وتســخير 

المنتخــب  لصالــح  والجمهــور  األرض  عاملــي 
وتعزيــز الخبــرات التنظيميــة وتوطيــد العالقــة 

مع االتحاد الدولي للكرة الطائرة.
قــدرة  فــي  الكبيــرة  ثقتــه  عــن  ســموه  وعبــر 
اللجنــة المنظمــة العليــا برئاســة رئيــس االتحاد 
البحرينــي للكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد 
آل خليفــة علــى إخراج البطولــة بأفضل صورة؛ 
نظــرا للخبــرات التنظيميــة الكبيرة التــي يتمتع 
التــي  التحضيــرات  وعلــى ضــوء  االتحــاد  بهــا 
قــام بهــا مؤخــرا، ومــا قدمتــه اللجــان العاملــة 
مــن جهــد كبيــر فــي الفتــرة الماضيــة، متمنيــا 
لمنتخبنا الوطني الشــاب التوفيق والنجاح في 

االســتحقاق العالمــي لرفــع راية البحريــن عالية 
خفاقة.

اطمئنان على التحضيرات األخيرة 

تــرأس جهــاد حســن خلفــان االجتمــاع الثالــث 
للجنــة التنفيذيــة لبطولــة العالــم، والــذي عقــد 
بمقــر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة بمدينة 
مديــر  وبحضــور  بالرفــاع  الرياضيــة  عيســى 
البطولــة فراس الحلواجــي، حيث رحب خلفان 
اللجــان  رؤســاء  التنفيذيــة  اللجنــة  بأعضــاء 
العاملــة بالبطولة، مثمنــا جهودهم المتميزة في 
الفتــرة الماضيــة، والتــي أنجــزوا خاللهــا العديد 

مــن الترتيبــات والتجهيــزات كل فيمــا يخــص 
العالمــي،  لجنتــه مــن أجــل اســتضافة الحــدث 
وبحــث خلفــان مــع كافــة اللجــان التحضيــرات 
األخيــرة والوقوف علــى الجهوزية قبل انطالق 
ومتطلباتهــم  احتياجاتهــم  وتفقــد  البطولــة 
وأطمــأن علــى الجهود التي بذلتهــا كافة اللجان 
خــالل الفترة الماضية من أجل اســتيفاء جميع 
معايير واشــتراطات االتحاد الدولي، معربا عن 
ثقتــه الكبيرة في قــدرة الكوادر البحرينية على 
تحقيــق أعلى معايير الجودة في التنظيم نظرا 
للخبــرة المتميــزة التــي تتمتــع بهــا المملكة على 

هذا الصعيد.
خطــة اللجنــة اإلعالميةاطلــع مديــر البطولة 
فــراس الحلواجــي على خطة عمل ســير اللجنة 
بــدء  قبــل  لمــا  اعدادهــا  تــم  التــي  اإلعالميــة 
االســتحقاق العالمــي وأثنــاء ســير المواجهــات 
الرســمية بجانب األعمال التي ســتقوم بها على 
مســتوى مواقــع التواصــل االجتماعــي بجانــب 
دور اللجنــة فــي التحشــيد الجماهيــري لمــؤازة 
منتخبنــا للشــباب بالبطولة العالمية، حيث تمت 

مباركة الخطة وآلية تنفيذها.
ويتــرأس اللجنــة اإلعالميــة الزميل حســن علي 

وتضــم فــي عضويتهــا كال مــن الزمــالء محمــد 
ميــرزا  الليــث،  حســين  عــون،  محمــد  عطيــة، 

عاشور، جابر يحيى ومحمد ثامر.

جهوزية كاملة للجنة المالعب

أكــد رئيــس لجنــة المالعــب بالبطولــة العالميــة 
راشد جابر جهوزية أعضاء لجنته لبدء مهمتها 
المشــاركة،  للمنتخبــات  وتقديــم كل الخدمــات 
كافــة  أكملــوا  اللجنــة  أعضــاء  أن  مضيفــا 
التحضيــرات بجانب اســتكمال اللجنة المنظمة 
العليــا تجهيــز صالتــي البطولة وتزويــد صاالت 
والتجهيــزات  بــاألدوات  الخمــس  التدريــب 
المنتخبــات  خــوض  التي  تؤمــن  الالزمــة 

لحصصها التدريبية الرسمية بكل يسر.

المنافسة ستشتد على بطاقات التأهل

للكــرة  الشــباب  منتخــب  ارتــكاز  العــب  أكــد 
الطائــرة محمــد جاســم أن المشــاركة فــي مثــل 
هــذه البطــوالت العالميــة تعطــي الالعــب دافــع 
لبــذل المزيــد؛ بهــدف التطــور ورفــع المســتوى 
الفنــي، وأضاف “لعبنا قبــل عامين بطولة العالم 
للناشــئين، وها نحن اليوم سنلعب بطولة العالم 

للشــباب، وكل هذا ســيصب في تطور مســتوانا 
كالعبيــن”، وأضــاف أن المنافســة ســتكون على 
المنتخبــات  أكبــر  ألن  البطولــة؛  فــي  أشــدها 
العالميــة تشــارك فــي هــذا الحــدث العالمي، وما 
نعــد فيــه جماهيرنا هــو أننا سنســعى لكي نقدم 
أفضل مســتوى فني ممكن حتى نحقق النتائج 

المرجوة منا”.
المنتخــب  إن  قائــال  جاســم  محمــد  وتابــع 
اســتفاد كثيــرا مــن المعســكر الــذي أقامــه فــي 
بلغاريــا، وأضــاف “خضنــا عــدة مباريــات وديــة 
فــي  إيــران  أمــام  المعســكر، وأقواهــا كان  فــي 
تصفيــات  لعبنــا  المعســكر  وبعــد  مناســبتين... 
غــرب آســيا وقدمنــا مســتوى فنــي تصاعــدي، 
وهــذا مــن شــأنه أن يجعلنــا جاهزيــن للحــدث 
العالمــي”، وبشــأن مبــاراة منتخبنــا االفتتاحيــة 
ضــد بورتوريكــو، قــال: “لدينا بعــض المعلومات 
المســبقة عن بورتوريكو؛ ألننــا لعبنا ضدهم في 
بطولة العالم للناشئين، وحينها فزنا بعد اللجوء 
للشــوط الفاصــل، ومــا نثــق بــه هــو أن الجهــاز 
الفنــي بقيادة المدرب يوســف خليفة ســيجهزنا 
بأفضــل طريقــة ممكنة لهــذه المواجهة، ونتطلع 

إلى الفوز على حليفنا.

أكــدت الحكــم الدولــي علويــة الشــرخات وجــود العنصر النســائي في 
بطولة العالم تحت 21 عاما لمنتخبات الكرة الطائرة في نسختها 20، 

والتي ستجرى على أرض الوطن ما بين 18 لغاية 27 يوليو الجاري.

وأفادت الشرخات بانتهاء عملية 
التســجيل اإللكترونــي اســتعدادا 
العنصــر  بــأن  وبينــت  للبطولــة، 
علــى  مهامــه  تقتصــر  النســائي 
التســجيل اإللكترونــي واليــدوي 
علــى  وأنهــا  الداخليــة،  واإلذاعــة 
أي  الســتقبال  االســتعداد  أتــم 

مهمة توكل إليها في إطار ذلك.
وذكــرت بــأن بطولــة العالــم لكــرة 

علــى  انعكاســات  لهــا  الطائــرة 
مــن  واللعبــة،  المملكــة  مســتوى 
حيــث تطويــر مســتوى الالعبيــن 
خــالل  مــن  وذلــك  والحــكام 
منافســيين  بعــدة  االحتــكاك 
ومســتويات مختلفــة مــن اللعب، 
مــن  حــكام  وجــود  مــع  وأيضــا 
يكســب  العالــم  دول  مختلــف 

الحكم البحريني خبرة جديدة.

األمطار الغزيرة تلغي سباق “SWS”العنصر النسائي في بطولة العالم للطائرة
المعمــــري يخســـر فــرصـــة التتـــويــج بسبـــب قـــرار اللجنـــة المنظمــة

ألغــت اللجنــة المنظمة لبطولة SWS لســيارات الكارتنج الســباق الرئيس الذي كان من 
المقرر أن يقام الســبت 13 يوليو الجاري؛ بســبب األمطار الغزيرة التي شــهدتها منطقة 

السباق في إيطاليا.

اللجنــة  مــن  الموفــق  غيــر  القــرار  وكلــف 
راشــد  البحرينــي  المتســابق  المنظمــة، 
البحرينــي، فقــدان فرصــة المنافســة علــى 
اللقب، بعدما أظهر أداء قويا ومميزا خالل 

التصفيات التأهيلية.
وســيطرت حالــة من عدم الرضــا من جانبا 
جميع المتســابقين من مختلف دول العالم 
منــح  القــرار  وأن  خصوصــا  الســباق،  فــي 
التأهيليــة  التصفيــات  فــي  األول  الثالثــة 
المراكز األولى في الســباق الرئيس؛ بسبب 
ســقوط األمطــار الغزيــرة، وهو األمــر الذي 
التصفيــات  فــي  حــدث  مــا  خــالل  يأتــي 
التأهيليــة التي أقيمت مع ســقوط األمطار 

أيضا.

وقــال المتســابق البحريني راشــد المعمري 
المراكــز  علــى  المنافســة  فــي  فرصتــه  إن 
الثالثــة األولــى فــي البطولــة كانــت قويــة، 
بيد أن قرار اللجنة المنظمة لم يكن موفقا، 
مشــيرا إلى أنه جاء ســابعا فــي التصفيات 
وكان  مميــزة  ســرعات  وقــدم  التأهيليــة، 
بإمكانــه المنافســة علــى التتويــج باللقــب، 
بيــد أن القــرار الغريب بإلغاء الســباق منعه 
وجميــع المتســابقين مــن فرصــة التنافــس 

على اللقب.
وقــدم المعمــري اعتــذاره للجميــع، مشــيرا 
وأن  الســيطرة،  خــارج  حــدث  مــا  أن  إلــى 
القرار بيد اللجنة المنظمة، معربا عن شكره 
وتقديره لشركة DHL التي قدمت رعايتها 

ودعمها له في البطولة، مقدما شكره أيضا 
لجميع الداعمين والمساندين.

ببــذل  المعمــري  راشــد  المتســابق  ووعــد 
قصــارى جهــده في االســتحقاقات المقبلة؛ 

المراكــز  عبــر  اإلنجــاز  تحقيــق  أجــل  مــن 
المتقدمــة، مشــيرا إلــى العمل بشــكل كبير؛ 
مــن أجــل الظهور القوي والمميز وتســجيل 

نتائج إيجابية.

SWS المعمري خالل مشاركته في بطولة

من اجتماع الحلواجي مع اللجنة اإلعالمية للبطولة

سمو الشيخ خالد بن حمد

محمد جاسم



تحت رعاية مديرعام المشاريع الخاصة بشركة نفط البحرين بابكو واألب الروحي 
لفريق بابكو لرياضة السيارات )Bapco Motorsport Team( خالد الصباغ، أقام 
الفريق حفل تكريم لمتســابقيه وأعضائه األســبوع الماضي بنادي الشــركة بعوالي 

بحضور جميع أعضاء ومنتسبي الفريق وعدد من مسؤولي الشركة.

وفــي بدايــة الحفــل ألقــى خالــد الصباغ 
وأشــاد  بالحضــور،  فيهــا  رحــب  كلمــة 
بالنتائــج المشــرفة التــي حققهــا الفريق 
التــي  والبطــوالت  المســابقات  خــال 
شارك فيها والمراكز المتقدمة واأللقاب، 
مؤكدا أن ذلك لم يأت من فراغ إنما بعد 

جهــود طويلة وجبارة مــن جانب جميع 
أعضــاء الفريــق ودعم الشــركة الســخي 
واهتمــام جميع مســؤوليها بهــذا الفريق 
الرائــع والمنافــس القــوي، كمــا ســاهمت 
لمنتجــات  بالترويــج  المشــاركات  تلــك 
الشركة وتســويقها، متمنيا كل التوفيق 

الموســم  فــي  مشــاركاته  فــي  للفريــق 
القادم.

 ثــم تــم عــرض فيديــو مصــور يلخــص 
بعــض مشــاركات الفريق في الســباقات 
حققهــا،  التــي  والنتائــج  والبطــوالت، 
والــذي نــال إعجــاب الجميــع واســترجع 
معهم أجمل الذكريات، بعدها تم تكريم 
لرياضــة  بابكــو  فريــق  أعضــاء  جميــع 

السيارات ومنتسبيه.  
فريــق  أعضــاء  أعــرب  جانبــه،  مــن 
بابكــو لرياضــة الســيارات عــن شــكرهم 

بابكــو  لشــركة  الجزيليــن  وتقديرهــم 
لهــم  قدمــوه  مــا  كل  علــى  ومســؤوليها 
وســعيهم الدائم في تذليــل كل العقبات 
التــي تواجههــم؛ مــن أجــل بلــوغ أعلــى 
المراكــز والمناصــب، كما خصوا بالشــكر 
الشــؤون  مســؤولة  محمــد  لنــا  الســيدة 
فريــق  ومديــرة  بالفريــق  اإلداريــة 
الكارتنــغ، والتــي قدمــت ومازالت تقدم 
ســيواصلون  أنهــم  معاهديــن  الكثيــر، 
مشــوار التميز والتألــق، وتحقيق المزيد 

للفريق وللشركة الوطنية.

“بابكو لرياضة السيارات” يكرم متسابقيه ومنتسبيه

أكد رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن المجلس سيعمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل أن 
يحقق مزيد من النجاحات على صعيد الرياضات القتالية، التي تعزز من المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مستوى هذه 

الرياضات على الصعيد القاري والدولي.

جاء ذلك، خال ترؤس سموه االجتماع األول 
للمجلس البحريني لأللعاب القتالية بعد القرار 
الــذي أصــدره ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينــي  المجلــس  بتشــكيل  البحرينيــة، 
لأللعــاب القتالية وتأســيس اتحــادات األلعاب 

القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس.
وقد حضر االجتماع عضو المجلس البحريني 
لأللعــاب القتاليــة رئيــس اتحــاد الجوجيتســو 
البحرينــي  المجلــس  وعضــو  منفــردي،  رضــا 
لأللعــاب القتالية فجر البنعلــي، ورئيس اتحاد 
فنــون القتــال المختلطة محمــد قمبر، ورئيس 
اتحــاد التايكوانــدو عبــدهللا الــدوي، ورئيــس 
ورئيــس  القصيبــي،  فــارس  الكاراتيــه  اتحــاد 
الكوهجــي، ورئيــس  الجــودو يوســف  اتحــاد 
ورئيــس  جناحــي،  محمــد  الســامبو  اتحــاد 
اتحــاد المصارعــة عبــادة الما، ورئيــس اتحاد 

الماكمــة علي كازروني، ورئيس اتحاد الكيك 
بوكسينغ أحمد الوزان.

وفــي مســتهل االجتمــاع، رحب ســمو الشــيخ 
باألعضــاء  خليفــة  آل  محمــد  بــن  ســلمان 
الجميــع  وبرؤســاء االتحــادات، مهنئــا ســموه 
بالثقة التي أوالها ســمو الشــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لهم في قرار التعين.
وقال سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: 
“إن ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة قد 
رســم رؤيته، التــي منحت الرياضــات القتالية 
األرضيــة الصلبــة التــي تســتند إليهــا، والتــي 
ســاهمت فــي رفــع مســتوى األلعــاب، وهيــأت 
لممارســتها  للرياضييــن  المناســبة  األجــواء 
وفق لوائحهــا المتوافقة مع أنظمة االتحادات 
واضحــة  بصــورة  انعكســت  والتــي  الدوليــة، 
الوطنيــة،  والمنتخبــات  الفــرق  تشــكيل  علــى 
التــي اســتطاعت أن تحقــق نتائــج وإنجــازات 
البحريــن  مملكــة  بذلــك  لتحتــل  مشــرفة، 

مرتبــة متقدمــة وتصل إلى صــدارة التصنيف 
العالمي”.

وتابــع ســموه: “إن المجلــس ســيواصل الســير 
علــى النهــج والخطــوات الــذي وضعهــا ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ مــن أجــل 
األلعــاب  وارتقــاء  لتطويــر  الجهــود  اســتمرار 
القتالية، بما يدفعها لتحقيق النتائج المشــرفة 
التــي ترفــع اســم مملكــة البحريــن عاليــا فــي 
مختلف المشــاركات والبطوالت”، حاثا ســموه 
الجميــع علــى بذل قصارى جهدهم في ســبيل 
األلعــاب  التــي تدفــع  البرامــج  وضــع وتنفيــذ 
للمســتويات  وتقديمهــا  عطائهــا  الســتمرار 
القويــة، األمر الذي يســهم فــي تحقيقها مزيدا 

من النجاحات في الفترة المقبلة. 
وخال االجتماع، بحث ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن محمــد آل خليفــة مــع األعضاء وروؤســاء 
االتحــادات كافــة األمــور المتعلقــة بالجوانــب 
التنظيميــة واإلداريــة وكذلــك البرامــج التــي 

سيعتمدها كل االتحاد خال المرحلة المقبلة، 
متمنيــا ســموه فــي الوقــت ذاتــه للجميــع كل 

التوفيق والنجاح.
 من جانبهم، وجه أعضاء المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية وروؤســاء االتحادات الشكر 
والتقدير والعرفان إلى ســمو الشيخ خالد بن 

حمــد آل خليفــة علــى ثقــة ســموه، مؤكديــن 
أنهــم ســيعملون علــى مضاعفــة الجهــود؛ من 
أجــل مواصلــة عجلــة التطويــر فــي األلعــاب 
القتاليــة، علــى الشــكل الــذي يحقــق أهــداف 
ســلمان  الشــيخ  ســمو  برئاســة  المجلــس 
الفــرق  بــن محمــد آل خليفــة، والــذي يدفــع 

العــروض  لتقديــم  الوطنيــة  والمنتخبــات 
والمســتويات الفنية المطلوبة إلحراز النتائج 
المميــزة التــي تضــاف لسلســلة النتائــج التي 
حققتهــا األلعــاب القتالية، والتــي تحافظ من 
خالهــا علــى المكانــة المتقدمة التــي تبوأتها 

على الصعيد العالمي.
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ــجــاحــات ــن ــد: ســنــعــمــل بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد لــتــحــقــيــق ال ــم ــح ــن م ــان بـ ــم ــل س

االجتماع األول للمجلس البحريني لأللعاب القتالية

صورة جماعية للمجتمعين

دشــن الفريــق األول لكرة القــدم بنادي الحد فترة اإلعــداد والتحضير 
للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020. وقاد المدرب الوطني محمد 
الشــمالن ومســاعده الوطني موســى مبارك، والطاقم الفني المعاون، 
الحصــة التدريبيــة األولــى للحــد يوم أمــس اإلثنين 15 يوليــو الجاري 

على ملعب نادي الحد.

بعــد  للحــد  الشــمان  قيــادة  وتأتــي 
تعاقــد اإلدارة حديثــا معــه؛ ليتســلم 
الفريــق  فــي  الفنيــة  اإلدارة  مهــام 

األزرق بدءا من الموسم الجديد.
ويســعى الحداويون لإلعداد بشكل 
خصوصــا  الجديــد،  للموســم  جيــد 
وأن الفريــق قــدم مســتويات بــارزة 
إلــى  ووصــل  الماضــي  الموســم 
نهائيين اثنين، لكن الحظ لم يحالفه 
للتتويج، إذ خسر نهائي كأس جالة 
الملــك أمــام الرفــاع بنتيجــة )2-1(، 
كمــا خســر نهائــي كأس النخبــة أمام 
وأشــرف   .)4-0( بنتيجــة  المحــرق 

الموســم  فــي  الحــد  تدريــب  علــى 
وهمــا  وطنيــان  مدربــان  الماضــي 

محمد المقلة وسلمان شريدة.

كرة الحد تدشن اإلعداد للموسم الجديد خدمات صحية لالعبي المنتخب األولمبي
ــأس آســـيـــا 2020 ــ ــل ك ــب ــان ق ــ ــن ــ الـــفـــم واألس ــة  ــح ــي مـــجـــال ص فـ

قدم مركز عمار العكري لطب األسنان دعمه للمنتخب األولمبي لكرة القدم؛ ليكون بذلك 
الراعي الرسمي لصحة فم وأسنان العبي المنتخب األولمبي المقبل على المشاركة في 
كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ستقام في تايلند في يناير من العام المقبل )2020(.

المنتخــب  مديــر  قــال  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
األولمبي الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة 
إن الدعــم يعتبر خطوة إيجابية تصب في 
مصلحــة العــب المنتخب األولمبــي المقبل 
النهائيــات  فــي  تاريخيــة  مشــاركة  علــى 
مملكــة  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول  اآلســيوية 
مــع  االتفاقيــة  أن  إلــى  مشــيرا  البحريــن، 
مركــز عمــار  العكــري يأتــي بهــدف تهيئــة 
أفضــل الخدمــات والرعايــة الصحيــة فــي 
مجــال صحــة الفــم واألســنان، عبــر العاج 
أو الحصول على االستشارات الطبية ذات 

االختصاص.
الدعــم  هــذا  مثــل  تقديــم  أن  إلــى  ولفــت 
الراحــة  بــث  فــي  كبيــر  إيجابــي  أثــر  لــه 

والطمأنينة في نفوس الاعبين، بما يسهم 
فــي تشــجيعهم علــى تقديــم أرفــع درجات 
العطــاء الرياضي، وتحقيــق أفضل النتائج 
االســتحقاقات  بمختلــف  والمســتويات 

الخارجية.
وثمــن الشــيخ أحمــد بــن عيســى التفاعــل 
اإليجابــي مــن جانــب مركــز عمــار العكــري 
تقديــم  علــى  وحرصــه  األســنان  لطــب 

خدماته لاعبي المنتخب األولمبي.
مــن جهتــه، قــال عمــار العكــري إنــه يفخــر 
للمنتخــب  الدعــم  وتقديــم  بالشــراكة 
إمكانــات  تســخير  إلــى  مشــيرا  األولمبــي، 
المنتخــب األولمبــي  لدعــم العبــي  المركــز 
فــي مجــال صحة الفــم واألســنان، وتقديم 

أفضل الخدمات العاجية واالستشارية.
إطــار  ضمــن  يأتــي  ذلــك  أن  إلــى  ولفــت 
الشــراكة المجتمعية والمســؤولية الوطنية 
للمركــز تجــاه العبــي المنتخــب األولمبــي، 

متمنيــا أن يكــون الدعــم خير ســند لاعبي 
المنتخــب األولمبــي، ومعربــا عــن أملــه في 
تحقيــق المنتخب األولمبــي أفضل النتائج 

في النهائيات اآلسيوية.

أحمد بن عيسى مع عمار العكري

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي
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يفتتح منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد مســاء اليوم )الثالثاء( مشــاركته المونديالية في 
نهائيــات كأس العالــم بإســبانيا عندمــا يالقي المنتخــب المجري في تمام التاســعة والنصف 

بالتوقيت المحلي لمملكة البحرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتعتبــر مبــاراة اليــوم مــن أقــوى المواجهــات 
لألحمــر البحريني في الــدور التمهيدي وأمام 
علــى  البــارزة  األوروبيــة  المنتخبــات  أحــد 
مســتوى كــرة اليد، وهــو ما يضع المســؤولية 
لتســجيل  المنتخــب  نجــوم  عاتــق  علــى 
عالمــي  ظهــور  أول  فــي  اإليجابيــة  البدايــة 
لهــم والمنافســة علــى بطاقــات التأهــل للدور 
الثانــي بالمونديــال. ووصلت بعثــة المنتخب 
الــى مدينــة فيغــو اإلســبانية مســاء اإلثنيــن 
بعــد انتهــاء المعســكر التدريبــي األخيــر الذي 
أقامتــه في البرتغــال ولعب خالهــا مباراتين 
وديتيــن أمــام منتخبــي تشــيلي وأمريــكا فاز 
بنتيجتهمــا، ومــن خــال البرنامــج اإلعــدادي 
للمنتخب وصل الفريق إلى مرحلة جيدة من 

االستعداد الى هذه البطولة.
وســبق لألحمر الشاب إقامة معسكرا تدريبيا 
فــي جمهوريــة مصر العربية ولعــب فيها أربع 
مباريات تجريبية مع منتخب مصر للشــباب، 
فــاز فــي واحدة وخســر في ثــاث منها، ومن 
الســفر  قبــل  المحليــة  تدريباتــه  واصــل  ثــم 
اآليســلندي  المــدرب  بقيــادة  البرتغــال  الــى 
جوهانســون ومساعديه البحرينيين إبراهيم 

عباس وأمين القاف.
ويقــع منتخبنــا فــي المجموعــة الثالثــة التــي 
تضــم منتخبــات البرتغــال، المجــر، كرواتيــا، 
البرازيــل، وكســوفو، وتــم تصنيــف المنتخب 
علــى  بنــاء  الخامــس  المســتوى  فــي  ضمــن 

نتائجه في البطوالت الخارجية.

وتضــم قائمــة المنتخب فــي هــذه المونديال 
16 العبا، وهم: عبدهللا ياسين الزيمور، أحمد 
جــال، أحمــد حســين، حســن ميــرزا، محمــد 
عيــد، محمــد حبيــب، حســين النجــار، ناصــر 
علي، يوسف القاسمي، عبدهللا علي، محمود 
حســين، قاســم قمبر، مجتبى الزيمــور، مؤيد 

سمير، قاسم الشويخ، حسين المحفوظ. 
وتبــرز قــوة الفريــق فيمــا يتمتع بــه الاعبون 
فــي  جيــدة  وخبــرة  واضــح  تجانــس  مــن 
األخيــر  التواجــد  بعــد  العالميــة  المشــاركات 
ألغلــب الاعبيــن فــي نهائيــات كأس العالــم 
للناشــئين، والتــي أقيمــت قبــل عاميــن فــي 

العاصمــة الجورجيــة تبليســي، عــاوة علــى 
اإلمكانــات الفنيــة العاليــة وإجادتهــم تنفيــذ 
الملعــب، حيــث  لهــم داخــل  الموكلــة  المهــام 
وخلــق  التحــركات  ســرعة  علــى  االعتمــاد 
للتســجيل  المناســبة  والفراغــات  المســاحات 
عبــر اختراق دفاع الخصم، إضافة اســتكمال 
المراكــز فــي اإلطراف وفــي المراكــز الخلفية 

منطقــة  خــارج  مــن  التســديد  مهمــة  لتولــي 
التسعة أمتار.

رضي: نثق في قدرات الالعبين

أكد إداري المنتخب علي رضي على جاهزية 
الفريــق لهــذه المبــاراة، وقــال إن األمل يحذو 
المجموعــة الــى تقديــم المســتوى المطلــوب 

المنتخــب  صعوبــة  رغــم  الفــوز  وتحقيــق 
المجــري، والذي يحتل التنصيــف الثالث بين 

المنتخبات المشاركة.
وقــال رضــي “لــدى الجهــاز الفنــي المعلومات 
مــن  فهــو  المجــري،  للمنتخــب  الكافيــة 
العبــوه  يتمتــع  والــذي  القويــة  المنتخبــات 
بإمكانــات بدنية ومهارات فنية عالية، ولكننا 
ســنقاتل للخــروج بأفضل نتيجــة، فنحن نثق 
مملكــة  لتشــريف  الدائــم  وســعيهم  باعبينــا 
وتــرك  العالمــي  التجمــع  هــذا  فــي  البحريــن 
البصمــة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا كــرة اليــد 

البحرينية في السنوات األخيرة”.

اتحاد اليد

منتخب الشباب يبدأ مشواره العالمي

جوهانسون

منتخب الشباب لكرة اليد

من التكريم

أحمد مهدي

يواجه المجر في 
أول ظهور له 

بمونديال إسبانيا

اللجنة اإلعالمية



وصل العب الوســط أوليفر توريس، 
خــال  بورتــو  بصفــوف  لعــب  الــذي 
خــال  الماضيــة،  الـــ3  المواســم 
إشــبيلية،  إلــى  األخيــرة  الســاعات 
لانضمــام للنــادي األندلســي ليصبــح 
للموســم  اســتعدادا  صفقاتــه  تاســع 

الجديد.
أن  النــادي  مــن  مصــادر  وكشــفت 
إشــبيلية ســيدفع 12 مليــون يــورو، 
بــدون احتســاب المتغيــرات، للنــادي 
علــى  الحصــول  مقابــل  البرتغالــي 

خدمات الاعب صاحب الـ24 عاما.
وينتظــر أن يكــون توريــس حاضــرا 
في المعسكر الذي سيقوم به الفريق 
هذا األســبوع فــي الواليات المتحدة 
جوليــن  المــدرب  قيــادة  تحــت 

لوبيتيجي.

وكان لوبيتيجي هو من طلب  «
ضم توريس، الذي سبق 

ولعب تحت إمرته في صفوف 
“التنانين”.

“لعنة الفار”
وجهت وســائل اإلعالم التونســية، انتقادات لنظام حكم الفيديو المســاعد )فار(، عقب 
خســارة المنتخــب التونســي أمــام نظيــره الســنغالي 0/ 1 مســاء األحــد، في الــدور قبل 

النهائي من بطولة كأس األمم االفريقية.

بــرون  ديــان  التونســي  المدافــع  وســجل 
بــاده  منتخــب  مرمــى  فــي  هدفــا عكســيا 
فــي الدقيقــة 101 بالوقــت اإلضافــي، بعــد 
فشــل زميله حارس المرمى معز حســن في 

تشتيت كرة عرضية.
بامــاك  اإلثيوبــي  الحكــم  أعلــن  وبعدهــا 
تيسيما عن ضربة جزاء للمنتخب التونسي 
بداعي تصدي أحد مدافعي الســنغال للكرة 
بيــده، لكنــه تراجــع عــن قــراره بعــد عودتــه 
لتقنية حكم الفيديو المســاعد )فار(، بداعي 

أن الاعب لمس الكرة بشكل غير متعمد.
وكتبــت صحيفــة “الشــروق” فــي صفحتهــا 
مشــرف  وخــروج  كبيــرة  “مقابلــة  األولــى 
كبيــر  عنــوان  فــي  وأضافــت  لتونــس”، 

“ظلمنا... الحكم”.
الحكــم  اجتهــاد  “إن  الصحيفــة  وأضافــت 
وأن  خاصــة  محلــه،  غيــر  فــي  اإلثيوبــي 
لكــرة  الدولــي  الجديــدة لاتحــاد  القوانيــن 
القــدم )فيفــا( واضحة وجازمــة وتنص على 
اإلعــان عن ضربــات الجزاء حتى وإن كان 

لمس الكرة غير متعمد”.
األســبوعي”  “الصبــاح  صحيفــة  وأشــادت 
بــأداء العبــي تونــس فــي المبــاراة وكتبــت 

في عنوان لها “شــرفتم يا رجال.. لكن للفار 
أحكام”.

الناطقــة  “البــراس”  صحيفــة  وكتبــت 

بالفرنســية في صدر صفحتهــا األولى “لعنة 
“مــرة أخــرى  الفــار”، وتابعــت فــي تعليقهــا 

ودائما تحرمنا التكنولوجيا من حقنا”.

وفي تعليقها، أشــارت الصحيفة إلى تراجع 
الحكــم اإلثيوبــي المفاجــئ عــن قــرار منــح 
ضربــة جــزاء لتونــس بعــد عودتــه لتقنيــة 
حكــم الفيديو المســاعد )فار( بينما كانت يد 

الاعب السنغالي “ممدودة بشكل واضح”.
الناطــق  الرقميــة”  “تونــس  موقــع  وكتــب 
بالفرنســية “هــل ســاهم اعتمــاد تقنية حكم 
الفيديــو المســاعد فــي تطويــر كــرة القــدم؟ 
نســبيا نعــم، إال فــي أفريقيــا، فــإن الفــار لــم 

يحد بشكل واضح من األخطاء”.
وتابــع الموقــع “علــى العكــس من ذلــك فهي 
)الفــار( تثيــر اللغــو والضحــك بمــا أننــا نتابع 
بشــكل دائــم أحداثا مثيــرة للجــدل غالبا ما 

يكون أبطالها الحكام”.

صربيا تحتفل بالملك

وكاالت

احتفت وسائل اإلعالم الصربية اإلثنين بـ “ملك كرة المضرب” نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
عالميا والمتوج بلقبه السادس عشر في الغراند سالم عقب فوزه األحد على السويسري روجيه 

فيدرر في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكبرى.

كــرة  فــي  لديــه  مــا  أفضــل  يقــدم  لــم  “بالطبــع، 
المضرب، لكنه عرف كيف يدير اللحظات األكثر 
أهمية بفضل ســاحه الرئيسي، قوته الذهنية”، 
هــذا ما كتبته صحيفــة “بليتش” اليومية والتي 
خصصــت صفحتها األولى بعنــوان بارز “نوفاك، 

ملك كرة المضرب”.
أي  يبــد  “لــم  علــى غيــر عاداتــه  أنــه  وأضافــت 

مشاعر طيلة المباراة”.
ووصفت صحيفة “داناس” تتويج ديوكوفيتش 
بأنه “تاريخي”، مضيفة أن الجمهور “رأى كل ما 
يمكــن رؤيتــه فــي مبــاراة كــرة مضــرب مثاليــة 
ســعيدة...  ونهايــة  والدرامــا  التشــويق   ،)...(

لديوكوفيتش “.
“فيتشــيرنيي  صحيفــة  كتبــت  جهتهــا،  مــن 
فــي  للملــك”  الخامــس  “التــاج  نوفوســتي”: 
إشــارة إلــى اللقــب الخامــس لديوكوفيتش في 

ويمبلدون والثاني تواليا.

أن  إلــى  الصربيــة  اإلعــام  وســائل  وأشــارت 
ديوكوفيتــش بطــل شــعب بأكملــه، وهــو األول 
فــي 70 عاًمــا يفوز ببطولــة ويمبلدون بعد إنقاذ 
كرتين حاسمتين لصالح فيدرر لحسم المباراة.

وقالــت  بنجمهــا  “بليتــش”  صحيفــة  وأشــادت 
“يجــب أن نكون صادقين ونــرى أن فيدرر لعب 
بشكل رائع. كان األفضل في الملعب في معظم 
الوقــت. نقطتــا المبــاراة اللتــان حصــل عليهمــا 

كانتا رائعتين. لكنه أهدرهما...”.
وبالنســبة لصحيفــة “إنفورمــر” فــإن نوفــاك “فاز 
على فيدرر والجمهور” الذي كان يساند الاعب 
ثمانــي  ويمبلــدون  بلقــب  المتــوج  السويســري 

مرات.
شــيء  “كل  أن  “بوليتيــكا”  واعتبــرت صحيفــة 
كان ضــد ديوكوفيتش”، مضيفــة “خصم يحمل 
الرقــم القياســي فــي عــدد األلقــاب فــي بطولــة 
المبــاراة،  فــي  حاســمتان  نقطتــان  ويمبلــدون، 

وجمهــور بالكامل مع منافســه، كل اإلحصاءات 
تقريًبــا فــي صالــح السويســري و)ديوكوفيتش( 

محروم من ضرباته الحاسمة معظم الوقت”.
وختمت “بقلــب األبطال، فاز ديوكوفيتش بهذا 
النهائــي، واحد مــن النهائيات األكثر درامية في 
التاريــخ”، الســيما وأنــه كان األطــول في تاريخ 

البطولة.

وكتــب رئيــس صربيا ألكســندر فوتشــيتش في 
رســالة تهنئة لديوكوفيتــش: “كلما كان التحدي 
أكبــر، كلمــا كانــت لعبــت أكثــر جــرأة، كلمــا كان 
الخصــم أقــوى، كلمــا زاد عطشــك للفــوز إثــارة. 
كان أســلوب لعبــك دائًما، والباقــي بعد كل فوز، 
مصدرا رائعا لإللهام بالنســبة لجميع المواطنين 

الصرب”.

نوفاك ديوكوفيتش

وكاالت

وكاالت وكاالت

 الصفقة 
التاسعة

يرفض نادي برشلونة اإلسباني، التنازل عن رغبته في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الجارية.

ديبورتيفــو”،  “مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 
أن جوســيب ماريــا بارتوميــو رئيــس نادي 
أخيــرة  بمحاولــة  القيــام  أراد  برشــلونة، 
للنــادي  باالنضمــام  ليخــت  دي  إلقنــاع 

الكتالوني.
القيــام  يعتــزم  بارتوميــو  أن  وأوضحــت 
برحلــة ســريعة إلــى أمســتردام مــن أجــل 
الــذي  ليخــت،  ماتيــاس دي  مــع  الجلــوس 
يقتــرب مــن الرحيــل ليوفنتــوس اإليطالي 

هذا الصيف.
وتشــير تقاريــر صحفية إلــى أن يوفنتوس 
توصــل التفاق بالفعــل مع أياكس والاعب 
خــال  للبيانكونيــري  االنضمــام  علــى 

الميركاتو الصيفي الجاري.
ولفتــت الصحيفــة إلى أن رئيس برشــلونة 
ينــوى تكــرار مــا فعلــه فــي ينايــر الماضــي، 
عندمــا تمكــن من إقناع فرينكــي دي يونج 
العب وســط أياكس، باالنضمام لبرشــلونة، 

وهو ما حدث بالفعل.

إبــراز  ســيحاول  بارتوميــو  أن  وأضافــت 
قيمــة برشــلونة لدي ليخــت، علًما بأن مينو 
لــم يعتــرض علــى  رايــوال وكيــل الاعــب، 

للحديــث،  فقــط  وســيجلس  االجتمــاع، 
إذا كان برشــلونة مســتعًدا لتقديــم عــرض 

مماثل للسيدة العجوز.

ماتياس دي ليخت

المحاولة األخيرة

وكاالت

قــال بوريــس بيكــر العــب التنس 
السابق إن نوفاك ديوكوفيتش 
ضمــن  بالفعــل  نفســه  وضــع 
أفضــل العبــي هــذه اللعبة لكنه 
الحاصــل  الصربــي  أن  يعتقــد 

على 16 لقبا في البطوالت األربع 
الكبرى بعد التتويج في ويمبلدون 

لــن يهــدأ حتــى يصبــح األفضــل علــى 
اإلطالق.

تدريــب  تولــى  الــذي  بيكــر  األلمانــي  وقــال 
ديوكوفيتــش فــي الفتــرة 2016-2013 لهيئــة اإلذاعــة 

البريطانيــة )بي.بي.ســي( ”نوفــاك ليــس ســعيدا بعــد. ”إنــه أحــد 
أفضل العبي التنس في التاريخ لكنه يريد أن يصبح األعظم على اإلطاق“.

وأضاف ”بكل أمانة أعتقد أنه سيكون بوسعه أن يجتازهما لكني ال أستطيع أن 
أقول ذلك بشكل مؤكد. السباق مستمر“.

ويتوقع بيكر، الحاصل على ستة ألقاب في البطوالت األربع الكبرى منها ثاثة 
ألقاب في ويمبلدون، أن يستمر ”الثاثي الكبير“ في الهيمنة على ألقاب التنس.

وقال الالعب السابق البالغ عمره 51 عاما ”سيستمر الحديث الذي ال ينتهي  «
عن الالعب األنجح على اإلطالق طالما استمر الالعبون الثالثة في اللعب. ”ال 

أرى نهاية )قريبة( لمسيرة أي العب من هذا الثالثي. كلهم بوسعهم الفوز 
بمزيد من األلقاب في البطوالت األربع الكبرى“.

السباق مستمر
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وكاالت

وصــل البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا، نجــم باريــس ســان جيرمــان 
انطــالق  قبــل  التحضيــري،  الفريــق  معســكر  إلــى  الفرنســي، 

منافسات الموسم الجديد.

“مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 
عــاد  نيمــار  أن  ديبورتيفــو”، 
بالفعــل إلى باريــس، بعد غيابه 
التحضيريــة  التدريبــات  عــن 
والتــي بدأهــا الفريق الفرنســي 

منذ أسبوع.
وصــل  نيمــار  أن  وأضافــت 
معســكر  إلــى  أمــس  صبــاح 
اســتعداًدا  الباريســي،  الفريــق 

للموسم الجديد.
ولفتــت إلــى أنــه مــن المتوقــع 
أن يجتمــع نيمــار مــع ليوناردو 

لســان  الرياضــي  المديــر 
غيابــه  لتبريــر  جيرمــان، 
بجانــب  الماضــي،  األســبوع 
المثيــرة  التصريحــات  تبريــر 
للجــدل التــي أطلقهــا الاعــب 

البرازيلي تجاه فريقه.
مؤخــًرا  أكــد  قــد  نيمــار  وكان 
أن فــوز برشــلونة علــى باريس 
ســان جيرمان )1-6( في دوري 
أبطــال أوروبا، أفضــل ذكرياته 
فــي مســيرته، والتــي كان فيها 

العًبا للفريق الكتالوني.

وارتبط نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة مجدًدا، خالل الصيف  «
الحالي، بعد رحيله عن البلوجرانا في صيف 2017، بعد دفع النادي 

الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا والبالغ 
قيمته 222 مليون يورو.

نيمار في باريس

الثالثاء
16 يوليو 2019 
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وكاالتوكاالت

المبــاراة  إلــى  الجزائــر  منتخــب  تأهــل 
االفريقيــة  األمــم  كأس  مــن  النهائيــة 
المقامــة حالًيــا فــي مصــر، عقــب فــوزه 
علــى نيجيريــا، بنتيجة )1-2(، في الدور 
نصــف النهائــي، ليصطدم بالســنغال في 

نهائي البطولة.
وذكــرت صحيفــة “ماركا” اإلســبانية، أن 
تأهــل الجزائــر إلــى الــدور النهائــي مــن 
المســابقة، أدى إلــى وقــوع مشــاجرات 
في عدة مدن مختلفة في فرنسا، عقب 
نهايــة المباراة، بين الجماهير الجزائرية 
ومن يحتفلون بالعيد الوطني الفرنسي 

)يوم الباستيل(.
وأضافــت أن وزارة الداخليــة الفرنســية 
أعلنــت عــن احتجــاز 282 شــخًصا فــي 
الشــغب  أعمــال  خلفيــة  علــى  البــاد 
والمشــاجرات التــي حدثــت فــي وقــت 

متأخر من ليلة أمس.

الجماهيــر  مــن  اآلالف  أن  إلــى  ولفتــت 
خرجــت إلى الشــوارع لاحتفــال بتأهل 
الجزائر لنهائي أفريقيا، مشيرا إلى أنهم 
اختلطــوا بمن حضــروا لاحتفال بالعيد 
الوطني الفرنســي، حتى تدهور الوضع، 

الغــازات  األمــن  قــوات  واســتخدمت 
المسيلة للدموع.

وختمت بأن أعمال شغب عديدة حدثت 
ليــون ومارســيليا، حيــث أحرقــت  فــي 

العديد من السيارات والحافات.

قال برايان روبســون أحد أســاطير نادي مانشســتر يونايتد المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم إن على بول بوجبا العب 
وســط الفريــق أن ينــأى بنفســه عــن التكهنــات المثارة حــول اقترابه من إنهاء فترة غيــر موفقة في أولد ترافورد مشــيرا إلى أنه يجب أن 

يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله.

وأبلــغ مينــو رايــوال وكيــل أعمــال بوجبا صحيفــة التايمــز مؤخرا بأن 
الاعــب البالــغ مــن العمــر 26 عامــا ينــوي مغــادرة النــادي بينمــا قــال 
الاعب في طوكيو الشــهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد 

حان ”لخوض تحد جديد في مكان آخر“.
ورد أولي جونار سولشار مدرب يونايتد على وسائل اإلعام 

بقوة في أستراليا، ضمن جولة الفريق اآلسيوية، قائا 
بــأن هنــاك جــدول أعمــال يعــادي الاعــب الفائــز 

بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.
وقال روبســون القائد الســابق ليونايتد والذي 
أمضــى 13 عامــا فــي النــادي لشــبكة ســكاي 
ســبورتس ”هنــاك الكثيــر مــن التكهنــات فــي 

وسائل اإلعام حول بول. إنه العب كبير.
”أنــت العب فــي يونايتد ومرتبط معــه بعقد لذا 

فــإن عليــك أن تعطــي كل شــيء للنــادي والفريــق 
والجماهير.

”يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة اإلعداد التي تسبق 
الموســم علــى أفضــل نحو ممكن وهو ما أعتقد أنــه يقوم به وفقا لما 
أراه فــي الحصــص التدريبيــة. إذا مــا حــدث شــيء ما ويريــد النادي 
إتمامه أو لم يحدث أي شيء لذا فإن عليك أن تتأقلم معه“.

وقــدم بوجبــا، الــذي انتقــل ليونايتــد قادما مــن يوفنتوس 
اإليطالــي فــي 2016 فــي صفقــة قياســية وقتهــا بلغت 
 112.23( اســترليني  جنيــه  مليــون   89.3 قيمتهــا 
مليــون دوالر(، عروضــا غيــر متســقة علــى الرغم 
مــن تســجيله 31 هدفــا فــي 142 مبــاراة فــي 

كافة المسابقات.
فــي  أنهــى  الــذي  يونايتــد،  وسيســتهل 
الماضــي،  الموســم  الســادس  المركــز 
الموســم  الممتــاز  الــدوري  فــي  مشــواره 
المقبــل بمواجهــة تشيلســي في أولــد ترافورد في 

11 أغسطس المقبل.

روبسون يطالب بوجبا بالتواضعشغب جزائري

الجماهير الجزائرية في باريس

من مواجهة تونس والسنغال
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إعداد: هبة محسن

أطلقــت حديقــة جنــة دلمــون المفقــودة اكبــر حديقــة مائية 
فــي البحرين مؤخرا برنامجا ترفيهيا متكامال لصيف 2019 
وتحــت عنــوان “الترفيــة االكثر متعــة في صيــف البحرين”، 
الترفيهيــة  الفاعليــات  مــن  العديــد  علــى  يشــتمل  حيــث 
والمبتكرة لتتناسب مع مختلف االعمار والفعاليات الخاصة 

بالمجموعات.
صرح بذلك مدير التشــغيل جنة دلمون المفقودة إســماعيل 
إبراهيم وقال “اننا في جنة دلمون ومع بداية موسم 2019 
انصبــت تحديثاتنــا على كافة مرافــق الحديقة فقد قمنا مع 
بدايــة الصيــف بتحديــث برامجنــا الترفيهيــة بحيــث يكون 
الترفيــه اكثــر متعــة عبــر العديــد مــن الفعاليــات االضافيــة 
والمبتكــرة لتضفــي متعــة ال مثيــل لهــا لمرتــادي الحديقــة 
ولتوفــر لهــم اكبــر قدر ممكن مــن المرح واالســتجمام خالل 
فتــرة تواجدهــم فــي الحديقــة، حيث تــم ابتــكار العديد من 
المســابقات المائيــة ومنها )خلك عنتر( وهي مســابقات تقام 
العضليــة  القــوة  علــى  تعتمــد  أوالمجموعــات  االفــراد  بيــن 
والذهنيــة لتخطي الحواجز المائيــة والتزحلق، حيث وصل 
عدد المشاركين الى اكثر من 5000 مشارك ورصدت جوائز 

من الذهب اضافة الى جوائز قيمة اخرى للفائزين”. وإضافة 
إلــى المزايــا العديــدة التــي توفرها مــن العاشــرة صباحا إلى 
فقــد  األعمــار،  وجميــع  العائــالت  لزوارهــا  مســاء  العاشــرة 

حرصــت جنــة دلمــون ووفقــا لرغبــات جمهور علــى تحضير 
الموســيقية  الفقــرات  مــن  األذواق  جميــع  يرضــي  برنامــج 

الحية والدي جي بحيث يمكنهم اللعب والسباحة.

تحــضـيـــــر بـــرنـــامـــــــج يـــرضــــــي جــمـيـــــع األذواق

جنة دلمون تطلق “الترفية األكثر متعة في صيف البحرين”

أطلقــت هــواوي هاتفهــا الذكــي Mate 20 X 5G الــذي طــال انتظــاره فــي 
البحرين ليكون أقوى بداية لحقبة الجيل الخامس. أصبح بإمكان العمالء 
زيــارة إحــدى فــروع VIVA البحريــن واقتنــاء الهاتــف مقابــل 379.9 دينــار 
بحريني أو شراؤه بعقود لمدة 24 شهًرا بقسط شهري يبدأ من 15.5 دينار، 

متوفر مع بطاقة SIM آجلة الدفع من VIVA البحرين.

الرائــع  الهاتــف  هــذا  هــواوي  وجهــزت 
برقاقتيــن متعددتيــن األنمــاط تدعمــان 
Ba� 5 وهمــا رقاقــةG  الجيــل الخامــس
long 5000 األولــى من نوعها في العالم 
مــن فئــة 7 نانومتــر، وكيريــن 980 ذات 
الرقاقتــان  تضمــن  االســتثنائي.  األداء 
 Mate إثــراء تجربة مســتخدمي هاتــف
X 5G 20 بأفضــل اتصال بشــبكة الجيل 
الخامــس مــع القــدرة علــى االنتقــال إلى 

الرابــع،  الجيــل  شــبكات 
والجيــل الثالــث، والجيل 
الثاني وأنظمة الشــبكات 
يقتصــر  وال  األخــرى. 
األمــر على ذلك فحســب 
الهاتــف  هــذا  يعمــل  بــل 
شــبكة  علــى  أيًضــا 
 Standalone )SA( 5G
Non� المستقلة، وشبكة

 Standalone )NSA(
ممــا  المســتقلة  5G غيــر 

يجعله األفضل على اإلطالق لالستمتاع 
.5G بشبكة الجيل الخامس

وقــال رئيــس مجموعــة هــواوي ألعمال 
المســتهلكين فــي عــدة دول في الشــرق 
األوســط إيــان لــي “تقــدم تقنيــة الجيــل 
االتصــال  مــن  الخامــس حقبــة جديــدة 
ونحــن نفخــر بأننــا في طليعة الشــركات 
مــن  لنرســي  التقنيــة  هــذه  توفــر  التــي 
خاللهــا معاييــٍر جديدة فــي العالم حول 
ما يمكن للهواتف الذكية أن توفره 
لنــا مــن مزايــا هائلــة. وُيعــد 
 HUAWEI Mate هاتفنــا 
تحفــة  بمثابــة   20 X 5G
التقنيــات  عالــم  فــي  فنيــة 
وثمــار اســتثماراتنا الكبيــرة 
في الجيــل الخامس، وهذه 
هي البداية فقط، حيث أننا 
فــي هــواوي نســعى إلثــراء 
العمالء بتجربــة حياة ذكية 

غير مسبوقة”.

“هواوي” تطلق “MATE 20 X 5G” في البحرين

أعلنــت شــركة فولفــو للســيارات، الشــركة 
ســالمة  تقنيــات  مجــال  فــي  الرائــدة 
أوبــر  مــع شــركة  تعاونهــا  عــن  الســيارات 
والتوصيــل،  النقــل  مجــال  فــي  الرائــدة 
لتطويــر ســيارة ذاتيــة القيــادة، وذلك بعد 
مســيرة حافلة من التعاون االســتراتيجي 

المتبادل بين الشركتين.
تصنيــع  اتفاقيــة  الشــركتان  وأبرمــت 
مشــتركة فــي عــام 2016، ونجحــت منــذ 
ذلك الحين في تطوير العديد من النماذج 
التــي تهــدف إلــى تســريع وتطويــر عملية 

تصنيع السيارات ذاتية القيادة. 
ومــن خــالل االســتعانة بنظام شــركة أوبر 
 XC90للقيــادة الذاتيــة، تــم تقديــم فولفــو
ســيارة  كأول   )SUV( األغــراض  متعــددة 
نموذجيــة مزودة بخاصية القيادة الذاتية 

التامة.
تتيح فولفو XC90، بفئتها األولى المزودة 
بخصائص السالمة األساسية، لشركة أوبر 
تشــغيل نظامهــا الخــاص للقيــادة الذاتية، 

ممكنــًة بذلك شــركة أوبر من إضافتها إلى 
شــبكتها من الســيارات ذاتية القيادة التي 

توفر خدمة النقل المشترك
وتشــتمل ســيارات فولفــو ذاتيــة القيــادة 
علــى العديــد مــن أنظمــة الدعــم الطارئــة 
لتوجيــه القيــادة والمكابــح وكذلــك دعــم 
بطارية الســيارة. ففي حــال تعطل أي من 
ســبب،  ألي  للســيارة  األساســية  األنظمــة 

تعمــل أنظمــة الدعــم الطارئــة معــًا لضمان 
توقف السيارة بشكل آمن. 

وباإلضافة إلى توفير أنظمة الدعم الذاتي 
الطارئــة لهــذه الســيارة، لقــد تــم تزويدهــا 
بمجموعــة مــن أجهزة االستشــعار العلوية 
علــى  تامــة  بكفــاءة  تعمــل  التــي  اآلمنــة 
شــوارع المدينــة والمصممة بشــكل خاص 

لتتوافق مع نظام أوبر للقيادة الذاتية.

أعلــن مجمــع الســيف، الوجهة الرائدة للتســوق 
والترفيــه العائلــي فــي مملكــة البحريــن، عــن 
ســنوي  الربــع  الســحب  بجائــزة  األول  الرابــح 
ضمــن أحــدث حمالتــه الترويجيــة تحت اســم 
“تســوق واربــح كاش”، حيث تعد هــذه الحملة 
من أضخم حمالت المجمع حتى اآلن. وتسعى 
الحملــة المقامة على مدار ســبعة أشــهر ابتداًء 
من 1 يونيو 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2019 
إلــى مكافأة المتســوقين وتعزيــز تجربتهم في 
مجمع السيف – ضاحية السيف والمحرق عبر 
منحهــم فرصة ذهبية للفوز بجوائز نقدية تبلغ 

قيمتها 100,000 دينار.
وتم اإلعالن عن الفائزة األولى وهي معصومة 
عــزت حبيــب بجائــزة الســحب الربــع الســنوي 
لشــهر يونيــو والبالغــة قيمتهــا 20,000 دينــار 
نقًدا. وُأجري الســحب وسط حضور مسؤولين 
مــن إدارة مجمــع الســيف بجانــب ممثــل عــن 
وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة. وال تزال 
الحملــة توفــر العديــد مــن الفرص للمتســوقين 
عنــد إنفاقهــم قيمــة 30 دينــار أو أكثــر لــدى أي 

من محالت ومطاعم مجمعي الســيف ضاحية 
السيف والمحرق. 

عقــارات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وعلــق 
السيف أحمد يوسف قائالً: “بالنيابة عن شركة 
عقــارات الســيف، أود تهنئــة معصومــة عــزت 
حبيــب علــى فوزهــا في حملــة )تســوق واربح 
كاش(. وهــي أول فائــزة مــن أصــل 8 فائزيــن 
محظوظين. كما نحث المتســوقين على زيادة 
إنفاقهــم خالل فترة ســريان الحملــة لمضاعفة 

فرصتهــم للفــوز فــي الجوائــز الشــهرية بقيمــة 
2,000 دينــار نقًدا والســحوبات الربع الســنوية 
بقيمــة 20,000 دينــار نقــًدا، وجائــزة الســحب 
الكبــرى البالغــة قيمتها 50,000 دينــار نقًدا في 
ديســمبر، باإلضافــة إلــى ســحب إضافي خالل 
شــهر ديســمبر يشــمل جميــع المشــاركين منــذ 
قيمتهــا  نقديــة  بجائــزة  للفــوز  الحملــة  بدايــة 
2,000 دينــار وذلــك بمناســبة احتفاالت مملكة 

البحرين بالعيد الوطني المجيد”.

توفير أنظمة الدعم الطارئة لضمان توقف المركبة بشكل آمن المشاركين جميع  يشمل  ديسمبر  في  إضافي  سحب 

“فولفو” و“أوبر” تكشفان عن سيارة ذاتية القيادة “السيف” يعلن عن أول الفائزين في حملته الترويجية

للتواصل: 17111509
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تقــدم وفــد مــن مركــز الحــورة والقضيبيــة إلــى 
ســوق  فعاليــات  فــي  للمشــاركة  ســار  مجمــع 
المزارعين الذي تنظمه إدارة مجمع سار كل يوم 
سبت وتستمر الفعاليات حتى أواخر أغسطس.
وتأتــي هــذه الزيــارة بعــد الدعــم الــذي قدمتــه 
إدارة المجمع لدعم الكوادر الشــبابية البحرينية 
العاملة في معسكر النشاط الصيفي 2019 الذي 
ينظمــه مركز شــباب الحــورة والقضيبية ألهالي 

المنطقة وللسنة الثانية على التوالي.
وفي هذا الســياق صرحت شيخة الزايد “رئيس 
لجنــة العالقــات العامــة واألنشــطة بالمركز” بأنه 
مثــل هــذه األنشــطة الوطنيــة لهــا أثــر كبير على 
المجتمــع البحرينــي فتميز مجمع ســار في دعم 
المجتمع البحريني يعزز من مكانته االجتماعية 
ويعــزز روح االنتمــاء والمواطنــة، فــكل الشــكر 
لجميــع الداعميــن للكــوادر الشــبابية البحرينيــة 

التي عملت بجد في معسكر النشاط الصيفي.

البحريــن،  مطــار  شــركة  رّحبــت 
إدارة  عــن  المســئولة  الجهــة 
وتشــغيل مطــار البحريــن الدولــي، 
البوســنية،  الجويــة  بالخطــوط 
وذلــك فــي أعقــاب قيــام الشــركة 
بتدشين خدمة الرحالت المباشرة 
البحريــن  ومملكــة  البوســنة  بيــن 
فــي فترة الصيف، إذ تشــّغل حالًيا 
الخدمــة مــرة أســبوعًيا بيــن مطار 
ســراييفو الدولي ومطــار البحرين 

الدولي.

البحرينـــي المجتمـــع  الزايـــد: مجمـــع ســـار يدعـــم 

“شباب الحورة والقضيبية” يشارك في “سوق المزارعين”

“مطار البحرين” ترحب بالخطوط البوسنية

سلمت شركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع 
الحصــري لعالمــة Foton Motor الرائــدة فــي مملكة 
الســيد حســين  المبيعــات  بمديــر  متمثلــة  البحريــن 
 Foton View C2 ســيارات  مــن  اســطوالً  الوداعــي 
للســيد حســن عبــد هللا مالــك شــركة شــام للنقليــات 

والشركة العالمية للبالستيك.
مــن جانبــه صــرح مديــر المبيعــات حســين الوداعــي 
قائالً “فخورون بتوفير وسائل نقل تتمتع باعتمادية 
عاليــة، وأداء متميــز لضمان تقديم أعلى مســتويات 
بالشــكر  ونتقــدم  العمــالء  رضــا  لتحقيــق  الخدمــة 
العالميــة  للنقليــات والشــركة  الجزيــل لشــركة شــام 
 Foton للبالســتيك على ثقتهم العالية وأختيارهم لـ
Motor لمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة طيبــة بيــن جميــع 
العالمــات التجاريــة حيث انهــا تمتاز بثالثــة عناصر 
فئتهــا؛  فــي  الرائــدة  الســالمة  مزايــا  وهــي  ؛  مهمــة 
وانخفــاض التكلفــة اإلجماليــة للملكيــة، والموثوقية 

الكبيرة “.

واضــاف “أننــا نعمــل لتوفيــر باكــورة مــن الســيارات 
التجاريــة التــي تلبــي رضــا العمــالء علــى مختلــف 
الســيارات  طــرازات  أحــدث  بإدخــال  إحتياجاتهــم، 
وتقديمهــا للعمــالء بمختلــف فئاتهــم وإمكاناتهــم و 

سيتم استخدام سياراتنا لمسافات طويلة على مدار 
ســنوات متعددة. لذا يجب أن تكون هذه الســيارات 
فــي قمــة المتانــة والموثوقيــة بجانــب التوفيــر فــي 

التكلفة عند الحاجة إلى اإلصالح والصيانة”.

الــعــمــاء ــا  رضـ لتحقيق  ــة  ــدم ــخ ال مــســتــويــات  ــى  ــل أع تــقــديــم 

“Foton Motor” تسلم أسطوال من سياراتها لـ“شام للنقليات”
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الصداع وآالم المعدة مصدرهما التوترات 
العصبية.

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتك اليوم.

كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك.

من األفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم.

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال 
تستطيع أن تتعرف عليهم.

 حاول أن تستغل طاقتك في التغلب على 
السلبية.

قد يؤثر عليك بعض األشخاص اليوم لتغير 
أفكارك.

ابتعد على االنفعال في العمل الفترة المقبلة.

حاول أن تتغاضى عن بعض األخطاء لآلخرين.

تجنب إلقاء اللوم للطرف اآلخر عند الوقوع في 
المشاكل.

واظب على ممارسة الرياضة بانتظام وابتعد 
تماما عن التدخين.

ابتعد عن االنفعال الفترة الحالية، حتى ال تقع 
فريسة لألمراض.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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لذكرى الشيخ مبارك 
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القالدة لرؤساء الدول.

أعلن المنتج األلماني 
العالمي كريستيان بشكن 
عن دخوله في مفاوضات 

مع النجمة العربية أمل 
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Escape Plan والجزء الثالث من Stuber المثير والكوميدي Crawl

أفضل أفالم “سينكو” هذا األسبوع

تقــّدم هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار بالتعــاون مــع ســفارة دولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين مسرحية “اللعبة”، ضمن مهرجان صيف 
البحرين 2019م، وذلك يوم غد الثالثاء الموافق 16 يوليو 2019م، الساعة 7 

مساًء في الصالة الثقافية، والدعوة العامة.
وتعرض مســرحية “اللعبة”، التي أنتجها مســرح بني ياس اإلماراتي، أســلوبًا 
غيــر تقليــدي فــي األداء المســرحي مــن خــالل المــزج بيــن مســرح العرائــس 
والمســرح الكالســيكي ويقّدمها نخبة من نجوم المســرح اإلماراتي. وتتوجه 
المســرحية برســالتها لجمهــور األطفــال )مــن 6 إلــى 12 ســنة(، حيــث تتنــاول 
حكايــة مجموعــة مــن األصدقاء الذين يعملون في مخبــز للدونات، على أمل 
أن يتحقــق حلمهــم الكبيــر بفتح مخبٍز كبير على الضّفــة األخرى من النهر، إال 

أن األحداث ال تسير كما هو متوّقع.

الصالة الثقافية تقدم مسرحية “اللعبة”

1982
متظاهرون في بنغالديش يهاجمون سفارة امريكا إحتجاًجا على دعمها إلسرائيل.

 
1990 

زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب الفلبين.

1999 
تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته.

2004 
مقتل 90 طفل إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.

 
2008 

إسرائيل تفرج عن عميد األسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع أربعة آخرين.
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كشــف الفنان عبدالرحمن العقل عن مشاركته عضوا في لجنة 
التحكيم بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل المقرر 
انعقاده فــي أكتوبر المقبــل باإلمارات، معربا عن ســعادته 
بتلك المشــاركة كفنان كويتي يمثل بالده في مهرجان مهم، 
ومؤكدا أهمية سينما الطفل التي تشكل وجدانه وشخصيته 

وحســه الفنــي. وذكــر العقــل أنه تلقــى عددا مــن النصوص 
التلفزيونية والســينمائية، لكنه لم يتــم االتفاق حتى اآلن، ولذلك 

يفضل إرجاء التصريح عن اسم العمل الذي سيشارك به.

انتشــرت في الفترة األخيــرة أخبار كثيرة عــن انضمام دانييال 
رحمة ألســرة مسلسل )بيروت ســيتي( في جزء جديد منه، 
بعــد أن كانت شــاركت في بطولــة الجــزء األول منه قبل 
عاميــن، لذلــك يهــّم دانييــال أن تنفــي أي تعاقــد على أي 
مشروع درامّي، وتؤكد أنها لم تنضم للمسلسل وأّن الفكرة 

ليست واردة حاليًا.
نذكر أّن دانييال عادت من أستراليا مؤخراً وبدأت بقراءة نصوص 

لمشاريع لبنانية وعربية، لتختار العمل الذي ستطل به.

استقر صناع “لص بغداد” على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة 
النســائية بالتعــاون مع محمد إمام بطل الفيلــم، حيث تعاقدت 
أمينة بشكل رسمي مع شــركة سينرجي فيلمز المنتجة للعمل 
خــالل األيــام الماضية، وتحضــر أمينــة حاليا مع االستايلســت 
مالبــس الشــخصية التي تقدمهــا فــي الفيلم، لتصبــح جاهزة 

للتصوير.
ويشــارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، 

وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصالح عبدالله، وأحمد رزق، وغيرهم.

لص بغدادبيروت سيتيفي لجنة التحكيم

طارق البحار
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عرضت هذا االســبوع شــركة البحرين للســينما وفوكس ســينكو في شاشــاتها، ومازالت تعرض مجموعة متنوعة من 
اجمل االفالم الهوليوودية والعربية وغيرها، وكالعادة كانت متنوعة ما بين االكشن والرعب والكوميديا.

Crawl

تتجاهــل )هالــي( أوامــر اإلخــالء عندمــا 
رأســها  مســقط  هائــل  إعصــار  يضــرب 
فــي فلوريــدا، حيــث ذهبــت للبحــث عــن 
عليــه  عثــرت  وعندمــا  المفقــود،  والدهــا 
وجدتــه مصابا بجروح خطيرة في منزل 
محاصريــن  االثنــان  ليصبــح  عائلتهمــا، 
بســبب ميــاه الفيضــان وســرعة تدفقهــا، 
ومــع نفــاد الوقــت للهــروب مــن العاصفة 
ووالدهــا  )هالــي(  تكتشــف  القويــة، 
أقــل  هــو  الميــاه  منســوب  ارتفــاع  أن 

مخاوفهما.
مــن إخراج: ألكســندر أجــا، وتمثيــل كال 
مــن: مورفيــد كالرك، خوســيه بالما، امي 
بيبــر  بــاري  ســومنر،  جــورج  ميتكالــف، 

وروس أندرسون. 

Stuber

 )ســتو( ســائق ســيارة من ســيارات أوبر، 
محقــق  معــه  يصطحــب  الخلــق،  دمــث 
مضطرب في طريقه لتتبع إرهابي سادي 
ابتــالء  فــي  فيصيــر  للدمــاء،  متعطــش 
هدوئــه  علــى  الحفــاظ  وعليــه  عظيــم، 
الراكــب  مــع  والتعــاون  ســالمته  وعلــى 
معــه والحفــاظ على تقييمــه المرتفع بين 

السائقين. 
الفيلــم مــن إخراج: مايــكل دوز وتمثيــل 

كال من: ديف باتيســتا، أيكو أويس، ميرا 
سورفينو.

Escape Plan

تختفي ابنة أحد المســؤولين التنفيذيين 
للتكنولوجيــا،  فــي شــركة هونــج كونــج 
فديــة،  أجــل  مــن  ذلــك  أن  يبــدو  وكان 

وبينمــا يتعمــق )بريســلين( وطاقمــه أكثر 
ابــن  هــو  الجانــي  أن  يكتشــفون  فأكثــر، 
مختل ألحد خصومهم الســابقين، والذي 
خطف أيًضا حبيبة بريســلين ويحتجزها 
داخــل الســجن الضخــم المعــروف باســم 

محطة الشيطان.
الفيلم من إخراج: جون هرزفيلد وتمثيل 

كال من: سيلفســتر ســتالون، ماليس جو، 
ديفون ساوا، جايمي كينج، 

ديــف  والنجــم  جونيــور  شــوم  هــاري 
باتيستا.

Nightmare Cinema

دار  إلــى  غربــاء  أشــخاص  يلجــأ خمــس 
عــرض ســينمائي يملكهــا مشــغل ماكينــة 
العرض، وبمجرد أن يصير الجميع داخل 
الخمســة  الغربــاء  يشــهد  العــرض،  دار 
سلســلة عــروض لمجموعــة مــن األفــالم 
وأحلــك  مخاوفهــم  أعمــق  تظهــر  التــي 

أسرارهم.
مــن إخراج: دايفيــد ســاالد، وتمثيــل كال 
مــن: موريــس بينــارد، إريــك نليســن، آدم 

جودلي، ريتشارد شامبرلين، 
ميكي رورك.

حملة فرعون 

تــدور أحــداث الفيلــم في إطار تشــويقي 
الشــهير  يحيــى  الشــاب  حــول  مثيــر 
شــبكة  أكبــر  يديــر  والــذي  بفرعــون، 
ويضطــر  مصــر،  فــي  منظمــة  اغتيــاالت 
إلــى التوجه إلى ســوريا لتحريــر ابنه من 
قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه 
الذيــن  أصدقائــه،  مــن  برفقــة مجموعــة 
يظــن بعضهــم أنهــم ســافروا إلــى هنــاك 
للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع. 
مــن إخراج: رؤوف عبــد العزيــز، وتمثيل 
محمــود  روبــي،  ســعد،  عمــرو  مــن:  كال 
عبدالمغنــي، محمــد لطفــي، ســوزان نجم 

الدين ومايا طالم. 

Coconut the Little Dragon

يشــعر كوكونت التنين الصغير بالحماس 
مــع  الصيفيــة  العطلــة  قضائــه  بفضــل 
أحــد  فــي  وماتيلــدا  أوســكار  أصدقائــه 
هــذه  أن  يكتشــف  لكنــه  المعســكرات، 
العطلة تتحول لما هو أشد بسبب تنانين 

الماء البرية والنباتات آكلة اللحوم.
مــن إخراج: أنطونــي باور، وباصوات كال 
مــن: ماكــس فــون ديــر جروبين، داســتن 

سيميلروج وكارولين كيبيكوس.



“متحف قلعة البحرين” يناقش رواية “آنا كارينينا”

اغضبت نجمة بوليوود كانجانا رانوت الصحافة، عندما اختلفت مع  «
Judge�  صحافي في مؤتمر إعالمي إلطالق أغنية من فيلمها الجديد

mentall Hai Kya، وكان من بين الحضور بطل العمل الممثل الهندي 
راجكومار راو. وفي التفاصيل ان الخالف اشتّد بين الصحافي وكانجانا 
التي أساءت له، وحينها دعمه عدد من الصحفيين اآلخرين الحاضرين 

في هذا المؤتمر. وطلبوا حينها ان تقّدم كانجانا اعتذارا علنيا لزميلهم، 
واعلنوا مقاطعة االعالنات الدعائية لفيلمها.

شــهد متحــف موقــع قلعــة البحرين مؤخرا، فعالية نظمتهــا جمعية “كلنا نقرأ” بالتعاون مع هيئة البحريــن للثقافة واآلثار بعنوان “في 
أعمــاق آنــا كارنينــا”، حيــث تمــت مناقشــة الرواية التي تعد من أكثر الروايات إثارة للجدل لكاتبها الروســي ليو تولســتوي، بمشــاركة 

ضيف الفعالية محمد المطوع أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة البحرين. 

وُعرضــت خــال الفعاليــة مقاطــع مــن فيلــم “أنــا 
ُأنتــج  والــذي  الروايــة  مــن  المســتوحى  كارنينــا” 
عــام 2012 للمخــرج جــو رايــت، كمــا تــم تحليــل 
شــخصيات الفيلــم بنــاًء علــى البعــد النفســي لكل 
الفيلــم  بطلــة  كارنينــا”  “آنــا  مــن  بــدءًا  شــخصية 
الفعاليــة  لها.وحظيــت  المرافقــة  والشــخصيات 

بحضور كبير ومميز من محبي القراءة واألدب.
ووجــه محمــد المطوع الحوار أثنــاء الفعالية نحو 

الروايــة، حيــث أشــار  فهــم وتحليــل شــخصيات 
إلــى أن التفســير األساســي للجانــب النفســي لكل 
شــخصية يأتــي من خال فهم الكبــت في مرحلة 
الطفولــة، والــذي يعتمــد علــى مخزونيــن أحدهما 
في الوعي واآلخر في الاوعي، وتشــمل المراحل 
الســعيدة والمؤلمــة. وتعتبــر روايــة “أنــا كارينينــا” 
مــن الروايــات األدبيــة العالمية الروســية الخالدة، 
ُترجمــت  كبيــرًا، وقــد  إنســانيًا  أثــرًا  تركــت  التــي 

هــذه الروايــة إلــى غالبية لغات العالــم، كما ُطبعت 
مئــات المــرات، وظهرت الكثير مــن اآلراء النقدية 
حولهــا. والجديــر بالذكــر أن هــذه الروايــة ُتمثــل 
ألفهــا  خاصــة أعمــال تولســتوي األدبيــة، حيــث 
الكاتب الروسي ليو تولستوي ونشرها على شكل 
سلسة أجزاء.  ومن جهتها أعربت أميرة صليبيخ 
رئيس جمعية “كلنا نقرأ” عن جزيل شــكرها لهيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار علــى التعــاون والدعــم 

المســتمر لكافة فعاليات الجمعية التي تهدف إلى 
صناعــة جيــل يقّدر الثقافة والفن كقيمة أساســية 
أشــادت  كمــا  المجتمعــات،  ارتقــاء  فــي  تســاهم 
بالتعــاون المشــترك مــع جامعــة البحريــن، مؤكــدة 
أن األبواب مفتوحة مع كافة الجهات والجمعيات 
األهلية إلثراء المحتوى المقدم للجمهور. ونوهت 
صليبيــخ بأن الهدف من هــذه الفعالية هو التعّمق 
الروايــات  أعظــم  مــن  واحــدة  شــخصيات  فــي 
العالميــة والتي يشــار إليها بأنها بلغــت الكمال من 
العديــد  الناحيــة األدبيــة، وتمكنــت مــن معالجــة 
مــن القضايــا األخاقيــة واالجتماعيــة والنفســية 

والفلسفية التي تمس المجتمعات حول العالم.

الثالثاء
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أشــعلت حا الترك حفلها األخير بدبي، 
حيــث رقصت أكثر من مــرة، على وقع 
“عالــم  مســرح  علــى  بحفلهــا  أغنياتهــا 
دبــي  بمركــز  أقيــم  والــذي  مدهــش” 
التجاري العالمي، وشهد حضورا كبيرا.
حــا التــرك أشــعلت المســرح برقصهــا 
حافيــة القدميــن وحرصــت على شــكر 
ورقصــت  مــرة،  مــن  أكثــر  الحضــور 
مــرات متعــددة منهــا مــرة دون حــذاء 
خــال الحفــل، وبــدت مبتهجــة بوجود 
التــي  األغنيــات  أبــرز  ومــن  الجمهــور، 
أدتهــا “زهقانة وخالي بــاش”، وغيرها 
مؤخــرا  قدمتهــا  التــي  األغنيــات  مــن 
حــا  فيديوهــات  اإلنجليزيــة.  باللغــة 
التــرك وهــي ترقــص تــم تداولهــا علــى 
نطــاق واســع مــن قبــل جمهورهــا، وقد 
تعرضــت النتقــادات شــتى بســبب مــا 
ردده البعض حول مبالغتها في الرقص 
بحمــاس بأمــر ال يناســب عمرهــا، فيمــا 
حرصــت حــا الترك خــال الحفل على 
ارتداء فســتان طويل محتشم وحذاء 
الطويــل  شــعرها  وتركــت  مســطح، 

منسدال بشكل عفوي.

طريقهــا  فــي  التــرك  حــا  أن  يذكــر 
المغنيــة  والــدة زوجهــا  إلــى مصالحــة 
المغربيــة دنيــا بطمــة، بعــد أن بــادرت 
األخيــرة وقالــت أنهــا مســتعدة للصلح 

بعد أعوام طويلة من الخافات.
التــرك  حــا  والــدة  الســابر  منــى  فيمــا 
ظهــرت  أن  بعــد  كبيــرا  جــدال  أثــارت 
بدون حجاب، وحرصت على مشــاركة 
مــع  التجميــل  صالــون  فــي  صورتهــا 
الجمهور، دون أن تعلن هل تتخلى عن 

الحجاب نهائيا أم ال؟

المبنــى  األوليــة الســتخدامات  التجــارب  ضمــن 
الجديــد نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في 
يــوم الثاثاء الماضي محاضرة بعنوان “التصدي 
 “ االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  للعنــف 

إلبراهيم التميمي وأدار الحوار يوسف محمد.
وســائل  تطــور  بــأن  حديثــه  التميمــي  واســتهل 
لتطــور  طبيعــي  تطــور  االجتماعــي  التواصــل 
اإلنســان، فبحث اإلنســان عن الخلــود كما ذكرت 
عــن  يبحــث  وهــو  “جلجامــش”  فــي  االســطورة 
زهــرة الخلــود وصــل لمرحلة الرغبة فــي ترك أثر 
بــاق. فالعلم والثورة المعلوماتيــة ضاعفت العلم 
البشــري بســرعة كبيــرة جــدا فوجــب علــى الفرد 
مواكبة ذلك وتأهيل الجيل القادم له ولكن إذا ما 
فقدت القيم واألخاقيات فا جدوى من التطور 

العلمي في المجتمعات.
وقــد عــرض التميمــي فــي خضــم حديثــه بعــض 
األحــداث الســابقة واألمثلــة علــى مــر الســنوات 
الماضيــة فــي العديــد من الــدول فــي العالم أدت 
فيهــا وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى العديــد 
من أعمال العنف وتشويه صورة األفراد، فإعادة 

تغريــد بعــض األفكار التي تدعو للعنف قد تنشــر 
كمــا  العالــم،  حــول  جــدا  كبيــرة  بصــورة  العنــف 
ســاهمت وســائل التواصــل االجتماعــي في نشــر 
الفوضــى وإلغــاء الخصوصيــة فــي المجتمعــات 
العربية بشــكل كبير مما ال يتماشى مع خصائص 
وعــادات المجتمعــات العربية فوســائل التواصل 
االجتماعــي ومــا تحكمهــا مــن قيــود ال تــرى فــي 
التلفــظ بألفــاظ غيــر مائمــة لبعــض المجتمعــات 
حرج كما ال تكون نشــر الطائفية بين األفراد أمر 

جلل فيما يخص احكام هذه الوسائل.
كمــا أضــاف التميمــي أن فــي العــام 2011 أصــدر 

تقريــر التنمية البشــرية لألمم المتحــدة معيارين 
جديديــن لقيــاس تدهــور الخدمــات العامــة فــي 
بعض الدول وهي الشعور بالرفاهة والثقة باآلخر 
فتم القياس عن طريق االستبيانات وقد حصلت 
بعــض الــدول العربية على نتائــج مخيبة لآلمال. 
ووضــح التميمــي بأن مــا تفقــده المجتمعات من 
فالنصائــح  القانــون ويفرضــه  قــد يحكمــه  قيــم 
والمواعــظ ال تغيــر المجتمعــات فتطبيق القانون 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي المســتخدمة 
على نطاق المجتمعات يســهل التحكم في القيم 

واحترام االفراد لبعضهم البعض.

التميمــي إلبراهيــم  الثقافــي”  “كانــو  فــي  محاضــرة 
حال الترك ترقص حافية القدمين في دبي “التصدي للعنف على وسائل التواصل االجتماعي”

بعــد النجــاح الكبير الذي حققته ســوبر ســتار العرب ديانا 
كــرزون فــي مهرجــان موازيــن، اعلنــت ادارة مهرجــان 

نجــوم  احــد  لتكــون  كــرزون  مشــاركة  عــن  الفحيــص 
مهرجــان  ويتميــز   ،15/8/2019 بتاريــخ  المهرجــان 

الفحيــص بكونــه مهرجــان العائلــة، لتســتعد ما بعد 
هذا االعان لموسم فني ساخن اذ ستكون نجمة 
حفــل اختتــام فعاليــات مهرجــان صيــف عمــان 
بتاريخ 14/7/2019 ويعتبر هذا المهرجان من 
المهرجانــات المهمــة فــي االردن لكونــه يتيــح 
الفرصة لكافــة االردنيين والعرب لحضور تلك 
الحفــات بشــكل مجانــي ويشــرف علــى هــذا 

المهرجان امانة عمان الكبرى.
كما ستشــارك ســوبر ســتار العرب ديانا كرزون في مهرجان 

جــرش للثقافــة والفنون في نســخته الرابعة والثاثيــن بتاريخ 25/7/ 
2019 لتلقــي جمهورهــا االردنــي والعربــي علــى اعــرق المســارح العربية 

فــي مدينــة جــرش االثريــة المســرح الجنوبي فــي ليلة من اهــم ليالي 
مهرجان جرش.

ال ينتهي الشــغف بأغاني المطرب الراحل عبدالحليم حافظ مهما مرت الســنوات، 
وال تــزال الكتابــات عنــه تتجــدد، إذ أصــدر الباحــث عمــرو فتحــي أخيرًا موســوعة 
أغانــي عبدالحليــم حافــظ عــن دار الكرمة للنشــر بالقاهرة بمناســبة الذكرى ال 90 
لمولــده التــي توافــق 21 يونيــو الجاري. وهي أول موســوعة مفصلــة تحتوي على 
أكثر من 300 أغنية قدمها العندليب األســمر خالل مســيرته، فنتعرف على حكاية 
كل أغنية، ومتى أذيعت ومن كتبها ومن لحنها ومن الموســيقيين المصاحبين له، 

وتتضمن أغاني نادرة قد ال يعرفها أغلب محبيه.

هــذه  تنفيــذ  علــى  الباحــث  وعكــف 
الموســوعة ست ســنوات كاملة من أجل 
توثيــق وحفــظ وتدقيــق التــراث الفنــي 
للعندليــب، وتعــد بمنزلــة مرجــع رائــد ال 
غنى عنه لكل مهتم بتاريخ الفن والغناء 
فــي الوطــن العربــي. ومــن أبــرز األغاني 
التــي تضمنتهــا الموســوعة: يــا قلبــي يــا 
خالــي، يــا حلــو يــا أســمر، حلــو وكــداب، 
ظلمــوه، رســالة مــن تحــت المــاء، قارئــة 

الفنجان، كامل األوصاف، موعود، لســت 
أدري، فاتت جنبنا، جبار.

عــام  يونيــو   21 فــي  عبدالحليــم،  ولــد 
1929م فــي قريــة الحلــوات بمحافظــة 
الشرقية، تربى يتيمًا حيث توفي والداه 

قبل أن يتم عامه األول.
ظهــر حبه للموســيقى والغناء منذ صباه 
معهــد  فــي  التلحيــن  بقســم  والتحــق 
الموســيقى العربيــة عــام 1943م وهنــاك 

التقــى بالفنــان كمــال الطويــل الــذي كان 
واألصــوات  الغنــاء  قســم  فــي  يــدرس 

وكانت انطاقته الفنية الكبرى.
وفــي يــوم 30 مــارس عــام 1977 توفي 
الثمانيــة  يناهــز  عمــر  عــن  لنــدن  فــي 
واألربعيــن عامــًا بعــد صــراع طويــل مــع 

نزيف الكبد.

تحــوي أكثر مــن 300 أغنيــة قدمهــا العندليب األســمر

صيف فني ساخن لسوبر 
ستار العرب ديانا كرزون

موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ
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ا”... إيران دولة عربية “جينيًّ
كشــفت نتائــج تحاليــل جينيــة صادمة اســتمرت بالظهــور منذ أطلق 
موقــع “ناشــيونال جيوغرافيــك” خريطــة التاريــخ البشــري جينيا أن 
غالبيــة الجنــس البشــري فــي إيران هم عرب بنســبة تفــوق الـ 50 %، 
وذلك بخالف ما تروج له إيران من شعارات بشأن “األمة الفارسية”.

ونشــر موقــع “ناشــيونال جيوغرافيك” أول خريطة للتاريخ البشــري 
فــي العالــم، ضمــن مشــروع كبيــر لدراســة، متعــددة الســنوات تقــوم 
علــى فحــص أصول البشــر وجذورهــم، ومدى التداخــل في األصول 
واألعــراق البشــرية، لتنتهــي هــذه الدراســة إلــى نتائــج صادمــة على 
المســتويات كافــة، وُتظهــر حجــم التداخــل الكبير ودرجــة التجانس 

بين األمم والشعوب في مختلف أنحاء الكرة األرضية.
وفــي أرقــام تفند اإلحصاءات التــي تعلنها إيران، أكدت الدراســة أن 
نسبة العرب بين السكان في إيران تصل إلى 56 %، فيما تروج إيران 
أن تلــك النســبة ال تتجــاوز 2 %، بينما ذهبــت بعض اإلحصاءات إلى 
أنهــا 11 %. وفــي إيران عرقيات متعددة، تشــمل األكــراد والتركمان 
والبلــوش واألرمــن والعــرب وغيرهــم، يتركزون شــمال غربــي البالد 
وفــي جنوبهــا الغربــي، وفيما تذهــب إحصاءات أن نســبة الفرس 63 
%، تنفي الدراســات الجينية هذه النســبة، وتشــير إلى تفوق الجنس 

العربي واألجناس األخرى على التحور الجيني الفارسي.
ورغــم محــاوالت طمــس الهوية، تمكن العرب في إيــران من الحفاظ 
المحــاوالت  كافــة  رغــم  العربيــة،  مــن هويتهــم  األدنــى  الحــد  علــى 
الحكــم  أنظمــة  جانــب  مــن  الماضــي  القــرن  مطلــع  منــذ  المســتمرة 

المتعاقبة لطمس عروبتهم.
وتشمل سياسية االضطهاد اإليرانية العرب السنة والشيعة على حد 
ســواء، إذ لم يؤد التشــيع إلى حماية “العرب الشــيعة” من ممارســات 
األنظمــة المتعاقبــة، الســيما النظام الحالي الــذي أثبت ازدواجية في 
هــذا الملــف. وباإلضافة إلــى حرمان مناطقهم من التنمية وسياســية 
التمييــز العنصــري و”الترانســفير”، تحظــر الســلطات اإليرانيــة علــى 
األحــزاب والتيــارات العمــل وفــق األطــر القانونية، وتمنــع العرب من 

المشاركة في العملية السياسية، إال لمن ثبت إخالصه للنظام. 

وتحاول الحكومة اإليرانية عدم نشر إحصائية رسمية  «
بالتوزيع العرقي؛ بسبب سياستها القائمة على تفضيل 

العرق الفارسي، في وقت أشارت فيه دراسة أميركية إلى أن 
نسبة العنصر الفارسي ال يتجاوز 51 % في أحسن الحاالت.

كاميــرا  أن  يــدرك  الماكــر  اللــص  يكــن  لــم 
النكــراء  “جريمتــه”  ستســجل  المراقبــة 
بســرقة رجــل عجــوز مقعــد علــى كرســي 

متحرك في قلب منزله.
الغريــب فــي األمــر أن اللــص االنتهــازي لم 
يتــوان عــن ســرقة مــال العجــوز المقعــد، 
يشــاهد  كان  بينمــا  خبيثــة،  وبطريقــة 
التلفزيون، فيما كانت المفاجأة في القيمة 

اإلجمالية للمبلغ الذي “نجح في سرقته”.
مــن  البالــغ  بيرتــش،  دينيــس  كان  فبينمــا 
العمــر 88 عامــا، فــي منزلــه بمدينــة ليــدز، 
دخــل اللــص االنتهــازي عليــه وتقــرب منــه 

بطريقة ودية.

وأثناء وجوده في المنزل، راح  «
اللص يحاول تشتيت انتباه الرجل 

العجوز، ثم انتهز الفرصة وأخذ 
محفظة بيرتش، وبحث فيها وأخذ 

ما فيها. بيد أن المفاجأة تمثلت 
في أن ما سرقه اللص كان مجرد 

ورقة مالية واحدة بقيمة 5 جنيهات 
إسترلينية )نحو 6.5 دوالر(.

الكاميرات تضبط 
لصا بـ “أحقر” 
سرقة ممكنة

ا في  سيكون العالم مساء الثالثاء على موعد من خسوف جزئي للقمر، سيكون مرئيًّ
كامل المنطقة العربية تقريًبا، بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.

 وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت 
عــودة إن القمــر ســيبدأ بدخــول منطقــة شــبه 
بتوقيــت  مســاء   10:44 الســاعة  فــي  الظــل 
اإلمــارات، وال يكون الخســوف حينها مالحًظا 
بالعيــن المجــردة فــي حيــن ســيبدأ الخســوف 
بعــد منتصــف  الثانيــة  الدقيقــة  فــي  الجزئــي 
بشــكل واضــح  ــا  مرئيًّ يكــون  الليــل، وعندهــا 
الواحــدة  الســاعة  فــي  إلــى ذروتــه  وســيصل 

الخســوف  أن  إلــى  وأشــار  والنصــف صباًحــا. 
بتوقيــت   3 الســاعة  فــي  ســينتهي  الجزئــي 
األنبــاء  وكالــة  ذكرتــه  لمــا  وفًقــا  اإلمــارات، 

اإلماراتية “وام”. 

وقال عودة إنه يمكن مشاهدة  «
الخسوف من غرب ووسط آسيا 

وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهًدا 
من شمال القارة األميركية.

حضــر األميــر البريطانــي هــاري، وزوجتــه ميغــان مــاركل، مســاء األحــد، العــرض 
األوروبي األول لفيلم “األسد الملك”، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقبال “دوق ودوقة ساسكس” 
فــي العــرض األول للفيلم، بطلتــه، المطربة 
األميركية، بيونسيه، وزوجها مغني الراب، 
“إندبندنــت”  صحيفــة  بحســب  زي،  جــاي 
البريطانيــة. ومــا أن التقــت ميغــان مــاركل 
بيونســيه وزوجها حتى استقبلت المطربة 
األميركيــة باألحضان، في مخالفة صريحة 
شــخص  أي  فليــس  الملكــي،  للبروتوكــول 

مــن حقه أن يحصل علــى عناق من العائلة 
الملكية البريطانية.

 كما أن قواعد السلوك تملي أن  «
األشخاص العاديين ليس من 

المفترض أن يمسوا أفراد العائلة 
المالكة البريطانية، إال إذا هم بادروا 
بهذا، ولكن قّررت ميغان ماركل أن 

تمنح بيونسيه وزوجها استثناًء.

خسوف للقمر تراه المنطقة العربية بأكملها

ميغان ماركل تخالف البروتوكول مع بيونسيه

خــاض صيــاد مــن مدينــة هيوســتن تجربــة نــادرة لــم يكــن يحلــم بهــا أو يتوقعها 
عندمــا ذهــب إلــى صيــد الســمك فــي جــدول مائــي صغيــر بالقــرب مــن منطقــة 
كوبرفيلــد باليــس شــمال غربــي مقاطعة هاريــس. فعندما أخرج الصياد تشــيس 
ماكــري الســمكة التــي اصطادهــا مــن جــدول “النغام كريــك”، في والية تكســاس، 
وجد أن هناك مخلوقا آخر يطالب بها.. وليس أي مخلوق، إذ كانت أفعى ضخمة 
قد ســبقته إلى الســمكة على ما يبدو. ونشــر تشــيس لقطات فيديو للســمكة التي 

اصطادها مع األفعى العمالقة العالقة بها، على حسابه في موقع فيسبوك.
وأظهرت اللقطات األفعى، وقد غرزت أنيابها في الســمكة والتفت حولها، بحيث 

بات من الصعب على تشيس أن يحصل عليها بسهولة.

وقال تشيس إنه اضطر إلى استخدام سكينه للحصول على  «
سمكته وإبعاد أنياب األفعى عنها، موضحا أن األفعى أصيبت 

بجروح بسبب السكين. وقال إنه اضطر في نهاية المطاف إلى 
التخلي عن السمكة، حتى بعد أن انتزعها من أنياب األفعى.

أفعى ضخمة “تطالب بحقها” 
من صياد سمك

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

متــرو  ركاب  حفيظــة  امــرأة  أثــارت 
األنفاق في موســكو لتصرفها الغريب، 
تقديــم  الــركاب  أحــد  رفــض  أن  بعــد 
مكانه لها. وذكرت صحيفة “لينتا. رو”، 
أن امــرأة فــي العقد الثالــث من عمرها 
وكان  األنفــاق  متــرو  صعــدت  تقريًبــا 
رجــل  مــن  فطلبــت  بالــركاب،  مكتظــا 
أن يقــدم لهــا مكانــه لكنه رفــض قائالً: 

“لماذا علّي أن أقدم لك مكاني؟”.
صادمــة  المــرأة  فعــل  ردة  فجــاءت 
لجميــع ركاب عربة المتــرو؛ ألن المرأة 
ســروالها  وأنزلــت  تنورتهــا  رفعــت 
وقطعــت مســافة محطات متــرو عدة 

على هذا الشكل.

ا على تساؤالت الركاب  « وردًّ
المستغربين لتصرفها، كانت 

المرأة تجيب بكلمات نابية طالبة 
منهم التوقف عن النظر إليها، 
فهي ليست سوى “امرأة عادية 

بلغت الثالثين من عمرها”.

استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي واحدة مــن آخر عطالتها األســبوعية 
قبــل تــرك منصبهــا لعــرض بعــض حركاتها 
أشــهر  أنغــام  علــى  الرقــص  فــي  الشــهيرة 
أغانــي فريــق آبــا مثــل )دانســنغ كويــن( أو 
“الملكــة الراقصــة” و”مامــا ميــا” خالل أحد 

المهرجانات.

وظهرت ماي، في مقطع فيديو،  «
وهي ترقص في مهرجان هينلي، 

بينما كان زوجها ورجال آخرون 
يرتدون ربطات عنق سوداء 

يتراقصون حولها.وكانت ماي تسعى 
أحيانا إلى إضفاء طابع فكاهي على 

عملها، بالرقص في أماكن عامة.

امرأة تتعرى بسبب 
مكان في المترو

تيريزا ماي ترقص 
“في العطلة األخيرة” ظهر مؤســس شــركة “أمازون” الملياردير، جيف بيزوس، مع صديقته لورين سانشــيز، 

ا خالل حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون للتنس. ألول مرة رسميًّ

ــا بسانشــيز بشــكل الفــت،   وبــدا بيــزوس مهتمًّ
بحسب الصور التي التقطت لهما، حيث أمطرها 
بالقبــالت طوال اليوم، خــالل حضورهما نهائي 

بطولة ويمبلدون للتنس.
 وبدا الثنائي في مظهر أنيق، فارتدت سانشــيز 
ا مخططــا تبلــغ قيمتــه 2500  فســتاًنا كالســيكيًّ
وأكملــت  كــروس،  حقيبــة  إلــى  إضافــة  دوالر، 

إطاللتها بأقراط مرصعة بالماس ضخمة.

بينما ارتدى بيزوس قميًصا مخطًطا  «
أيًضا بسعر 895 دوالرًا وجاكيتا سعره 

2500 دوالر. وهذه المرة األولى التي 
ا علًنا،  يحضر فيها الحبيبان حدًثا رسميًّ

بعد أيام من إنهاء بيزوس إجراءات 
طالقه من زوجته ماكنزي، التي حصلت 

على مبلغ قدره 38 مليار دوالر من 
أسهم شركة طليقها “أمازون”، ليصبح 

الطالق األغلى في العالم.

سانشيز.. سارقة قلب أغنى رجل في العالم

المغنية والممثلة المكسيكية باتريشيا مانتروال تحضر العرض العالمي األول 
لفيلم “فاست اند فوريوس” بمسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا )أ ف ب(

ولورين سانشيز صحافية ومعلقة رياضية وممثلة أميركية

السنة الحادية عشرة - العدد 3926 

الثالثاء
16 يوليو 2019 

13 ذو القعدة 1440

سيشهد الجزء الجديد من أفالم العميل 
الســري “007” أو الشــهير باســم “جيمس 

بوند” تطورا جديدا في دور البطولة.
الجزء الجديد من سلسلة العميل السري، 
البريطانيــة  الممثلــة  حضــور  سيشــهد 

صاحبة البشرة الداكنة الشانا لينش.
بمثابــة  ســتكون  البريطانيــة  الممثلــة 
دوره  ســتلعب  حيــث   ،”007“ العميــل 
بالوكالــة، في الوقت الذي ســيقضي فيه 
دانيــال كريــج أو العميــل “جيمــس بوند” 

إجازته في جامايكا.
بأحــداث  معــا  العمــل  الثنائــي  ليواصــل 
الجزء الجديد، بحسب ما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
وبحســب الصحيفــة، فــإن ســبب اختيار 

امــراة للعــب مثــل هذا الــدور ربمــا يعود 
ألفــكار أحــد مؤلفــي الفيلــم، البريطانيــة 

فيبي والر المعروفة بآرائها النسوية.

العميل “007” الجديد ممثلة سمراء

إيران.. محاوالت مستميتة لطمس الجنس العربي
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