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البنك األهلّي المّتحد يتسلم جائزة المعالجة المباشرة من كومرز بنك 

األحمر يستهل المشوار بمواجهة األزرق الكويتيما ينساه المسافرونإيران تهدد برفع التخصيببحث معوقات تجار “التنين”مجهولون يسممون 28 بقرة
تعرضت مزرعة النائب أحمد  «

الدمستاني لجريمة تسميم 
مواشيه، مخلفة أضرارا كبيرة 

بنفوق 28 رأس بقرة. وقّدر 
الدمستاني لـ “البالد” كلفة أضرار 

جريمة التسميم بقرابة 40 ألف 
دينار.

عقدت لجنة األسواق التجارية  «
ولجنة النقل والخدمات اللوجستية 

لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين 
اجتماعًا مشتركًا للوقوف على 

التحديات التي تواجه تجار سوق 
التنين، بحضور ممثلين عن وزارة 

الصناعة والتجارة وعدد من التجار.

قال نائب في البرلمان اإليراني  «
إن اجتماعا في البرلمان أمس، 
بحضور رئيس منظمة الطاقة 

الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي 
ونائب وزير الخارجية اإليراني 

عباس عراقجي، ناقش رفع نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى 50 %.

نشر موقع “OneTwoTrip” قائمة  «
باألشياء التي غالبا ما ينساها الركاب 

على متن الطائرات أثناء السفر. وتبين 
أن نحو 29 % من األشياء التي ينساها 
المسافرون على متن الطائرات أدوات 
إلكترونية تشمل الهواتف والحواسب 

الشخصية واللوحية.

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة  «
للشباب مشواره في البطولة الخليجية 

السابعة عشرة للمنتخبات، التي تحتضنها 
مملكة البحرين في الفترة 19 لغاية 25 

أغسطس الجاري، بمواجهة شقيقه األزرق 
الكويتي، في الساعة الثامنة مساًء، على 

صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم.
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”STP 2018“ األهلّي المّتحد” يتسّلم جائزة“

والشــؤون  العــدل  وزارة  فــي  العــام  المســجل  مكتــب  أصــدر 
موافاتــه  بضــرورة  للمحاميــن،  تعميمــا  واألوقــاف  اإلســامية 
بأســماء وأعــداد المحاميــن المقيديــن ومــن هم تحــت التدريب، 
فضا عن القانونيين غير البحرينيين )المستشــارين(، في موعد 
أقصــاه تاريــخ 15 أغســطس الجــاري؛ تنفيــذا للتعميــم رقــم )4( 

لسنة 2019.

الــذي  التعميــم،  فــي  وجــاء 
نســخة  علــى  “البــاد”  حصلــت 

منه: 
رقــم  التعميــم  علــى  بنــاء  أنــه 
نطــاق  بشــأن   2019 لســنة   )4(
غيــر  القانونييــن  اختصــاص 
الملحقيــن  البحرينييــن 
المرخــص  المحامــاة  بمكاتــب 
لهــا، والصــادر مــن وزيــر العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف 

بتاريخ 10 يوليو 2019.
المذكــور  التعميــم  إن  وحيــث 

قــد نــص فــي البنــد ثالثــا علــى 
مكاتــب  جميــع  علــى  أنــه: 
أن  لهــا  المرخــص  المحامــاة 
يوافــوا المســجل العــام بأعداد 
المقيديــن  المحاميــن  وأســماء 
التدريــب  تحــت  والمحاميــن 
والقانونييــن غيــر البحرينييــن 
المســجلين لديهــم فــي موعــد 
 .2019 أغســطس   15 أقصــاه 
لمــا تقدم نأمــل منكــم موافاتنا 
بالبيانــات المطلوبــة فــي أقرب 

وقت ممكن.

حصر أسماء وأعداد القانونيين األجانب

التربيــة  بــوزارة  “البــاد”  واصلــت مصــادر 
بأســماء  الصحيفــة  بتزويــد  والتعليــم 
والتدويــر  الترقيــات  بحركــة  المشــمولين 
والتعيينــات لمناصــب قياديــة بالمــدارس، 
الدراســي  العــام  لبــدء  اســتعدادا  وذلــك 
الجديــد. ومــن المقــرر عــودة المعلمين في 
يــوم االثنيــن 2 ســبتمبر 2019 المصــادف 
تفتــح  أن  والمتوقــع  1441هـــ.  محــرم   3
المــدارس أبوابهــا للطلبة في يــوم األربعاء 
يومــي  عطلــة  بعــد   2019 ســبتمبر   11
قــرارات  الــوزارة  وســلمت  عاشــوراء. 
الترقيات والتكليفــات الجديدة والتنقات 
مديــري  شــاملًة  المدرســية،  للقيــادات 
المدارس والمديرين المساعدين والقائمين 
أو  ترقيتهــم  تمــت  مــن  وعــدد  بأعمالهــم، 
تكليفهــم قــد تجــاوز 230 تربويــا. وتنشــر 
بحركــة  المشــمولين  أبــرز  أســماء  “البــاد” 
الترقيــات والتدويــر والتعيينــات لمناصــب 

قيادية بالمدارس.

قرارات بتدوير 
مديرين وتكليف 

الحبس والغرامة لمن يمارس التجارة اإللكترونية دون ترخيصجدد لقيادة المدارس

قانون جديد.. ال تجارة إلكترونية إال بسجل

“التجــارة  قانــون  يلــزم  أن  المتوقــع  مــن 
اإللكترونيــة” الــذي تعــده حاليــًا وزارة التجــارة 
بممارســة  الراغبيــن  والســياحة،  والصناعــة 
التجــارة اإللكترونيــة بضــرورة تقييــد النشــاط 

والمتجر اإللكتروني في سجل تجاري رسمي.
وتســري أحــكام القانــون علــى كل مــن يمــارس 
التجــارة اإللكترونيــة، أو يعرض أو يقدم ســلعة 
أو خدماتــه داخلهــا، وذلــك مــن خــال متجــره 

اإللكتروني.
وعرفت مسودة القانون المتجر اإللكتروني أنه 
كل منصــة إلكترونيــة يمكــن للتاجر مــن خالها 
عــرض ســلعة، أو تداولهــا، أو بيعهــا، أو عــرض 

خدمة أو تداولها أو بيعها.
والغرامــة  بالحبــس  الجديــد  القانــون  ويلــوح 
إلكترونيــًا  أنشــأ وأدار متجــرُا  مــن  الماليــة كل 
أو زاول نشــاطًا إلكترونيــًا دون الحصــول علــى 

ترخيص.
والســياحة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وبــدأت 

مشــاورات بشــأن إصــدار قانــون جديــد لتنظيم 
عمليــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة، فــي 
الوقــت الــذي أخــذ هــذا النوع مــن التجــارة في 

التوسع في السوق المحلي والمنطقة.
القطاعــات  مــن  عــدد  مــن  الــوزارة  وطلبــت 
االقتصاديــة إبــداء رأيهــا فــي القانــون الجديــد 

الذي جاء بهدف مواكبة متطلبات المرحلة.

وجاء في المادة الثامنة من القانون الذي تعده 
الــوزارة، أنه يجب على من يرغب في ممارســة 
التجــارة اإللكترونيــة أن يبادر إلى تقييد اســمه 
ومتجره اإللكتروني، ونوع النشاط في السجل 
التجــاري وفقًا ألحكام قانون الســجل التجاري، 
تحددهــا  التــي  والضوابــط  باألوضــاع  وذلــك 

الائحة التنفيذية للقانون.

تسري أحكام القانون على كل من يمارس التجارة اإللكترونية

)٠7()٠٩(

تحديــد التمويــل وفقــا لدخــل المنتفــع بمــا ال يتجــاوز 81 ألــف دينار

قــــرار وزاري بــتــعــديـــل “مـــزايــــا”

كشــف قــرار لوزيــر اإلســكان باســم الحمــر صدر 
فــي 5 مــن أغســطس الجــاري 2019 ونشــر فــي 
الجريــدة الرســمية عــن أن وزارة اإلســكان لــن 
تقوم بسداد الدعم الذي ستلتزم به في برنامج 
“مزايــا”، أي بســداد المتبقــي مــن قيمــة القســط 
المستحق للبنك، فيما زاد عن نسبة 25 % التي 

سيســددها المنتفــع طــوال مــدة ســداد التمويل 
حتى 25 ســنة. وأجاز القرار قبول طلب مدمج 
للــزوج والزوجــة فــي برنامج “مزايــا”؛ بناء على 
رغبتهمــا عنــد التقــدم لاســتفادة مــن البرنامــج 
فــي حال اســتيفائهما جميع الشــروط والمعايير 
المنصــوص عليها في هذا القــرار خصوصا فيما 

يتعلق بعدم تجاوز إجمالي دخلهما الشهري عند 
تقديــم الطلب ولحيــن التخصيص 1200 دينار. 
وفتــح القــرار ســقف شــراء الوحــدات الســكنية 
إال أنــه نــص على أال يقل دخل المتقدم الشــهري 
عنــد تقديم الطلب ولحين التخصيص عن 600 
دينــار وال يزيــد علــى 1200 دينــار، ويحدد مبلغ 
التمويــل وفقــا لدخــل المنتفــع علــى أال يتجــاوز 

الحد األقصى 81 ألف دينار.

علوي الموسوي

علي الفردان راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

سمو رئيس الوزراء: الشقيقة ستظل األمينة على المقدسات

كل من يحاول النيل من السعودية خاسر

المنامة - بنا

أشــاد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، لــدى 
العائلــة  أفــراد  مــن  عــددا  ســموه  اســتقبال 
المالكــة الكريمــة وكبــار المســؤولين بقصــر 
بذلتهــا  التــي  بالجهــود  أمــس،  القضيبيــة 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة لنجاح 

موســم الحــج لهــذا العــام، ومــا قدمتــه مــن 
تســهيات لحجاج بيــت هللا الحرام كان لها 
بالــغ األثــر فــي تأديتهم للمناســك والشــعائر 

في أجواء من الراحة والطمأنينة.
وقال سموه: “إن المملكة العربية السعودية 
الشــقيقة بقيــادة خادم الحرمين الشــريفين 
العزيــز آل ســعود،  بــن عبــد  الملــك ســلمان 
كانــت ـ وســتظل ـ األمينــة علــى المقدســات 

اإلســامية، وإنها تتحمــل عبًئا ال تقدر عليه 
أي دولــة أخــرى، ولذلــك فــإن محبتهــا فــي 
القلــوب تتعمــق، اعترافــًا بدورها في خدمة 
اإلســام ومواقفها المشــرفة في الدفاع عن 

األمتين العربية والسامية”.
يحــاول  مــن  كل  إن  علــى  ســموه  وشــدد 
النيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة العربيــة 

السعودية خاسر.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين

نقدر موقف واشنطن لردع التهديدات
العاهل: البحرين ستقوم بدورها في تأمين الممرات الدولية

أكــد ملــك البــاد القائــد األعلى صاحب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
خليفــة أن مملكة البحرين تقدر موقف 
الــذي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
المنطقــة  واســتقرار  أمــن  إلــى  يــؤدي 
تواجههــا. التــي  التهديــدات  وردع 

وأضــاف جالــة الملك أن هــذا الموقف 
المتحــدة  الواليــات  بــه  قامــت  لطالمــا 
األميركيــة، مؤكــدًا جالتــه أن مملكــة 
البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل 
الدوليــة  الممــرات  لتأميــن  المشــترك 
للتجــارة والطاقــة وحريــة الماحة في 

المنطقة.
اســتقبل،  قــد  الملــك  جالــة  وكان 

بحضــور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، في قصر الصافرية 
أمس، قائد القيادة المركزية األميركية 
بمناســبة  ماكينــزي  كينيــث  الجنــرال 

زيارته للباد.
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إمكان دمج راتب 
الزوج والزوجة 

وال سقف في 
شراء الوحدات

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو ولي العهد، قائد القيادة المركزية األميركية 

المنامة - بنا
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أكــدت رئيــس التســويق واإلعــام باللجنــة المنظمــة لجائــزة ســمو الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة للعمــل التطوعــي ســامية حســين، أهميــة دور 
القطاع الخاص ومؤسســاته المختلفة في دعم مســيرة التطوع في مملكة 
البحريــن، مشــيرة إلــى أن الشــركات والبنــوك البحرينيــة كانــت ومازالــت 
صاحبــة الــدور الرائد تعزيــز مفهوم المســؤولية المجتمعية تجــاه منظمات 

المجتمع المدني بالمملكة.

الســنوات  إن  لهــا  فــي تصريــح  وقالــت 
األخيــرة شــهدت تغيــرا فــي السياســات 
لمؤسســات  والترويجيــة  التســويقية 
بــدأت االنحيــاز  التــي  الخــاص  القطــاع 
الواضح تجاه تلبية احتياجات المجتمع 
المحيــط بهــا في تعزيــز حقيقي لمفهوم 
بالنفــع  تعــود  التــي  الحقيقــة  الشــراكة 
علــى الجانبيــن، وكــذا تحقــق األهــداف 
المرجوة للتنمية الشــاملة والمســتدامة.

وأضافت أن مســيرة العالقات المتميزة 
الخــاص تخــط  الجائــزة والقطــاع  بيــن 
الحاليــة  النســخة  فــي  جديــدا  فصــال 
للجائزة؛ إذ حرصت عديد من الشــركات 
والبنــوك الوطنيــة والتجاريــة وهي بنك 
الســالم وشــركة خدمات مطار البحرين 
)باس( وشركة البحرين للبتروكيماويات 
)جيبــك( وشــركة االتصــاالت الســعودية 

)فيفا( وبنك البركة اإلسالمي.
وشــددت على أن الرعاة يحرصون على 
التطوعيــة  المشــروعات  كل  مســاندة 
وترفــع  البحريــن  مملكــة  تخــدم  التــي 

اســم المملكــة عاليــا إيمانا منهــم بأهمية 
الجوائــز  أهــم  مــن  كواحــدة  الجائــزة 
العربيــة فــي مجــال التطــوع، معبرة عن 
للمؤسســات  المنظمــة  اللجنــة  تقديــر 
والشــركات والبنــوك على اســتمرار دعم 

الجائزة.
واإلعــالم  التســويق  رئيــس  وكشــفت 
بالجائــزة عــن أن النســخة الحاليــة مــن 
جميــع  مــن  إعالميــة  برعايــة  الجائــزة 
وهــي   المملكــة  فــي  المحليــة  الصحــف 
“األيــام”  و  الخليــج”  “أخبــار  و  “البــالد” 

شــؤون  وزارة  جانــب  إلــى  “الوطــن”  و 
اإلعالم، مشــددة على أهمية الدور الذي 
تقــوم بــه الصحافــة واإلعــالم البحريني 
التطوعيــة  المشــروعات  إبــراز  فــي 
الناجحــة فــي المملكــة بمــا يســهم فــي 
تشــجيع مختلــف فئــات المجتمــع علــى 

المشاركة اإليجابية في التنمية.
هــو  تمكيــن  العمــل  صنــدوق  أن  يذكــر 
لجائــزة عيســى  اإلســتراتيجي  الراعــي 
بــن علــي للعمــل التطوعي والتي ســيتم 

توزيع جوائزها في سبتمبر المقبل.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفةسامية حسين

“السالم” و “باس” و “جيبك” و “فيفا” و “البركة” رعاة لجائزة العمل التطوعي

عالقات متميزة بين جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي و“الخاص”

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  تلقــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســى 
مــن  تهنئــة  برقيــة  آل خليفــة، 
الكويــت  دولــة  أميــر  أخيــه 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
صبــاح األحمد الجابــر الصباح، 
تحقيــق  بمناســبة  وذلــك 
البحرينــي  الوطنــي  المنتخــب 
لكــرة القــدم المركــز األول فــي 
بطولــة غرب آســيا لكــرة القدم 

جمهوريــة  فــي  أقيمــت  التــي 
العراق.

وقال ســمو أمير دولة الكويت، 
إن هــذا اإلنجاز الرياضي يؤكد 
رعايــة جاللــة الملــك للرياضــة 
شــباب  ودعــم  والرياضييــن 
الوطــن وكافة أبنائــه، ويعكس 
ما وصلت إليه مملكة البحرين 
فــي  متقــدم  مســتوى  مــن 

المنافسات الدولية.

العاهل يتلقى تهنئة أمير الكويت

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
الجاللة الملك حمد بن عيســى 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة  آل 
صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفــة، برقيــات تهنئــة إلى 
أفغانســتان  جمهوريــة  رئيــس 
اإلســالمية محمد أشرف غني، 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهــم لــه موفــور الصحــة 
والســعادة ولشــعب جمهوريــة 
أفغانســتان الصديق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ الرئيس األفغاني

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة 
اإلرهابــي  التفجيــر  البحريــن 
زفــاف  حفــل  اســتهدف  الــذي 
فــي مدينــة كابــول بجمهوريــة 
أفغانســتان اإلســالمية، وأسفر 
المئــات  وإصابــة  مقتــل  عــن 
نســاء  بينهــم  األشــخاص  مــن 
بالــغ  عــن  معربــة  وأطفــال، 
المواســاة  وصــادق  التعــازي 
الضحايــا  وذوي  ألهالــي 
العاجــل  بالشــفاء  وتمنياتهــا 

وزارة  تؤكــد  وإذ  للمصابيــن. 
مملكــة  تضامــن  الخارجيــة 
جمهوريــة  مــع  البحريــن 
ضــد  اإلســالمية  أفغانســتان 
العنــف واإلرهــاب، فإنها تشــدد 
علــى موقــف مملكــة البحريــن 
الثابــت الرافــض لكافة أشــكال 
واإلرهــاب  والتطــرف  العنــف 
الجهــود  لتضافــر  والداعــي 
هــذه  علــى  للقضــاء  الهادفــة 

الظاهرة الخطيرة.

“الخارجية” تدين تفجير كابول

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
البلديــات والتخطيــط  األشــغال وشــؤون 
العمرانــي نبيــل أبوالفتح اهتمامــه بتعزيز 
التعاون والتنســيق مع السلطة التشريعية 
التــي  اإلصالحيــة  المســيرة  يخــدم  بمــا 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  يقودهــا 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.جاء ذلك 
فــي اســتقباله فــي مكتبــه بالبديــع النائب 
خالــد بوعنــق، إذ تــم بحــث الموضوعــات 

ذات االهتمام المشترك.
وجرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين 
وكالــة الزراعة والثروة البحرية والســلطة 
الوكالــة  أن  أبوالفتــح  وأكــد  التشــريعية، 

ستكون على الدوام داعمة لعمل المجلس 
النيابي بما يحقق المصلحة العامة. 

وعبــر الوكيــل عــن أملــه فــي أن تحظــى 
يشــهدها  التــي  التطويريــة  المشــروعات 

بدعــم  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  قطــاع 
لهــذا  لمــا  النيابــي؛  المجلــس  أعضــاء 
الدعــم مــن أهمية فــي تحقيــق المنجزات 

والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

أبوالفتح: الوكالة ستكون على الدوام داعمة لعمل المجلس

تعزيز سبل التعاون بين “الزراعة” و“النواب”

البحرين ستقوم بدورها في تأمين الممرات الدولية
ـــة ـــتقرار المنطق ـــان اس ـــي ضم ـــة ف ـــإدارة األميركي ـــل ل ـــل: دور فاع العاه

اســتقبل ملــك البــاد القائــد األعلــى صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة، بحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فــي قصــر 
الصافريــة أمــس، قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة الجنــرال كينيــث ماكينــزي 

بمناسبة زيارته للباد.

ورحــب صاحــب الجاللة، بقائــد القيادة 
عمــق  وأكــد  األميركيــة،  المركزيــة 
والشــراكة  اإلســتراتيجية  العالقــات 
الوثيقــة التي تجمــع البلدين الصديقين 
منــذ عقــود طويلة، والمبنيــة على الثقة 
واالحترام والتنســيق المشــترك، مشيدًا 
جاللتــه بالتقــدم المســتمر الذي يشــهده 
التعــاون الثنائــي الســيما فــي  الميادين 
كل  لتحقيــق  والدفاعيــة  العســكرية 

األهداف والتطلعات المشتركة. 
علــى  المفــدى  الملــك  جاللــة  وأثنــى 
الــدور الفاعــل الــذي تضطلــع بــه اإلدارة 
األميركية، بالتعــاون مع الدول الحليفة 
أمــن  فــي ضمــان  والصديقــة  الشــقيقة 
األمــن  وتعزيــز  المنطقــة  واســتقرار 
بجهــود  منوهــًا  الدولييــن،  والســلم 

الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون 
المجــال  فــي  األمريكــي  البحرينــي 

العسكري والدفاعي.
وأكــد جاللــة الملــك المفــدى أن مملكــة 
البحرين تقدر هذا الموقف من الواليات 
المتحدة األميركية الذي يؤدي إلى أمن 
التهديــدات  وردع  المنطقــة  واســتقرار 
التــي تواجهها، وأن هــذا الموقف لطالما 
قامــت به الواليــات المتحدة األميركية، 
البحريــن  مملكــة  أن  جاللتــه  مؤكــدًا 
ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك 
للتجــارة  الدوليــة  الممــرات  لتأميــن 

والطاقة وحرية المالحة في المنطقة.
كمــا تم فــي اللقاء تبــادل وجهات النظر 
بشــأن المســتجدات اإلقليمية والدولية 
التــي  األحــداث  تطــورات  وبخاصــة 

تشهدها المنطقة.
القيــادة  قائــد  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
المركزية األميركية عن شــكره وتقديره 
لجاللة الملك المفدى واعتزازه بجهوده 
الصداقــة  روابــط  توثيــق  فــي  جاللتــه 
التاريخيــة وتعزيــز التعــاون العســكري 

مع بالده، مشيدًا بالدور الحيوي لمملكة 
البحرين وإسهاماتها  في خدمة السالم 

واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
مأدبــة عشــاء  الجاللــة،  وقــام صاحــب 
تكريمًا لقائد القيادة المركزية األميركية 

والوفد المرافق.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو ولي العهد، قائد القيادة المركزية األميركية
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لدى اســتقبال ســموه عددا من أعضاء مجلس 
النــواب، أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، أن 
التعاون بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
يعكــس إرادة قويــة لتحقيــق مــا يتطلــع إليــه 
شــعب البحرين على مختلف األصعدة، مشددا 
ســموه على أن أبواب الحكومة دائما مفتوحة 
لممثلي الشــعب، لالستماع إليهم وتبادل الرأي 
فــي كل مــا يخــص الشــأن الوطنــي، فالجميــع 
شركاء في تحمل المسئولية والعمل كمنظومة 

واحدة، لخدمة الوطن والمواطنين.
والتطويــر  البنــاء  جهــود  “إن  ســموه  وقــال 
عــزم،  بــكل  تتواصــل  البحريــن  مملكــة  فــي 
فــي  ســواء  الجميــع  بيــن  الجهــود  وبتكاتــف 
للحفــاظ  التشــريعية،  الســلطة  أو  الحكومــة 
جهــود  ودفــع  الوطــن  واســتقرار  أمــن  علــى 
التنمية المســتدامة، وضمان أفضل مستويات 

المعيشة للمواطنين”.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة أمــس عــددا من 
أعضاء مجلس النواب، إذ تطرق ســموه معهم 
إلــى عــدد مــن الموضوعــات التــي تهــم الشــأن 
اآلراء حــول  الوطنــي، وتبــادل ســموه معهــم 

مختلف القضايا المحلية.
وخــالل اللقاء، أثنى ســموه على جهود النواب 
ومــا يقومــون بــه مــن أجــل االرتقــاء بمســيرة 
العمــل الوطنــي وتطوير المنظومة التشــريعية 
العصــر ومــا تشــهده  بمــا يواكــب مســتجدات 
مملكة البحرين من تنمية في جميع المجاالت.
وشــدد ســموه على أهمية التواصل البناء بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية لبحث كل ما 
يســهم فــي تحقيق مــا يتطلع إليــه المواطنون 
معربــا  ومعيشــتهم،  حياتهــم  فــي  تقــدم  مــن 
ســموه عــن ارتياحه لمــا يتميز بــه التعاون بين 
الســلطتين مــن تفاهم وتنســيق متبــادل حيال 
جميــع الملفات الخدمية والمعيشــية التي تهم 

المواطن.
وقــال ســموه مخاطبا النــواب “أنتــم تتحملون 
معنــا المســؤولية فــي خدمة الوطــن، وجميعنا 
نســعى لهــدف ومصلحة واحــدة، ونتطلع دائما 
إلــى اســتمرار علمنــا المشــترك والوصــول إلــى 
رؤى تعــزز مــن جهــود التنمية وتحفــظ للوطن 
ما أنجزه من مكتسبات والبناء عليها من أجل 

حاضر مزدهر ومستقبل أكثر تقدما”. 
ونــوه ســموه إلى أهمية الــدور الذي يضطلع به 
أعضــاء مجلس النواب فــي التعبير عن صوت 
المواطن الذي حملهم هذه األمانة والمسئولية 
الوطنيــة الكبيــرة، مؤكــدا ســموه حرصــه على 
مثــل هــذه اللقــاءات مــع النــواب للتعــرف عــن 

المواطنيــن وتســهيل  احتياجــات  علــى  قــرب 
عمل الحكومة في خدمتهم.

العالــم  يشــهده  مــا  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
ضــرورة  مــن  يزيــد  تحديــات  مــن  والمنطقــة 
الوعــي وتــدارس مــا قــد يطــرأ مــن تداعيــات 
بمــا يكفــل التعامــل األمثل معها، مؤكدا ســموه 
أن البحريــن جــزء مــن هــذا العالــم وتتأثــر بمــا 
يحدث حولها، ويجب أن تتسارع وتيرة العمل 
الوطنــي بمــا يضمــن اســتدامة التنميــة لصالح 

الوطن والمواطن”. 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  عبــر  جانبهــم،  مــن 
عــن خالــص الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء على دعمــه المتواصل 
لنجــاح  داعــم  أكبــر  ســموه  أن  وأكــدوا  لهــم، 
عمــل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي 
المشــتركة  واألهــداف  التطلعــات  تحقيــق 
األبــواب  بسياســة  مشــيدين  الوطــن،  لخدمــة 
المفتوحة التي ينتهجها سموه في التعامل مع 
الجميع، وتشــجيع ســموه لهم على طرح جميع 

الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين.
علــى  المواطنيــن  شــكر  لســموه  نقلــوا  كمــا 

أعضــاء  يطرحــه  مــا  لــكل  ســموه  اســتجابة 
الســلطة التشريعية من قضايا تهم المواطنين، 
مــن خالل التوجيهات الســديدة التي يصدرها 
سموه لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية 

والتطويريــة التي تســهم في توفيــر متطلبات 
المواطنين في كافة مناطق المملكة.

ورفع النواب أســمى آيات التهاني والتبريكات 
إلــى ســموه بمناســبة منح ســموه جائزة ضيف 

وكذلــك  النرويــج،  فــي   2019 للعــام  الشــرف 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمــاد  بمناســبة 
المتحــدة مبــادرة ســموه بإعــالن الخامــس من 
أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، مشيدين 

بالنجاحــات الدوليــة التــي يحققهــا ســموه في 
مجــاالت الســالم والتنميــة، والتــي تعكــس مــا 
يتمتــع بــه ســموه مــن مكانــة رفيعــة واحتــرام 

وتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

المنامة - بنا

أنتم تتحملون معنــا المسؤوليـة في خدمـة الوطـن
الشــعب لممثلــي  مفتوحــة  دائمــا  الحكومــة  أبــواب  للنــواب:  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

جميعنـــا نســـعى لهـــدف ومصلحـــة واحـــدة ونتطلـــع دائمـــا الســـتمرار علمنـــا المشـــترك

تقدم النائب عادل العسومي بخالص الشكر والتقدير لرئيس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة لدعمــه المتواصل للســلطة التشــريعية، ولما يقوم به 
ســموه مــن تعاون مســتمر مــع مجلس النواب، ومــا أثمر عنه 
هذا الدعم من تعاون مثالي بين السلطتين أسهم في تحقيق 

التطلعات المشتركة. وأشاد العسومي في تصريح له أعقب 
لقــاًء جمع ســمو رئيــس الوزراء مع عدد من أعضاء الســلطة 
التشــريعية، بحرص ســموه من متابعة شخصية لسير العمل 
البرلمانــي وتوجيهــه المســتمر للســلطة التنفيذيــة للتنســيق 
الدائــم مع الســلطة التشــريعية لتحقيق تطلعــات المواطنين 

فــي مملكــة البحريــن. وأعــرب العســومي عن اعتــزازه بدعم 
صاحب الســمو الملكي للمجلس التشريعي، مؤكدا أن سمّوه 
هو داعم كبير لتكاملية العالقة بين الســلطتين، وســموه من 
وضع اللبنات األساســية التي أرســت لقاعدة متينة وراسخة 

من التنسيق الحكومي البرلماني.
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طرح 
ملوثات عضوية 
في المياه الضحلة

ارتفاع 
تركيز النيتروجين 
والفوسفور

استنفاد 
البكتيريا األكسجين 

المذاب في الماء

نفوق 
األسماك بفعل 
نفاد األكسجين

تسارع 
كبير في 
نمو الطحالب

موت 
الطحالب وعمل 

البكتيريا على تحليلها

إسمـاعيــل السقــايسيـدعلـي المحـافظـة

١٦

٢٥

٣٤

كيف 
يتسبب اإلثراء الغذائي في

نفوق األسماك؟

النــواب مــن  عــدًدا  الــوزراء  رئيــس  ســمو  بلقــاء  يشــيد  العســومي 

سموه وضع اللبنات األساسية لترسيخ التنسيق بين السلطتين



أن  إلــى  الضمــور  وأشــار 
تقدمهــا  التــي  التخصصــات 
تحفيــز  علــى  تركــز  الكليــة 
الطلبــة،  لــدى  اإلبداعــي  الجانــب 
ربــط  علــى  الكليــة  تحــرص  إذ 
بالتدريــب  األكاديمــي  التعليــم 
التطبيقــي، الفتــا إلــى أن الكليــة 
الغايــة  هــذه  لتحقيــق  قامــت 
بتجهيــز مختبــرات علمية مزودة 
بأحدث التقنيــات واألجهزة التي 
المهــارات  اكتســاب  مــن  تعــزز 
المعلومــة  وترســيخ  الضروريــة 
العلميــة فــي ذهن الطالــب وتوفر 
الوقــت والجهــد. وبيــن أن كليــة 
اآلداب والعلوم توفر للطلبة بيئة 
مواتيــة تعمــق الفهم، وتشــجعهم 
حياتهــم  وتثــري  اإلبــداع،  علــى 
الثقافيــة، مشــيًرا إلــى أن الكليــة 
األكاديمييــن  مــن  نخبــة  تضــم 
شــهادة  مــن حملــة  الخبــرة  ذوي 
الدكتــوراه مــن جامعــات عالميــة 
وعربيــة عريقــة يحرصــون علــى 
رعايــة الطلبــة ومســاعدتهم على 
التطور والنجاح من خالل تقديم 
العــون لهم في كل مــا يحتاجونه 

أثناء حياتهم الجامعية.
وأشــار إلــى أن الكليــة التي تقدم 
فــي  البكالوريــوس  تخصصــات 
والتصميــم  الداخلــي  التصميــم 
الحاســوب  وعلــم  الجرافيكــي 
أن  تأسيســها  منــذ  اســتطاعت 
تتوســع فــي مــا تقدمــه لطلبتهــا 
من مهارات وابتكارات تستوعب 
احتياجات ســوق العمل وتواكب 
التطورات ومتطلبات اإلبداع في 
التصميــم الجرافيكــي والداخلــي 
وعلــم الحاســوب، مشــيًرا إلى أن 
بــاب القبــول والتســجيل مفتــوح 
بالتســجيل  الراغبيــن  للطلبــة 
التــي  التخصصــات  أحــد  فــي 
تدرســها الكليــة، واالســتفادة من 
التسهيالت التي تقدمها الجامعة 
حصولهــا  مــع  خصوصــا  للطلبــة، 
مــن  المؤسســي  االعتمــاد  علــى 
مجلــس التعليم العالي، وحصول 
تطرحهــا  التــي  البرامــج  جميــع 
الكلية على الثقة التامة من هيئة 

جودة التعليم والتدريب.

لبنــاء  الكليــة  ســعي  أكــد  كمــا 
عالقات عمل متينة مع القطاعين 
العــام والخــاص لتأميــن التدريب 

العملــي للطلبــة وإعدادهــم للعمل 
بفاعليــة فــي جميــع المؤسســات 
والوســائل  بالمعرفــة  وتزويدهــم 

والمهــارات  النظريــة  واألدوات 
مجــال  فــي  يحتاجونهــا  التــي 

تخصصاتهم. 

05 local@albiladpress.com

“العلوم التطبيقية” تحفز اإلبداع في أوساط الطلبة
طـــرح برامـــج تعليميـــة متنوعـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات والتصميـــم والفنـــون

أيمن الضمور 

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنــت لجنــة القبول والتحويــل بالمعاهد 
بــاب التقــدم لطلبــات  الدينيــة عــن فتــح 
الثانــي  الصــف  )مــن  الطلبــة  تســجيل 
الخامــس  الصــف  ولغايــة  االبتدائــي 
االبتدائي( للعام الدراســي 2019 - 2020، 
بــدًءا من اليوم ولغايــة الخميس الموافق 
الصالــة  فــي  الجــاري،  أغســطس   29
الرياضيــة بمدرســة النور الثانويــة للبنات 
صباًحــا   8 الســاعة  مــن  عيســى،  بمدينــة 

حتى 1 ظهًرا.
ويشــترط أن يكــون الطالــب مقيــًدا فــي 
إحدى المدارس )حكومية أو خاصة( قبل 
التقــدم بطلــب القبــول، وأن يرفــق بطلب 

التسجيل نسخًة من كشف الدرجات آلخر 
صف دراسي، ونسخًة من البطاقة الذكية 
للطالب وولي أمره، وإثبات عنوان السكن 
)قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي أمره( 
وصورتين شخصيتين حديثتين للطالب.

يجتــاز  أن  الطالــب  لقبــول  يشــترط  كمــا 
امتحاًنا تحريرًيا ومقابلًة شــخصية، وفًقا 
للقواعــد واإلجــراءات التــي أقرتهــا لجنــة 
الدينيــة،  بالمعاهــد  والتحويــل  القبــول 
وتكون المفاضلة بين الطلبة وفًقا للمعدل 
االختبــار  نتائــج  ضــوء  فــي  التنافســي 
وفــي  الشــخصية،  والمقابلــة  التحريــري 

حدود الطاقة االستيعابية.

بدء تسجيل طلبة الثاني حتى 
الخامس ابتدائي بالمعاهد الدينية
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Û  أخيــرا المختلقــة  العاصفــة  بــأن   - - كغيــري  أعــرف جيــدا، وأعــي 
لمحاولة النيل من شخص وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي ليســت بالجديدة، ولن تكون األخيرة؛ ألنه طالما كان 
النجــاح قائمــا ومســتمرا، كانت موجــات الصد أعنف وأكثر شراســة 

ووحشية.
Û  ،واإلشــكالية التي يراها البعض بهذا الرجل هي 3 من وجهة نظري

أولها وعيه التام لمسؤولياته وواجباته )الوطنية(، بطليعتها إفشاله 
المســتمر لمحــاوالت اختطــاف المؤسســات التربويــة والتعليميــة، 
وتزييف نتائج عملها، لصالح فئات طائفية، ترى بمخرجات التعليم، 
وبالقســم الوظيفي، وباإلخالص  بالعمل، بأنه “كومة هراء” ال أكثر، 

وبأن أجنداتها هي “األهم”.
Û  األمر الثاني، كنس النعيمي المســتمر لثقافة المحســوبية السياسية

والدينية، فهو يرى أن العملية التربوية يجب أال ُتمس، وأال ُتسيس، 
أو ُتحتســب مفاصلهــا لجمعيــات، أو أحــزاب، فئويــة، أو دينيــة، أو 

طائفية النفس، ونحن نؤيده بذلك ونشد على يده شاكرين.
Û  األمــر الثالــث، النجاحــات المتنوعــة التــي حققها منــذ وصوله رأس

هــرم الــوزارة، رغــم ضخامــة حجم المســؤوليات والواجبــات، وهي 
نجاحــات يشــوبها أحيانــا الخفقــات، والســقطات، وهو أمــر طبيعي 
لمن يعمل؛ ألن الذي يعمل هو الذي يخطئ، والعكس هو الصحيح، 

وإن حاول البعض إظهار األمر بغير ذلك.
Û  النعيمي ال يرد إال أن استوجب األمر الرد، والنعيمي يعمل ويخلص

بعملــه أكثــر مــن غيــره، والنعيمي وفــي الشــدائد كان أول من وقف 
علــى منصــة الوطنيــة ودافع عن بلده، مؤديا واجبــه كما يجب، في 
الوقــت الــذي اســتمات به اآلخــرون وهم يســقطون شــركاءهم في 

الوطن، ويخونوهم، ويصفقون لمن ينادي بسحقهم.
Û  ،الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمي هو ابن البلد قبــل أن يكون وزيرا

جميعــا،  ولنــا  للبحريــن  اســتهداف  هــو  لشــخصه  اســتهداف  وأي 
اســتهداف لــن يؤتــى ُأكلــه؛ ألنــه بنــي علــى باطــل وزور بزوبعــة ال 

تتخطى كونها دعاية سياسية فاشلة.

حقيقة استهداف 
وزير التربية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أوضح القائم بأعمال عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة العلوم التطبيقية أيمن الضمور أن الكلية تركز على تقديم تعليم متميز من خالل 
طرح برامج تعليمية متنوعة لتكنولوجيا المعلومات والتصميم والفنون بحيث تلبي احتياجات المجتمع المحلي والعربي، وتبني الشخصية 
المتكاملــة للطلبــة عبــر إيجــاد بيئــة محفــزة للبحث واإلبداع الفكــري، وإحداث التكامل بين األفــراد وتنمية رأس المال البشــري في الجامعة، 

واالنفتاح والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين وخارجها.

كل من يحاول النيل من أمن السعودية خاسر
سمو رئيس الوزراء: الشقيقة كانت وستظل األمينة على المقدسات اإلسالمية

لدى اســتقبال ســموه عــددا من أفــراد العائلة 
أشــاد  المســؤولين،  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بالجهــود التي 
بذلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
لنجــاح موســم الحــج لهــذا العام، ومــا قدمته 
مــن تســهيالت لحجاج بيــت هللا الحرام كان 
لها بالغ األثر في تأديتهم للمناســك والشــعائر 

في أجواء من الراحة والطمأنينة.
وقال ســموه: “إن المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كانت ـ 
وستظل ـ األمينة على المقدسات اإلسالمية، 
وإنهــا تتحمــل عبًئــا ال تقــدر عليــه أي دولــة 
القلــوب  فــي  محبتهــا  فــإن  ولذلــك  أخــرى، 
تتعمــق، اعترافــًا بدورهــا في خدمة اإلســالم 
ومواقفهــا المشــرفة فــي الدفاع عــن األمتين 

العربية والسالمية”.
يحــاول  مــن  كل  إن  علــى  ســموه  وشــدد 
النيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة العربيــة 
الســعودية خاســر، وكل المحــاوالت لــن تنال 
مــن مكانتهــا كصمــام أمان وســد منيع يحمي 
لألمتيــن العربية واإلســالمية عزهما وأمنهما 

واستقرارهما.
وكان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 

عــددا  أمــس  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد 
وكبــار  الكريمــة  المالكــة  العائلــة  أفــراد  مــن 
المســؤولين، حيــث تطــرق ســموه معهــم إلى 
عــدد من القضايــا التي تهم الشــأنين المحلي 

والدولي.
وفــي اللقــاء، أشــاد صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء بالــدور الهــام الــذي يقــوم بــه 

الــرأي  وكتــاب  واإلعــالم  الصحافــة  رجــال 
فــي تنويــر المجتمــع تجــاه مختلــف القضايــا 
الوطنيــة والدوليــة، عبــر مــا يطرحونــه مــن 

أفكار تتسم بعمق الوعي والتحليل.
بحرينيــة  قيمــة  التواصــل  أن  ســموه  وأكــد 
أصيلــة تعكــس مــا يتمتــع بــه المجتمــع مــن 
ترابــط وتماســك، كما أنها وســيلة هامة لشــد 

عــزم المجتمــع وتقويــة التكاتــف بيــن أبنائه. 
أمــن  علــى  الحفــاظ  أن  علــى  وشــدد ســموه 
واســتقرار المنطقــة يشــكل قضيــة مصيريــة 
يجــب أن يتعــاون من أجل تحقيقهــا الجميع 
بالشــكل الــذي يعــزز مــن قــدرة دول المنطقة 
علــى المضي في خططهــا التنموية وتحقيق 

تطلعات شعوبها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين

المنامة - بنا

سموه يشيد 
بجهود حكومة 
خادم الحرمين 
الشريفين في 

إنجاح الحج

التواصل قيمة 
بحرينية أصيلة 

لترابط المجتمع 
وتقوية التكاتف 

بين أبنائه



مجهولون يسممون مواشي مزرعة الدمستاني... ونفوق 28 بقرة
تحقق والــشــرطــة  األضــــــــرار...  كــلــفــة  ديـــنـــار  ألـــف   40

تعرضت مزرعة النائب أحمد الدمستاني لجريمة تسميم مواشيه، 
مخلفة أضرارا كبيرة بنفوق 28 رأس بقرة.

وقّدر الدمســتاني لـ “البالد” كلفة أضرار جريمة التســميم بقرابة 40 
ألف دينار. وعن المتهم بتسميم األبقار، رد الدمستاني بأنه ال يريد 
اســتباق نتائــج التحقيق الذي تجريه الســلطات األمنية المختصة، 
معربــا عــن ثقته بإنجاز التحريات الالزمــة وإحالة المتهمين للنيابة 
العامة؛ التخاذ ما يلزم. ولفت إلى أن جميع المعنيين بهذا الموضوع 
تواصلــوا معــه، وربطوا بيــن قيادته لتحرك تصحيــح وضع منطقة 
الهملة وإزالة مخالفات الحظائر بهذه المنطقة، وبين ما تعرضت له 

مزرعته من تسميم للمواشي.
وبّين الدمستاني أن هذه الحادثة األولى التي تتعرض لها مزرعته، 
واســمها مزرعــة األســمر، منــذ تاريخ افتتاحها. وشــكر الدمســتاني 
الســلطات األمنيــة واألطبــاء البيطرييــن بوكالــة الثــروة الحيوانية 
الذين عاينوا األضرار بالمزرعة. وتنشر “البالد” صورا لألضرار التي 

أبقار نافقة بمزرعة الدمستانيلحقت بالمزرعة. أطباء بيطريون يفحصون األبقار النافقة

06local@albiladpress.com”اإلسكان” تتخلى عن دعم أقساط “مزايا“
ـــار ـــف دين ـــاوز 81 أل ـــا ال يتج ـــع بم ـــل المنتف ـــا لدخ ـــل وفًق ـــد التموي تحدي

كشــف قــرار لوزيــر اإلســكان باســم الحمــر صدر في 5 من أغســطس الجاري 2019 ونشــر في الجريدة الرســمية عــن أن وزارة 
اإلسكان لن تقوم بسداد الدعم الذي ستلتزم به في برنامج “مزايا”، أي بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك، فيما 

زاد عن نسبة 25 % التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة.

وجــاء فــي نــص القرار أنــه يلغى البنــد 8 في 
المــادة 45 مــن أحــكام القــرار رقم 909 لســنة 
205 بشــأن نظام اإلسكان، وإيفادا للتوضيح 
البنــد  فــي  التزاماتهــا  تركــت  الــوزارة  فــإن 
المذكــور الــذي ينص علــى أنه “تقــوم الوزارة 
اآلليــة  ووفــق  اإلســكان  بنــك  مــع  وتنســيقا 
الــذي  الدعــم  بســداد  بينهمــا  عليهــا  المتفــق 
ســتلتزم بــه الــوزارة علــى النحــو المقــرر فــي 
البنــد )4( مــن هذه المــادة”، وتنــص المادة )4( 
“أن تقــوم الــوزارة بســداد المتبقــي مــن قيمة 
القسط المستحق للبنك المشارك، وذلك فيما 
زاد عن نســبة 25 % التي سيســددها المنتفع 

طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة”.
مدمــج  طلــب  قبــول  القــرار  أجــاز  وكذلــك 
للــزوج والزوجــة فــي برنامــج “مزايــا”؛ بنــاء 
التقــدم لالســتفادة مــن  علــى رغبتهمــا عنــد 

البرنامج في حال استيفائهما جميع الشروط 
والمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القرار 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بعــدم تجــاوز إجمالي 
دخلهمــا الشــهري عنــد تقديــم الطلــب ولحين 

التخصيص 1200 دينار. 
وتضمــن أن يكــون لمقــدم الطلــب وبموجــب 
علــى  للحصــول  يتقــدم  أن  التأهيــل  شــهادة 
البنــوك  أحــد  مــن  مســكن  لشــراء  تمويــل 
قيمــة  ُتحــدد  أن  علــى  وذلــك  المشــاركة، 
التمويــل وفقــا للدخل الشــهري لمقدم الطلب 
علــى أن يدفــع المتقــدم نســبة ال تقــل عن 10 
% مــن قيمــة المســكن المــراد شــراؤه كدفعة 

أولى.
المســتفيد  دخــل  يقــل  “ال  أنــه  القــرار  وأورد 
دينــارا   320 عــن  التخصيــص  عنــد  الشــهري 
وال يزيد عن 1200 دينار، وتكون االســتفادة 

ببرنامــج تمويــل مزايــا لخدمة تمويل شــراء 
لالنتفــاع  يقــدم  طلــب  علــى  بنــاء  مســكن، 
بالبرنامــج وفقــا لألحــكام الــواردة فــي هــذا 
الفصل من هذا القرار، وأال يقل ســن المتقدم 
عنــد تقديــم الطلــب ولحيــن التخصيــص عن 

21 سنة وال يزيد على 35 سنة”.
الوحــدات  شــراء  ســقف  القــرار  وفتــح 
دخــل  يقــل  أال  علــى  نــص  أنــه  إال  الســكنية 
المتقــدم الشــهري عند تقديــم الطلب ولحين 
التخصيــص عــن 600 دينــار وال يزيــد علــى 
وفقــا  التمويــل  مبلــغ  ويحــدد  دينــار،   1200
لدخــل المنتفع على أال يتجاوز الحد األقصى 

81 ألف دينار.
وفي الترميم وتمويل البناء نص القرار على 
أال يزيــد راتب الزوجيــن عن 1200 دينار في 

حالة، وأال يقل عن 120 دينارا.

وألغــى القــرار كذلــك البنــد رقــم 7 مــن مــادة 
42 مــن أحــكام القــرار رقــم 909 بشــأن نظام 
أســرة  تكــون  أن  يشــترط  والــذي  اإلســكان، 
فــي  دائمــة  إقامــة  مقيمــة  للطلــب  المتقــدم 

البحرين.
وتعــرف الــوزارة برنامــج الســكن االجتماعي 
التــي  المبــادرات  إحــدى  أنــه  علــى  )مزايــا( 
مــع  بالتعــاون  اإلســكان  وزارة  تطرحهــا 
القطــاع الخــاص لتوفيــر الســكن االجتماعــي 
للمواطنيــن المدرجــة أســماؤهم علــى قوائــم 
االنتظــار، وتقوم فكرة البرنامج على أســاس 
قائمــة  علــى  اســمه  المــدرج  المواطــن  قيــام 
وحــدة  بشــراء  اإلســكان  بــوزارة  االنتظــار 
ســكنية من خــالل الحصول علــى تمويل من 
أحــد البنــوك المشــاركة مــع توفير دعــم مالي 
حكومي لتغطية األقســاط الشــهرية، على أن 
تقــوم وزارة اإلســكان بتغطيــة المتبقــي مــن 
القســط الشــهري الــذي ال يتجــاوز قيمتــه عن 
25 % مــن إجمالــي دخــل المواطــن لتســديد 

مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.

االثنين
19 أغسطس 2019 
18 ذو الحجة 1440

البعثات بين 
جنازة ومبخر

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

Û  النقاش الصحي ُيطبِّب أمراض المجتمع. أما اســتمرار
وضــع بهــارات “سبايســي” على كل موضــوع فإن مآله 

الجدل العقيم بال نتيجة.
Û  البعثــات توزيــع  نظــام  عــن  اآلراء  بعــض  انشــطرت 

لموقفيــن حاديــن، األول باحث عن جنازة ليلطم فيها، 
واآلخــر ال يمــل مــن حمــل المباخــر لمختلــف الجهــات 

الحكومية.
Û  ناقشــت الموضــوع مــع أعضاء الســلطتين وناشــطين

خالل األيام الماضية. وتوصلت للقناعات اآلتية:
Û  وزارة التربيــة ومــن يزعــم تضــرره مــن نظــام البعثات

أصحــاب مواقف عادلة، ولكــن معظم المحامين عنهم 
فاشلون. 

Û  ويعبــئ تنازلــي.  بشــكل  رغبــة   12 التالميــذ  ُيســجل 
معظمهــم رغبــات غيــر مقتنعيــن منهــا بذيــل الجــدول 
اإللكترونــي. وبعضهــم يفاجــأ بتثبيــت حصولــه علــى 
بعثة عن رغباتهم الدنيا. وهنا يثور هاجس وتســاؤل. 
الهاجــس مــن ســقوط حــق الطالــب بالحصــول علــى 
البعثــة فيمــا لــو رفــض نتيجــة الفــرز أو لــم يتــم تعبئة 
الرغبــات بالجدول. والتســاؤل عــن األولى بالرجم في 
حــال تقــرر حصــول الطالب على بعثة عــن رغبته رقم 
10 أو 11 أو 12، فهــل تــالم الــوزارة علــى قــرار طالب 

حّدد رغباته؟ 
Û  ،يتعين على الوزارة إعادة النظر بمعيار توزيع البعثات

التحريــري  القــدرات  40 % الختبــار  الــذي يحتســب 
والمقابلة الشــخصية. ويتوجب عــودة اعتماد المعدل 
بســباق  الجــدارة  لتقريــر  وحيــدا  معيــارا  التراكمــي 
البعثــات. وحبــذا لــو زودتنــي الــوزارة بأســماء بلــدان 

تطبق النموذج البحريني المثير للجدل.
Û  للصحافــة الشــاكين  المتضرريــن  معظــم  أن  تبيــن 

والنــواب قــد ســجلوا رغباتهــم األولى لدراســة الطب، 
ومــا غــاب عــن النقــاش طيلة األيــام الماضيــة أن عدد 
البعثــات لخريجــي المدارس الحكومية 5 مقاعد فقط 
البحريــن  بجامعــة  و2  العربــي،  الخليــج  بجامعــة   2(
الطبية، والخامســة بجامعة السلطان قابوس(. لذا من 
المنطقــي أال يحصــل طلبة أحرزوا معــدالت مرتفعة - 

حتى لو بلغت 98 % - على هذه البعثات.
Û  عــرض النائبــان عبدالنبــي ســلمان وســيد فالح هاشــم

حالــة طالــب مــن مدرســة خاصــة، تخرج بمعــدل 100 
%، ولم يظفر برغبته األولى باالبتعاث لدراسة الطب. 
تبيــن  الخاصــة  المــدارس  بعثــات  خطــة  وبمراجعــة 
أن عــدد مقاعــد دراســة الطــب 4، فمــا إيضــاح الوزارة 

لحيثيات حالة هذا الطالب؟

Û  أثــار الناشــط عبــاس العمانــي مقاربة الفتــة باقتراحه
العهــد  ولــي  ببرنامــج  االقتــداء  التربيــة  وزارة  علــى 
للمنح الدراســية العالمية، والذي يعلن أسماء الفائزين 
بالبعثــات ومدارســهم )6 من مــدارس حكومية و4 من 

مدارس خاصة(. 
Û  البعثــات توزيــع  نتائــج  إعــالن  الــوزارة  علــى  أقتــرح 

عبر نشــر جــدول يتضمــن األرقــام األكاديميــة للطلبة، 
ومعدالتهــم، والبعثــة التــي حصلوا عليها، واالســتمرار 
بحجــب اســم الطالب؛ تجنبا للدخــول بمتاهة قانونية 

بموضوع الخصوصية.
Û  لــم توفــق الــوزارة ببيانهــا االنفعالــي األخير للــرد على

امتعــاض الطلبــة وأوليــاء أمورهــم. ال يليق بمؤسســة 
رســمية أن تتصرف مثل ســلوكيات األفراد وتشذ عن 

وقار المؤسسة الحكومية. 
Û  مــا مدى انســجام خطــة البعثات مع احتياجات ســوق

العمل؟ وهل أشركت الجهات الحكومية المعنية بقرار 
وأشــير  للمســتقبل؟  المطلوبــة  التخصصــات  تحديــد 
المحافظــة  علــي  الزميــل ســيد  عليــه  يعكــف  لتقريــر 
خلص إلى أن وزارة العمل صنفت المحاسبة تخصصا 
فائضا، وبال شــواغر، ومعظم خريجيه عاطلون، ولكن 

خطة البعثات تتضمن 83 بعثة!

“اإلســكــان” تـنــظــم مــعــرض “مــزايا”
ــج ــوري البرنامـ ــوك ومطـ ــاركة البنـ ــر بمشـ ــف أكتوبـ ــى منتصـ ــتمر حتـ يسـ

تنظــم وزارة اإلســكان اعتبــاًرا مــن يــوم امــس 
األحــد وحتــى منتصــف أكتوبــر المقبــل معرض 
برنامج تمويل الســكن االجتماعي )مزايا( تحت 
رعايــة وزيــر اإلســكان باســم الحمــر وبمشــاركة 
العقــاري  التطويــر  البنــوك وشــركات  مــن  عــدد 
فــي  المعــرض  يأتــي  إذ  بالبرنامــج،  المشــاركة 
إطــار حــرص الــوزارة علــى التعريــف المســتمر 
الســكنية  الوحــدات  مــن  االســتفادة  بفــرص 
المتنوعــة التــي يقدمهــا البرنامــج عبــر شــركات 
القطاع الخاص.ووجهت الوزارة الدعوة لجميع 
المواطنيــن المؤهليــن لالســتفادة مــن برنامــج 
مزايــا والمدرجــة طلباتهم على قوائــم االنتظار 
المشــاريع  علــى  والتعــرف  المعــرض  لحضــور 
والفــرص التمويليــة التي يقدمهــا البرنامج عبر 

البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج.
وأكدت حرصها على تنظيم مثل تلك المعارض 
لالســتفادة  المؤهلــة  الفئــات  تســتهدف  التــي 
الــوزارة  قيــام  إلــى  الفًتــا  مزايــا،  برنامــج  مــن 
بتنظيــم هــذا المعــرض عــدة مــرات منــذ إطالق 
البرنامــج عــام 2013 ســواء في مقر الــوزارة أو 
فــي المعــرض العقاريــة الكبــرى التــي تشــهدها 
المملكة. وأضافت أن مثل تلك المعارض تسهم 
فــي زيــادة التوعيــة بالبرنامــج، ويتبعــه زيــادة 
ملحوظة في اإلقبال على طلبات مزايا، مشيًرا 
إلــى أن اإلحصــاءات تفيــد بــأن مزايــا بــات فــي 
مقدمــة أولويــات المواطنيــن الذيــن يتقدمــون 
نجــاح  يؤكــد  مــا  حديثــة،  إســكانية  بطلبــات 

البرنامج في استقطاب تلك الفئة.

البرنامــج  علــى  المتزايــد  اإلقبــال  أن  وأردفــت 
الــذي تجاوز عدد مســتفيديه الفعليين اكثر من 
4000 مســتفيًدا يعــود إلــى المميــزات والمرونة 
التــي يوفرهــا البرنامج، ومنها ســرعة إجراءات 
الحصول على التمويل المناســب لشــراء وحدة 

سكنية وتجنب فترات االنتظار، وإمكان اقتناء 
مــن  المســتفيد  تالئــم  التــي  الســكنية  الوحــدة 
حيث المســاحة والحجم وموقــع الوحدة. ومن 
المتوقــع أن يشــهد معرض مزايا إقبــااًل متزايًدا 

في فترة انعقاده.

المنامة - وزارة اإلسكان

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق 
الركــن عبدهللا النعيمــي بالقيادة العامة 
المركزيــة  القيــادة  قائــد  أمــس،  صبــاح 
 General Kenneth F. األميركيــة 

McKenzie والوفد المرافق.
شــؤون  وزيــر  رحــب  اللقــاء  وخــالل 
المركزيــة  القيــادة  بقائــد  الدفــاع 
مشــيدًا  المرافــق،  والوفــد  األميركيــة 
بعمــق العالقــات الوطيــدة والتاريخيــة 
القائمــة بين مملكــة البحرين والواليات 
فــي  الصديقــة  األميركيــة  المتحــدة 

المجال العسكري والتعاون الدفاعي.
حضــر اللقاء اللواء الركن طيار الشــيخ 

حمــد بــن عبدهللا آل خليفة قائد ســالح 
الجــو الملكــي البحريني، واللــواء الركن 
التعــاون  مديــر  الســادة  هاشــم  محمــد 
العســكري، واللواء الركــن غانم إبراهيم 
الفضالــة مســاعد رئيــس هيئــة األركان 
للعمليــات، واللــواء الركــن بحــري أنــور 
عبدهللا الجودر مدير الصيانة والتزويد 
محمــد  بحــري  الركــن  واللــواء  الفنــي، 
البحريــة  ســالح  قائــد  العســم  يوســف 
الركــن  والعميــد  البحرينــي،  الملكــي 
الشــيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير 
وعــدد  والتقنيــة  والتنظيــم  التخطيــط 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

إشادة بالعالقات العسكرية مع أميركا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثــروة  الزراعــة  وكالــة  أعلنــت 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عــن 
بدء ســريان فترة حظر صيد أســماك 
وبيعــه  وتداولــه  بالشــباك  الكنعــد 
اعتبــارًا من 15 أغســطس وحتى 15 
أكتوبــر 2019، بهدف زيــادة مخزون 
المخــزون  ضمــن  الكنعــد  أســماك 
الســمكي الكلي فــي المملكة وتنظيم 
اســتنزاف  وتجنــب  الصيــد  عمليــة 
يحقــق  بمــا  الكنعــد  أســماك  مصائــد 
البحريــة  األحيــاء  داخــل  التــوازن 
وحَظــر القرار عرض وتداول أســماك 
الكنعــد فــي فترة ســريان الحظر في 
التســويق  لغــرض  العامــة  األماكــن 
مــن  كل  يعاقــب  حيــث  البيــع،  أو 

يخالــف أحكام هذا القــرار بالعقوبات 
المرســوم  فــي  عليهــا  المنصــوص 
بقانــون رقم )20( لســنة 2002 بشــأن 
وحمايــة  واســتغالل  صيــد  تنظيــم 
الوكالــة  البحرية.وشــددت  الثــروة 
فــي بيــان لهــا أنه ســيتم اتخــاذ كافة 
قــرار  لتطبيــق  الالزمــة  اإلجــراءات 
الحظــر. وذكرت أن حظــر الصيد في 
موســم التكاثــر لألســماك يعتبــر مــن 
افضــل األســاليب العلميــة للمحافظة 
وضمــان  الســمكي  المخــزون  علــى 
األحيــاء  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ 
البحريــة، وناشــدت كافــة الصياديــن 
التعاون مــع اإلدارة المختصة لتنفيذ 
الثــروة  علــى  حفاًظــا  القــرار  هــذا 

البحرية.

حظر صيد الكنعد حتى 15 أكتوبر

علوي الموسوي

راشد الغائب



الحسن يفتتح معرض الصور التاريخية للوزارة
ــي الــبــحــريــن ــشــرطــة فـ ــل ــول ل ــح ــت ــل ال ــراحـ ــم مـ ــ يــســتــعــرض أه

افتتــح رئيــس األمــن العــام اللواء طارق الحســن صباح يوم أمــس، معرض الصور 
التاريخيــة لــوزارة الداخليــة بمجمع الســيف بمحافظــة العاصمة، والذي سيســتمر 

حتى 14 من سبتمبر المقبل.

وحضــر حفــل االفتتــاح عــدد مــن ضبــاط 
مــن  وجمــع  الداخليــة،  وزارة  ومنســوبي 
اإلعالمييــن ورجــال المجتمــع، إذ أبدوا عن 

ســعادتهم وفخرهــم بهذا المعــرض النوعي 
التحــول  مراحــل  ويســطر  يوثــق  والــذي 
لرجــال الشــرطة في مملكــة البحريــن، منذ 

البدايات وحتى اللحظة الراهنة.
مســاحة  شــغل  الــذي  المعــرض،  واحتــوى 
واســعة مــن البراحــة الرئيســة فــي القســم 
مــن  عــددا  الســيف،  مجمــع  مــن  الجديــد 
المالبــس العســكرية منــذ التأســيس األول 
وحتى اآلن، مراحل التغير أيًضا للنياشين، 
وأشــكال الرتب العســكرية، ولوحات أرقام 
وبطاقــات  الســفر،  ووثائــق  الســيارات، 
الســيارات،  تســجيل  وملصقــات  الهويــة، 

وغيرها.
وكان الفًتــا أيًضــا، حضــور عــدد مــن طلبــة 
حرصــوا  الذيــن  والمــدارس،   الجامعــات 
علــى توجيــه األســئلة واالستفســارات مــن 
قبــل المعنيين بــوزارة الداخلية، كما لوحظ 
أيًضــا حضــور عــدد مــن األخــوة مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، الذيــن عبــروا 
المعــرض، وتميــز  عــن ســعادتهم بجماليــة 

مقتنياته المعروضة للجمهور.
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المنامة - وزارة الداخلية

شــرطة  لمديريــة  العــام  المديــر  صــرح 
المحافظة الشمالية بأن شرطة المديرية 
القانونيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  قامــت 
المقــررة تجــاه قيــام عدد مــن الصيادين 
بتنظيــم تجمــع مخالــف للقانــون، مقابــل 
مبنــى شــؤون الزراعــة والثــروة البحرية 

بالبديع.
قــام  البديــع  مركــز شــرطة  أن  وأوضــح 
المتجمعيــن  الصياديــن  باســتدعاء 
وجــار  الالزمــة،  المحاضــر  وتدويــن 
اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة؛ إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

استدعاء صيادين لقيامهم بتجمع مخالف

االثنين
19 أغسطس 2019 
18 ذو الحجة 1440

“االنحياز 
الذاتي”... دمار 
العالم الحديث

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

Û  كيــف لنــا أن نحيــط ونــدرك كل األمــور؟”، هــذا هو الســؤال المثير“
الذي لطالما كنت أطرحه على نفسي وعلى المقربين ممن أحسبهم 

أنهم أهل للنقاش وجديرون بقبول المشاكسات الفكرية.
Û  ســؤال فلســفي من هذا القبيل يدخل في صلب ما يمكن تســميته

بـ “علم المعرفة”، وله اتصال وثيق في تأســيس المشــكلة األســاس 
فــي هــذا الكــون وهــي “االنحيــاز الذاتــي” أو االنحيــاز للمصلحــة 

الذاتية، سّمه ما شئت. 
Û  المهــم أن هــذا المصطلــح يشــير إلــى أن المعتنــق لفكرة أو فلســفة

أو ديــن معين ينحاز لمعتقداته ويضرب عرض الحائط بمعتقدات 
اآلخريــن، فعلــى ســبيل المثــال لــم أجــد في حياتــي كلهــا أن العلم 
الحديث أخذ في االعتبار وبطريقة منصفة ما يؤمن به المسلمون 
مــن معتقــدات، والعكس صحيح، وهذا األمر ينســحب كذلك على 
فئــة المحافظيــن الذيــن ال يعيــرون التقدمييــن االهتمــام والنظــر 

بعين اإلنصاف لمبادئهم، والعكس كذلك صحيح.
Û  ،”ومن هنا يبرز الســؤال األعظم “الذي تســاوي قيمته مليون دوالر

والــذي أعتقــد أنــه المســبب األول لجميــع مشــاكل العالــم أجمــع 
وإغراقــه فــي معظــم األحيان في شــالالت مــن الكراهيــة والحقد: 
“كيــف يتعيــن علــّي اكتشــاف الحقيقــة إذا كان مــا أفعلــه ال يعــدو 
كونــه ســوى تقديــم حجــج وبراهين ملتويــة تجــاه نظرياتي التي 
أؤمــن بهــا؟”، وهو ما معناه أنني أزيل عن نفســي الرتوش وأدوات 
المكياج، وأقدم نفســي بصورة جلية وال تقبل الشــك بأنني لســت 
مهتما أصال بالوصول إلى الحقيقة، وكل الذي أمارسه يصنف على 
أنه “لعبة اســتدراج”، أحاول فيها اســتمالة اآلخرين في اعتناق ما 
أومــن بــه، بــل إنهــا أوال وقبــل كل شــي عمليــة تمويــه علــى الذات 
إلرضــاء األنــا عبر إقناعها أنني أملــك الحقيقة، في حين أن الواقع 

يقول غير ذلك.

عنفوان

إبراهيم النهام I تصوير خليل إبراهيم

أكد رئيس األمن طارق الحسن أن لشرطة 
البحريــن تاريخــا عريقا، بدأ منذ تأسيســها 
فــي عهــد المغفور لــه بإذنه تعالــى صاحب 
العظمة الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، 
حقــب  شــملت  تطويــر  بمراحــل  مــرت  إذ 
زمنيــة مختلفــة، كل منها كان لها دوره في 

تطوير الشرطة.
لمنــدوب  بتصريحــه  الحســن  وأوضــح 
“البالد”، أن ما نراه اليوم في هذا المعرض 

هــو لمحــة عن تاريــخ الشــرطة البحرينية، 
إذ يســتعرض عددا من المالبس العسكرية 
المختلفــة، وكذلــك  التحــول  فــي مراحــل 
بعــض الوثائق والمســتندات، منها الجوائز 
الســياقة،  ورخــص  إصدارهــا،  تــم  التــي 
التطــور  لمراحــل  فكــرة  مقدمــة  وغيرهــا، 

هذه.
جديــدة  بدايــة  هــو  “المعــرض  وأضــاف 
لمعــارض مقبلــة، وأنشــطة تعــرض تاريــخ 

شرطة البحرين بشكل أعمق”.
وفــي ســؤال لـــ “البــالد” عــن أســباب غياب 
ثقافة تاريخ الشرطة البحرينية ونضاالت 
رجالهــا فــي الذاكــرة الوطنيــة ومــن حيث 
تعليــم النشــأة، وإدخــال ذلك فــي المناهج 
الدراســية نفسها بالشــكل المطلوب، أجاب 
بهــا  يقــوم  “هنالــك جهــود  بقولــه  الحســن 
اإلعــالم األمنــي بالــوزارة، وبقيــة األجهــزة 
اإلعالميــة األخــرى فــي مملكــة البحريــن، 

لكننــا نأمــل تقديــم المزيــد بهــذا الجانــب، 
وهنالــك حاجــة متنوعة مــن حيث تكثيف 
الخدمــات  حجــم  مــع  لتتناســب  البرامــج 

المقدمة، وتاريخ الشرطة نفسه”.
دور  هنالــك  يكــون  ألن  “نتطلــع  وأكمــل 
أكبــر، وتكثيــف البرامــج الوطنيــة لمملكــة 
البحرين بشكل عام، وليس الشرطة فقط، 
فالطفــرات والتقــدم النوعــي الذي تشــهده 

بالدنا يشمل جميع الميادين”.

رئيس األمن العام لـ “^”: المعرض بداية مبادرات مقبلة تعزز ثقافة العمل األمني

عاقبــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
وافديــن يعمــالن في شــركة مقاوالت 
قــدم كل منهما بطاقة هويته لزميلين 
مــن  يتمكنــا  حتــى  العمــل؛  فــي  لهمــا 
الدخــول لمقــر عملهمــا فــي الجزيــرة 
أثنــاء تجاوزهما الحراســة في المكان 
تفتيــش  نقطــة  فــي  شــرطيا  أن  إال 
الدخــول للجزيــرة ضبــط صديقيهمــا، 
وذلــك لمــدة 3 أشــهر مــع النفــاذ، كمــا 
أمــرت بإبعادهما نهائيــا عن البالد بعد 
التفاصيــل  وتشــير  العقوبــة.  تنفيــذ 
الشــرطي  بــالغ  فــي  وردت  حســبما 
للجزيــرة  حضــرا  شــخصين  أن  إلــى 
بغــرض الدخول إليها؛ كون أنه تجرى 
فيهــا أعمال لشــركة مقــاوالت، وقدما 
إليــه بطاقتــي هويــة تبيــن لــه أنهما ال 
تعــود إليهمــا، إذ الحــظ أن الصورتين 
إليــه  المقدمتيــن  البطاقتيــن  علــى 
المتهميــن،  أشــكال  مــع  تتطابقــان  ال 
فتحفــظ عليهمــا. وبعد القبض عليهما 

وإحالتهما للجهات المختصة، اعترف 
بمعرفــة  معــه  التحقيــق  أثنــاء  األول 
لصالــح  يعمــل  أنــه  العامــة،  النيابــة 
شــركة المقــاوالت فــي الجزيــرة، لكــن 
وقبــل فتــرة من الزمن وأثنــاء جريان 
العمــل رفض الشــرطي الموجود على 
النقطة األمنية بتلك الجزيرة السماح 
له بالدخــول؛ وذلك ألن بطاقة هويته 
منتهيــة الصالحية، وعليــه فقد طلب 
األول  المتهــم  زميلــه  هويــة  بطاقــة 
للدخــول للجزيــرة فلــم يمانــع األخيــر 
مــن ذلــك. كمــا قــرر العامــل الثاني أنه 
زميلــه  بطاقــة  اســتخدم  اآلخــر  هــو 
المتهــم الثانــي لــذات الســبب؛ بعدمــا 
التفتيــش  بنقطــة  الشــرطي  رفــض 
بطاقتــه  أن  كــون  للجزيــرة  عبــوره 
منــه  فطلــب  الصالحيــة،  منتهيــة 
اســتخدام بطاقته. فأحالتهمــا النيابة 
العامــة للمحاكمة بعدما وجهت إليهما 
تهمــة أنهمــا ســمحا للغيــر باســتخدام 
بطاقتي هويتهما في أغراض مخالفة 

للقانون.

يحاوالن عبور نقطة تفتيش ببطاقتين ليستا لهما موقوف يهرب من المحكمة ويتنكر بزي عباءة نسائية
بنفسه ــري”  ــكـ ــفـ “الـــهـ فــتــح  بــعــدمــا  ــه  ــي ــل ع ــت  ــض ــب ق الـــشـــرطـــة 

أيــدت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثالثــة )بصفتها االســتئنافية( معاقبة موقــوف تمكن من 
الفرار من قبضة الشرطي الذي يحرسه أثناء وجوده في المحكمة لحضور جلسة محاكمته 
بقضيــة إرهابيــة فــي العــام 2014، ودخــل إلــى منزلين في منطقــة رأس الرمان وســرق من 
أحدهما عباءة نســائية وحجابا ونعاال نســائيا للتنكر بها وتضليل الشــرطة فضال عن إتالفه 

أحد األبواب، وذلك بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه.

ويتبيــن مــن األوراق أن المجنــي عليــه األول 
تلقــى  أنــه  الواقعــة،  عــن  أثنــاء ســؤاله  ذكــر 
اتصاال هاتفيا من شقيقه، الذي أبلغه بدخول 
شــخص إلى منزله، فتوجه لمنزله الستطالع 
األمــر، وفيــه شــاهد وجــود تلفيــات فــي باب 
زوجتــه  عــم  وبســؤاله  الداخــل،  مــن  منزلــه 
وخادمته أفادا له بدخول المستأنف للمسكن 
مرتديــا عبــاءة نســائية وحجابا للــرأس، وأنه 
قام بتهديدهما إال أن عم زوجته قام بالصياح 

عليــه مــا أدى لفــراره مــن المنــزل إلــى منــزل 
الجيــران. وقــال المجنــي عليــه الثانــي )جــار 
األول(، أنــه وأثناء وجوده في منزله بمنطقة 
المســتأنف  بدخــول  فوجــئ  الرمــان  رأس 
متنكــرا بعباءة نســائية وملثــم الوجه، والذي 
أنــه  إال  بخادمتــه،  واإلمســاك  بتهديــده  قــام 
هــو اآلخر صــرخ بوجه المدان فهــرب األخير 
الموقــوف  القبــض علــى  المــكان. وبعــد  مــن 
الهــارب، اعتــرف بمــا نســب إليــه، وقــرر بأنــه 

وأثناء وجوده في المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعــة، قــام الشــرطي المخصص بحراســته 
بوضع األصفاد الحديدية “الهفكري” بيده، إال 
أن الشرطي لم يقم بغلقه جيدا، فما كان منه 
إال أن فــك جهــة واحــدة مــن األصفــاد وهرب 
أنــه  وأضــاف  الــذي يحرســه.  الشــرطي  مــن 
توجــه إلــى منطقــة رأس الرمــان، وهناك فك 
“الهفكــري” بالكامــل مــن يده األخــرى، ودخل 
ألحــد المنــازل، والــذي عثــر فيــه علــى عباءة 
نســائية ونعــاال نســائيا فارتداهمــا لالختفــاء 

وتضليل رجال األمن.
وأفــاد أيضا بأنه خــرج من أول منزل وتوجه 
إلى منزل آخر، وأبلغ قاطنيه أنه من الشرطة، 
إال أن مالــك المنــزل قام بالصراخ عليه فهرب 
مــن هــذا المنــزل ودخــل لمنــزل آخــر، إال أن 

رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه.
فأحالته النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار 

أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2014، ارتكب اآلتي:
أوال: هرب بعد القبض عليه قانونا.

ثانيــا: دخــل مســاكن شــخصين والغير خالفا 
إلرادة صاحب الشأن.

الوصــف  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  ثالثــا: 
والنــوع بــاألوراق والمملوكة للغيــر وذلك من 

مسكنهم.
فلهــذه األســباب حكمــت محكمــة أول درجــة 
بحبــس المتهــم لمــدة 6 أشــهر مع النفــاذ، فلم 
يقبل بهذا الحكم وطعن عليه باالستئناف، إذ 
قضت المحكمة االستئنافية بقبول استئنافه 
شــكال وفي الموضوع برفضــه وتأييد الحكم 

المستأنف.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

قـــرارات بتدويــر مديريــن وتكليـــف جــــدد لقيــــادة المــــدارس
ــتــعــيــيــنــات وال الــتــرقــيــات  ــة  ــرك ــح ب ــن  ــي ــول ــم ــش ــم ال ــاء  ــمـ أسـ ــر  ــش ن ــل  ــواصـ تـ  ”^“

والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  “البــالد”  مصــادر  واصلــت 
تزويد الصحيفة بأســماء المشــمولين بحركة الترقيات 
بالمــدارس؛  قياديــة  لمناصــب  والتعيينــات  والتدويــر 

استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
ومن المقرر عودة المعلمين في يوم االثنين 2 ســبتمبر 
2019 المصــادف 3 محــرم 1441هـ. والمتوقع أن تفتح 
المــدارس أبوابهــا للطلبــة في يوم األربعاء 11 ســبتمبر 

2019 بعد عطلة يومي عاشوراء.
والتكليفــات  الترقيــات  قــرارات  الــوزارة  وســلمت 
شــاملًة  المدرســية،  للقيــادات  والتنقــالت  الجديــدة 
مديــري المــدارس والمديريــن المســاعدين والقائميــن 
بأعمالهــم، وعــدد من تمت ترقيتهــم أو تكليفهم تجاوز 

230 تربويا.
األســماء وفيمــا يأتــي أبــرز أســماء المشــمولين بحركــة 
قياديــة  لمناصــب  والتعيينــات  والتدويــر  الترقيــات 

بالمدارس: 
- تكليــف جاســم شــهابي المرشــد االجتماعي بمدرســة 
أحمــد العمــران الثانويــة للبنيــن بمهــام وظيفــة مديــر 

مدرسة مساعد بمدرسة أوال اإلعدادية للبنين.
-  تكليــف يوســف الســنيي معلــم أول تربيــة رياضيــة 
بمدرســة الرفاع الشــرقي الثانوية للبنين بمهام وظيفة 
مدير مدرسة مساعد في نفس المدرسة، تعيين سعود 

الغربانــي المرشــد االجتماعــي بمدرســة ســمو الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن مديــرا 

مساعدا في مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين.
- ترقية فؤاد اختصاصي صعوبات التعلم في مدرســة 
أبوصيبــع االبتدائية للبنين إلى مدير مســاعد بمدرســة 
الســهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين، تعيين محمد علي 
عيفان مديرا مســاعدا لمدرســة أحمد الفاتح اإلعدادية 

للبنين.
- تعيين أســامة المرباطي مديرا مســاعدا لمدرســة ابن 
الرشــد اإلعداديــة للبنيــن، نقــل محمــد العوضــي مديــر 
مدرســة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين إلى مدرسة 

سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين.
مســاعدا  مديــرا  المســيعديين  عطيــة  فهــد  تعييــن   -

لمدرسة لمالك بن أنس االبتدائية للبنين.
- ترقية علي البناء من مدير مســاعد بمدرســة الهداية 
الخليفيــة الثانويــة للبنيــن إلــى مديــر مدرســة التعاون 

الثانوية للبنين.
عــراد  لمدرســة  مديــرا  مبــارك  عبدالــرؤوف  تعييــن   -

االبتدائية اإلعدادية للبنين.
- ترقية محمد عبدالوهاب المرشد االجتماعي بالمعهد 

الديني مديرا مساعدا بالمعهد.
- تعيين علي إبراهيم مديرا مســاعدا لمدرسة اليرموك 

االبتدائية للبنين.
- تكليــف حميــد علــي آدم قائمــا بأعمــال مدير مســاعد 

لمدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين.
- ترقيــة عبدالرحمــن الحســن معلــم التربية اإلســالمية 

إلى مدير مساعد لمدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين.
- نقــل عدنــان البلوشــي مــن مديــر مدرســة البســيتين 
عبدالرحمــن  مدرســة  مديــر  مركــز  لتولــي  االبتدائيــة 

الداخل اإلعدادية للبنين.
- ترقية هالة المران المديرة المساعدة بمدرسة نسيبة 
بنــت كعــب االبتدائيــة للبنات إلــى مديرة ســعد بن أبي 

وقاص االبتدائية للبنين.
- نقــل خلــود المحمــد مــن مديــرة مســاعدة بمدرســة 
األندلــس االبتدائيــة للبنــات إلــى ذات المركــز بمدرســة 

الخليج العربي اإلعدادية للبنات.
- تعييــن عليــاء محمد الدوســري مديرة لمدرســة ســار 

االبتدائية للبنين.
- تعيين باسمة العياضي مديرة لمدرسة الرفاع الغربي 

للبنات.
المحــرق  لمدرســة  مديــرة  البوعيــدة  عبيــر  تعييــن   -

االبتدائية للبنات.
- تعييــن فريــدة األحمــدي مديــرة لمدرســة أبوفــراس 

الحمداني االبتدائية للبنين.
- تعييــن عايــدة هــالل مديــرة لمدرســة النبيــه صالــح 

االبتدائية للبنات.
- تعيين نورة أحمد الســبيعي مديرة مســاعدة لمدرسة 

الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

- تعييــن منــى علــي مديــرة بمدرســة حســان بــن ثابــت 
االبتدائية للبنين.

- تعيين نوره الدوسري مديرة بمدرسة الرفاع الشرقي 
اإلعدادية للبنات.

- تعييــن أمــل الكعبــي مديــرة لمدرســة النــور الثانويــة 
للبنات.

- تعييــن نــورة الشامســي مديرة لمدرســة ابــن النفيس 
االبتدائية للبنين.

- تعييــن نــوف الرويعــي مديــرة لمدرســة بــدر الكبــرى 
االبتدائية للبنين.

- تكليــف ضيــاء يوســف مديرا مســاعدا لمدرســة الحد 
الثانوية للبنات.

بمدرســة  المريســي مديــرة مســاعدة  ميــرة  تكليــف   -
الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

- تكليــف رقيــة عبدالرحمــن مديــرة مســاعدة بمدرســة 
مدينة حمد الثانوية للبنات.

- تعييــن هنــادي مبارك مديرة لمدرســة الحد االبتدائية 
للبنين.

الســالم  لمدرســة  مديــرة  الــوادي  فــردوس  تعييــن   -
االبتدائية للبنات.

- تعيين خديجة الشــاخوري مديرة لمدرسة جدحفص 
االبتدائية للبنين.

- تعييــن أمــل المــال مديــرة لمدرســة الــزالق االبتدائيــة 
اإلعدادية للبنات.

- تعييــن ظبيــة النعيمــي مديــرة لمدرســة الخوارزمــي 
االبتدائية للبنين.

- تعيين وفاء رحمة مديرة لمدرســة الوادي االبتدائية 
للبنين.

- تعيين ســميحة ســعد مديرة مســاعدة بمدرســة آمنة 
بنت وهب االبتدائية للبنات.

- تعييــن وفــاء مال هللا مديرة مســاعدة بمدرســة آمنة 
بنت وهب االبتدائية للبنات.

بمدرســة  مســاعدة  مديــرة  المعمــري  عبيــر  تعييــن   -
الجزيرة االبتدائية للبنين.

بمدرســة  مســاعدا  مديــرا  الشــيخ  عائشــة  تعييــن   -
أبوفراس الحمداني االبتدائية للبنين.

- تعييــن نهــى جــالل مديــر مســاعد في ســبأ االبتدائية 
للبنات.

- تعيين هنادي على مديرة مســاعدة بمدرســة خديجة 
- تعيين منيرة السبيعي مديرة مساعدة بمدرسة غازي 

القصيبي الثانوية للبنات.
- تعييــن طــه الشــمري مديرا بمدرســة عثمــان بن عفان 

اإلعدادية للبنين.
- ترقية يوسف السنيني المعلم األول للتربية الرياضية 
بمدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين مديرا مساعدا 

في نفس المدرسة.
- تعييــن جمعة مبارك جمعه مديرا لمدرســة البســيتين 

االبتدائية للبنين.

- ترقيــة ســعود الغربانــي المرشــد االجتماعي بمدرســة 
ســمو الشــيخ محمــد بــن خليفــة االبتدائيــة اإلعداديــة 
للبنيــن مديــرا مســاعدا فــي مدرســة الــدراز اإلعداديــة 

للبنين.
- تعييــن علــي حميــده مديــرا بمدرســة اإلمــام الغزالــي 

اإلعدادية للبنين.
- نقــل عبدالرضــا العصفــور من مدير مســاعد بمدرســة 
إلــى مدرســة مدينــة  للبنيــن  الثانويــة  العمــران  أحمــد 

عيسى الثانوية للبنين.
- نقــل مديــر مدرســة باربــار االبتدائيــة للبنيــن محمــد 

خليل الصفار لمدير مدرسة البديع االبتدائية للبنين.
- ترقيــة حســام زكريــا معلــم التربيــة الرياضيــة مديــرا 
مساعدا بمدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين.

- تكليــف خلــود المالود مديرة مســاعدة بمدرســة النور 
الثانوية للبنات.

- تكليف نهلة الســبيعي مديرة مســاعدة بمدرسة الحد 
الثانوية للبنات.

- تكليــف مريــم بــن شــمس مديــرة مســاعدة بمدرســة 
الحد الثانوية للبنات.

بمدرســة  مســاعدة  مديــرة  الجــودر  عائشــة  تكليــف   -
االستقالل الثانوية للبنات.

المســاعدة  المديــرة  حســن  ســيد  هاشــمية  ترقيــة   -
مديــرة  إلــى  للبنــات  اإلعداديــة  القيــروان  بمدرســة 

بمدرسة سار الثانوية للبنات.

راشد الغائب
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تقديـــرا ألدائـــه فـــي تقديـــم المدفوعـــات والتحويـــات باليـــورو

ــر ــه ش ــي  ــ ــ ف ــا  ــ ــاس ــ ــي ــ ق  %  4.7 ــة  ــ ــع ــ ــراج ــ ــت ــ م

”STB“ األهلي المتحد” يتسلم جائزة المعالجة المباشرة“

استثمارات البحرين بالسندات األميركية

تســلم البنــك األهلــي المتحــد جائــزة المعالجــة المباشــرة “STP” للعــام 2018 من 
كومــرز بنــك )Commerz Bank(؛ تقديــًرا ألدائــه المتميز فــي تقديم المدفوعات 
التجاريــة وتحويــات المؤسســات الماليــة باليــورو. وعــاوة علــى انتصاراتــه 
 )STP( الســابقة، فاز البنك األهلي المتحد هذا العام بجائزة المعالجة المباشــرة
للســنة الخامســة عشــرة علــى التوالــي، وهــذا إن دل على شــيء فإنمــا يدل على 
التــزام البنــك المســتمر بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة واســتثمارات قيمــة في 

التقنيات المتقدمة.

فــي حفــل ُأقيــم فــي الفــرع الرئيــس 
للبنــك في منطقة الســيف، قدم مدير 
Com� بنــك  كومــرز  فــي  (العالقــات 
أكسســمان  مهتــاب   )merz Bank
الجائزة رســمًيا إلى الرئيس التنفيذي 
البنــك  فــي  والتكنولوجيــا  للعمليــات 

األهلي المتحد شفقت أنور نائب.
وقال شفقت أنور ”هذا اإلنجاز الكبير 
ســيدفعنا إلــى العمل بجديــة أكبر في 
تلبية احتياجــات وتوقعات موظفينا 
وعمالئنــا. نحــن علــى ثقــة تامــة أنــه 
بفضــل جهودنا المســتمرة التــي تركز 

فــي  تفانينــا  العمــالء، وبفضــل  علــى 
تقديــم خدمــة اســتثنائية، ســنحافظ 

عمالئنــا  مــع  القويــة  عالقتنــا  علــى 
الكرام”.

أذون  فــي  اســتثماراتها  البحريــن  خفضــت 
وسندات الخزانة األميركية في شهر يونيو 
الماضــي إلــى نحــو 687 مليــون دوالر، بعــد 
أن كانــت 721 مليــون دوالر في شــهر مايو، 
متراجعة 4.7 %. على المســتوى الخليجي، 
واصلت دول مجلس التعاون الخليجي رفع 
اســتثماراتها بهذه األذون والسندات بنسبة 
0.22 % فــي نهايــة شــهر يونيــو الماضــي، 
على أســاس شــهري. ووفقًا لبيانات حديثة 
صــادرة عن وزارة الخزانــة األميركية بلغت 
اســتثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 
بــأذون وســندات الخزانــة األميركيــة نحــو 
285.53 مليــار دوالر، وذلــك في نهاية شــهر 
يونيــو الماضــي، مقارنــة مــع نحــو 284.89 

مليار دوالر في شهر مايو 2019.
ووفقًا لنفس البيانات، ارتفعت اســتثمارات 
الخليجيــة  الــدول  أكبــر   - الســعودية 
المستثمرة في األذون والسندات األميركية 

- بنســبة 0.33 % لـــ 179.6 مليــار دوالر في 
دوالر  مليــار   179 مقابــل  الماضــي،  يونيــو 
دولــة  اســتثمارات  وزادت  الســابق.  مايــو 
الكويــت بتلك القائمة إلى 44.4 مليار دوالر 
بنهايــة يونيــو الماضــي. مــن مســتوى 41.4 

مليار دوالر في شهر مايو 2019.
اإلمــارات  اســتثمارات  تراجعــت  فيمــا 
الفتــرة  تلــك  خــالل  األميركيــة  بالســندات 
لتصل إلى 51.5 مليار دوالر، مقارنة بــ 53.2 

مليار دوالر في مايو السابق له.
وخفضت ســلطنة ُعمــان اســتثماراتها بتلك 

دوالر،  مليــار   7.573 نحــو  إلــى  الســندات 
وذلك في نهاية يونيو الماضي مقابل 8.76 

مليار دوالر بشهر مايو السابق له.
كمــا انخفضت اســتثمارات دولــة قطر بتلك 
الســندات خــالل نفــس فتــرة المقارنــة إلــى 
مقارنــة  دوالر  مليــار   1.767 مســتويات 

بــ1.815 مليار دوالر في مايو السابق له.
قائمــة  الصيــن  اليابــان  تخطــت  وعالميــًا، 
الخزانــة  ســندات  فــي  المســتثمرة  الــدول 
األميركية، ليصــل إجمالي ما تمتلكه بنهاية 
يونيــو الماضي، نحــو 1.122 تريليون دوالر 

دوالر  تريليــون   1.101 بـــمستوى  مقارنــة 
فــي أبريــل الماضــي. وحيــازات اليابــان من 
يونيــو  فــي  األميركيــة  الخزانــة  ســندات 
وجــاءت   .2016 أكتوبــر  منــذ  األكبــر  هــي 
الصيــن كثانــي أكبــر حائــز لســندات الخزانة 
األميركيــة بحيــازات بلغــت 1.112 تريليون 
دوالر في يونيو، مقارنة مع 1.110 تريليون 
دوالر في الشــهر الســابق، أي بزيــادة قدرها 
مليــاري دوالر. وحلــت بريطانيا فــي المركز 
الثالث بين أكبر حائزي الســندات األميركية 
بقيمة 342.3 مليار دوالر في يونيو، مقارنة 

مع 323.1 مليار دوالر في الشهر السابق.

دبي - مباشر

المنامة - األهلي المتحد

10 % مكاسب النفط 
منذ بداية العام

انخفضت عقود خــام القياس العالمي 
مزيــج برنــت 1.25 دوالر لتبلــغ 58.23 
تراجعــت  حيــن  فــي  للبرميــل،  دوالر 
عقــود خــام القيــاس األميركــي غــرب 
تكســاس الوســيط 76 ســنتا لتســجل 
عنــد التســوية 54.47 دوالر للبرميــل، 
لكنها بقيت مرتفعة حوالي 10 % عن 

مستوياتها في بداية العام.
تخفيــض  اتفــاق  األســعار  ويدعــم 
اإلمــدادات من “أوبك” وحلفائها، وفي 
يشــكلون  الذيــن  روســيا،  مقدمتهــم 

مجموعة تعرف باسم “أوبك+”. 
علــى  “أوبــك+”  اتفقــت  يوليــو  وفــي 
تمديــد تخفيضــات إنتــاج النفط حتى 

مارس 2020 لدعم األسعار.

لندن - وكاالت

سنابس - بيت التجار

عقــدت لجنة األســواق التجاريــة ولجنة 
النقل والخدمات اللوجســتية لدى غرفة 
تجــارة وصناعة البحرين أخيرا اجتماًعا 
التحديــات  علــى  للوقــوف  مشــترًكا؛ 
ســوق  تجــار  تواجــه  التــي  والمعوقــات 
وزارة  عــن  ممثليــن  بحضــور  التنيــن، 
الصناعة والتجارة والسياحة وعدًدا من 

تجار السوق.
التحديــات  أهــم  االجتمــاع  واســتعرض 
التي تواجه تجار سوق التنين، خصوصا 
تلــك المتعلقــة بإعــادة تصديــر بضائعهم 
إلــى المملكــة العربية الســعودية وتكلفة 
الحصول على شــهادة الهيئة الســعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة. 
وأبــدت “الغرفــة” بالتعاون مــع الوزارات 

والهيئــات  الحكوميــة  واألجهــزة 
الرســمية اســتعدادها لبحث سبل تذليل 
المعوقــات التي تواجــه القطاع الخاص، 
مؤكــدة فــي الوقت ذاتــه التزامها الدائم 
برعاية مصالح أعضائها واســتثماراتهم، 
ومســاعدة أصحــاب األعمال علــى النمو 

وزيادة اإلنتاجية.
مــن جانبهم، أكــد ممثلــو وزارة الصناعة 
الــوزارة  التــزام  والســياحة،  والتجــارة 
لمختلــف  مناســبة  حلــول  بإيجــاد 
الصعوبــات والمعوقات التي تم طرحها، 
وعزمهــا تنظيم ورشــة عمل تهدف لرفع 
مســتوى وعي التجــار بمتطلبــات الهيئة 
والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية 

والجودة.

بحث معوقات تجار “التنين”

المنامة - تمكين

المنامة - البورصة

أعلنــت شــركة “بروأكت” لالستشــارات الدولية 
الخليجيــة  المتحــدة  والمجموعــة  )بحرينيــة(، 
إلدارة االســتثمارات واالستشــارات الصناعيــة 
فــي الجبيــل بالمملكــة العربيــة الســعودية عــن 
تنظيــم “ملتقــى ومعــرض تطويــر األعمــال في 
الصناعــات الصحية والطبية بدفيكس 2019”، 
العمــل  صنــدوق  مــع  إســتراتيجية  بشــراكة 
“تمكيــن”، خــالل الفتــرة من 23 إلــى 24 أكتوبر 

المقبل.
وتشــجيع  استكشــاف  إلــى  الملتقــى  ويهــدف 
المزيــد من الصناعات الوطنية والخليجية في 
المجــال الصحــي، بما في ذلــك صناعة األدوية 
لتوفيــر  الطبيــة  والمســتلزمات  والمعــدات 
متطلبــات المنشــآت الصحيــة من مستشــفيات 
ومراكــز وعيــادات وصيدليــات فــي البحريــن 
جــذب  إلــى  إضافــة  التعــاون،  مجلــس  ودول 
االســتثمارات الخارجية فــي هذا المجال، وبما 
يســهم فــي تحقيــق مــا بــات يعــرف بـــ “األمــن 

الدوائي”، وتعزيز النمو االقتصادي عموما. 
ورحــب الرئيــس التنفيــذي لـ “تمكيــن” إبراهيم 
جناحــي بهــذه الشــراكة التــي تصــب فــي دعم 

تعزيــز  فــي  االســتراتيجية  “تمكيــن”  أهــداف 
الرئيســة  االقتصــاد  قطاعــات  فــي  التنــوع 
واســتدامتها وتشــجيع فــرص التوســع والنمــو 
القطاعــات  مختلــف  فــي  اإلنتاجيــة  وزيــادة 

االقتصادية.
ولفــت إلــى أن دعــم “تمكيــن” يواكــب الجهــود 
الوطنيــة العاملــة على تحفيــز القطاع الصحي 
مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  المملكــة  فــي  والطبــي 
مؤسســات وصناعات رديفة، بما يحقق تكامل 
وتنميــة هــذا القطــاع االقتصادي المهــم، فضالً 
عــن توفيــر فــرص عمــل نوعيــة للبحرينييــن، 
ومنحهــم فرصــة االرتقــاء المهنــي والوظيفــي 
وتعزيز تنافســيتهم في ســوق العمل انســجامًا 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
الشــراكة  أهميــة  بومطيــع  خالــد  “بروآكــت” 
الملتقــى  فــي  تمكيــن  مــع  االســتراتيجية 
والمعــرض، مشــيرا إلــى حــرص الملتقــى علــى 
تنميــة مؤسســات  فــي  تمكيــن  أهــداف  تبنــي 
الخيــار  البحرينــي  وجعــل  الخــاص  القطــاع 
الرئيــس  وأوضــح  العمــل.  ســوق  فــي  األول 

التنفيــذي لمجموعة المتحدة الخليجية محمد 
فــي  يســهم   ”2019 “بدفيكــس  أن  الخالــدي 
تعزيــز التعــاون االقتصــادي واالســتثماري بين 
البحرين والسعودية، وبّين أن الملتقى يتناول 
العديد من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء 
ومســتلزمات الرعاية الصحية بمنطقة الخليج 
العربــي. ومــن المرتقــب أن يشــهد اإلعــالن عن 
إطالق جملة من المشاريع الصناعة ذات الصلة 
بالقطــاع الصحــي والطبــي، إضافة إلــى توقيع 
العديــد مــن االتفاقيات بين شــركات وموردين 

ومستثمرين خليجيين وعرب وأجانب.

واصل أحد المساهمين الرئيسين في شركة البحرين الوطنية القابضة، المدرجة 
أســهمها في بورصة البحرين، رفع حصته في الشــركة لتصبح 6.3 % من إجمالي 

أسهمها البالغة 119.175 مليون سهم، عبر تنفيذ صفقة لشراء 30 ألف سهم.

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع 
البورصــة أمــس، أن نســبة تملك المســاهم 
بعــد  زينــل،  عبدالحميــد  وهــو  الرئيســي 
تنفيــذ الصفقة يوم أمس أصبحت 6.301 
% التــي تمثل 7,509,507 أســهم، وكانت 
قبــل تنفيــذ الصفقــات 6.276 % وتمثــل 

7,479,507 أسهم.
البورصــة  فــي  زينــل  المســاهم  وتــداول 
أمس 30 ألف سهم، بقيمة 7.8 ألف دينار، 
تــم تنفيذهــا عبــر صفقــة شــراء وحيــدة، 

وبسعر 260 فلًسا للسهم الواحد. 
نفــس  نفــذ  الجــاري،  العــام  بدايــة  ومنــذ 
أســهم  لشــراء  صفقــات  عــدة  المســاهم، 

ورفع حصته في شركة البحرين الوطنية 
 % 5.853 القابضــة، لترتفــع حصتــه مــن 
 21 فــي  ســهًما   6,975,586 تمثــل  التــي 
أبريــل الماضي لدى تنفيذ صفقات لشــراء 
حصتــه  لتصبــح  ســهم  ألــف   291.525
6.098 % تمثــل 7,267,111 ســهًما، وفي 
23 أبريــل واصــل زيــادة حصتــه لتصبــح 
6.131 % تمثــل 7,306,507 أســهم وذلك 

عبر شراء 39.396 ألف سهم.
كما تم شــراء 20 ألف ســهم في تاريخ 28 
أبريــل لترتفع حصته إلى 6.148 % تمثل 
7,326,507 أســهم، وفــي تاريــخ 9 مايــو 
تــم شــراء 85 ألــف ســهم لترتفــع الحصــة 

إلــى 6.219 % تمثــل 7,411,507 أســهم، 
وتــم شــراء 39 ألــف ســهم فــي تاريــخ 3 
يونيو لترتفع الحصة إلى 6.252 % تمثل 
7,450,5078 ســهًما، وكذلك تم شــراء 20 
ألف ســهم في 9 يونيو لزيادة الحصة إلى 
6.269 % تمثــل 7,470,507 أســهم، وتــم 
شــراء 9 آالف ســهم في 11 يونيو لترتفع 
الحصــة إلى 6.276 % تمثــل 7,479,507 

أسهم.
الذيــن  الشــركة،  فــي  المســاهمين  وكبــار 
يمتلكون أكثر من 5 % من أسهم الشركة، 
هــم: التأميــن الوطنية - العــراق تمتلك ما 
نسبته 6.55 %، وعبدالحميد زينل محمد 
6.28 %، وفًقــا  زينــل يمتلــك مــا نســبته 

للبيانات المنشورة على موقع البورصة.

أقفــل “مؤشــر البحريــن العــام” يوم أمس عند مســتوى 1,530.43 نقطة منخفضا 4.77 نقطة، مقارنــة بإقفاله يوم الخميس 
الماضي، في حين أقفل “مؤشر البحرين اإلسامي” عند مستوى 751.58 نقطة، مرتفعا 1.36 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

3.29 مليــون ســهم، بقيمــة إجماليــة  المســتثمرون  وتــداول 
بلغــت 610.64 ألــف دينــار، تــم تنفيذها من خــالل 66 صفقة، 
مركزين تعامالتهم على أســهم قطــاع البنوك التجارية والتي 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 211.37 ألف دينار أي ما نسبته 

34.62 % من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرهــا 1.41 مليون ســهم، تم تنفيذها من 

خالل 23 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
قيمــة  حيــث  مــن  األول  المركــز 
األســهم المتداولــة بواقع 108.55 
ألــف دينــار أي مــا نســبته 17.78 
األســهم  قيمــة  إجمالــي  مــن   %
المتداولة وبكمية قدرها 314.68 
ألــف ســهم، تم تنفيذهــا من خالل 

5 صفقات.

أمــا المركــز الثاني فــكان لشــركة البحرين لالتصــاالت )بتلكو( 
بقيمة قدرها 105.55 ألف دينار، أي ما نســبته 17.29 % من 
إجمالــي قيمة األســهم المتداولة وبكميــة قدرها 274.61 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل 5 صفقات.
ثــم جاءت مجموعة “جي إف اتــش” المالية بقيمة 
بلغت 104.06 ألف دينار أي ما نســبته 17.04 
% مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة 
وبكميــة قدرهــا 1.16 مليــون ســهم، تــم 

تنفيذها من خالل 7 صفقات.
وتداول المستثمرون أمس أسهم 18 
شــركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 منها، 
فــي حيــن انخفضت أســعار أســهم 3 
شــركات، وحافظــت بقيــة الشــركات 

على أسعار اقفاالتها السابقة.

استوردت البحرين أكثر من 58.6 ألف جهاز هاتف نقال من 9 دول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4.4 مليون دينار، خال يونيو 2019، 
بحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات.

وبحســب البيانــات األوليــة التــي أصدرتهــا شــؤون الجمــارك فقد 
تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 34.2 % مقارنة بذات الفترة 
في العام 2018، إذ بلغت الكميات 89.2 ألف جهاز، فيما انخفض 

القيمة بنسبة 40.6 % التي بلغت حينها 7.5 مليون دينار.
وبحسب تصنيف الواردات وفق الدول من حيث الكمية، جاءت 
الصيــن فــي المركــز األول بنحــو 22 ألف جهــاز بقيمــة 2.8 مليون 
دينــار، ثــم فيتنــام بنحو 20.3 ألف جهاز بقيمــة 678.4 ألف دينار، 
تليهــا الهنــد بـــ 15.2 ألف جهــاز بـ 844.9 ألف دينار، ثم اندونيســيا 
بـــ 700 جهــازا بقيمــة 27.3 ألف دينــار، جمهورية كوريــا الجنوبية 
خامسا بـ 530 جهاًزا بقيمة 24.2 ألف دينار، نيوزيلندا بـ 32 جهازا 
بقيمة 8.6 ألف دينار، و3 أجهزة من الواليات المّتحدة األمريكّية 
بقيمــة تتجــاوز ألــف دينــار، المملكــة المتحــدة واإلمــارات العربية 

بجهاز واحد فقط وبقيمة 354 دينار لكل منها.
فيمــا بلغــت خــالل يونيــو 2018 حوالــي 89.2 ألــف جهــاز هاتــف 
نقال بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليون دينار أكثرها مستوردة من 

الصين وفيتنام.

وفــي ذات الســياق، أوضحــت األرقــام أنــه تــم تصديــر 229 جهاز 
هاتــف للشــبكات الخليويــة أو غيرهــا مــن الشــبكات الالســلكية 
فــي يونيــو الماضــي بقيمــة 84.8 ألــف دينــار إلــى 3 دول وهــم 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الواليــات المتحــدة األميركية، 

ومدغشقر.

إبراهيم جناحي

تشـــجيع الصناعـــات الوطنيـــة والخليجيـــة بالمجـــال الصحـــي

ـــح 6.3 % ـــركة لتصب ـــي الش ـــه ف ـــبة تملك ـــت نس ارتفع ــود الـــــتـــــداوالت ــ ــق ــ ــد” ي ــحـ ــتـ ــمـ “األهـــــلـــــي الـ

ــار ــ ــن ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  4.4 بـــلـــغـــت  ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ
“تمكين” شريكا إستراتيجيا لملتقى “بدفيكس 2019”

“الوطنية القابضة”: مساهم يواصل رفع حصته مؤشر البورصة يخسر 4.7 نقطة

البحرين تستورد 58.6 ألف “موبايل” في شهر

المحرر االقتصادي

19 أغسطس 2019 االثنين
18 ذو الحجة 1440

زينب العكري

687
دوالر مليون 

ارتفاع االستثمارات 
الخليجية إلى 

285.5 مليار دوالر
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من المتوقع أن يلزم قانون “التجارة اإللكترونية” الذي تعده حالًيا وزارة التجارة والصناعة 
والمتجــر  النشــاط  تقييــد  بضــرورة  اإللكترونيــة  التجــارة  بممارســة  الراغبيــن  والســياحة، 

اإللكتروني في سجل تجاري رسمي.

وتســري أحــكام القانــون علــى كل مــن يمارس 
التجارة اإللكترونية، أو يعرض أو يقدم ســلعة 
أو خدماتــه داخلهــا، وذلــك مــن خــال متجــره 

اإللكتروني.
وعرفــت مســودة القانــون المتجــر اإللكتروني 
أنــه كل منصــة إلكترونيــة يمكــن للتاجــر مــن 
خالهــا عــرض ســلعة، أو تداولهــا، أو بيعهــا، أو 

عرض خدمة أو تداولها أو بيعها.
والغرامــة  بالحبــس  الجديــد  القانــون  ويلــوح 
الماليــة كل مــن أنشــأ وأدار متجــرُا إلكترونًيــا 
أو زاول نشــاًطا إلكترونًيــا دون الحصول على 

ترخيص.
وبــدأت وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة 
مشــاورات بشــأن إصدار قانــون جديد لتنظيم 
عمليــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة، في 

الوقــت الــذي أخــذ هذا النــوع من التجــارة في 
التوسع في السوق المحلي والمنطقة.

القطاعــات  مــن  عــدد  مــن  الــوزارة  وطلبــت 
االقتصاديــة إبــداء رأيهــا فــي القانــون الجديد 

الذي جاء بهدف مواكبة متطلبات المرحلة.
وجاء في المادة الثامنة من القانون الذي تعده 
الوزارة، أنه يجب على من يرغب في ممارسة 
تقييــد  إلــى  يبــادر  أن  اإللكترونيــة  التجــارة 
اســمه ومتجره اإللكتروني، ونوع النشــاط في 
الســجل التجــاري وفًقــا ألحكام قانون الســجل 
التــي  التجــاري، وذلــك باألوضــاع والضوابــط 

تحددها الائحة التنفيذية للقانون.
وفــي بنــد العقوبــات، أشــارت مســودة القانون 
علــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد 
ينــص عليهــا قانون آخر، يعاقــب بالحبس مدة 

ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 1000 دينار 
وال تتجــاوز 5 آالف دينار أو بإحدى العقوبتين 
فــي عدد مــن الحاالت والتجــاوزات، من بينها، 
كل مــن أنشــأ وأدار متجــرُا إلكترونًيــا أو زاول 
نشاًطا إلكترونًيا دون الحصول على ترخيص.
ويعطــي مقتــرح القانــون الــذي تعــده الــوزارة 
فتــرة انتقاليــة لتســجيل المتاجــر اإللكترونيــة 
وذلــك فــي مــدة أقصاهــا 6 شــهور مــن تنفيــذ 

أحكام القانون.
وتوضح الائحة التنفيذية األنشــطة التجارية 
للتجــارة  محــًا  تكــون  أن  يجــوز  ال  التــي 
كمــا  العــام،  األصــل  عــن  اإللكترونيــة خروجــا 
تحــدد أيــة اشــتراطات أخــرى قد تكــون الزمة 

لممارسة التجارة اإللكترونية.
الواجــب  المعلومــات   )5( المــادة  وحــددت 
توافرهــا في المتجــر اإللكتروني والتي يتعين 
علــى المتجــر عرضهــا والتــي تشــمل يلــي: أن 
يعــرض تنبيًهــا بإخــاء مســؤوليته بــأن يكــون 
المشــتري قــد بلغ ســن الثامنة عشــر ويشــترط 
أن تكــون فــي حــوزة المشــتري بطاقــة الدفــع 

اإللكترونيــة الخاصــة بــه، حــال إجــراء الدفــع 
يــزود  أن  ويشــترط  اإللكترونيــة،  بالبطاقــة 
إلتمــام  الــازم  الصحيــح  العنــوان  المشــتري 
الشــخصية  المعلومــات  يوفــر  وأن  المعاملــة، 
الازمــة إلتمــام عمليــة الدفــع، باإلضافــة إلــى 
القــرار  يتطلبهــا  قــد  التــي  المعلومــات  كافــة 
الصــادر مــن الوزيــر المختــص في هذا الشــأن. 
كمــا يتعيــن أن يوفــر المتجــر اإللكتروني نظام 
حمايــة كامــل لكافة بيانات المســتهلك، بما في 
ذلــك كافــة خطــوات عمليــة الدفــع اإللكتروني 

وما تتضمنه من بيانات.
وجاء في القانون أن وزارة الصناعة والتجارة 
قطــاع  علــى  بالرقابــة  تختــص  والســياحة 
التجارة اإللكترونيــة، ويصدر الوزير المختص 
القــرارات الازمــة لتنظيــم القطــاع، بمــا يعــزز 
دور التجــارة اإللكترونيــة ويعمــل علــى حماية 
المســتهلك، ولــه علــى األخص ما يلــي: تحديد 
تختــص  التــي  بالــوزارة  المختصــة  اإلدارة 
وتلقــي  اإللكترونيــة،  المتاجــر  علــى  بالرقابــة 
وحل الشــكاوى الواردة في هذا الشان، ووضع 

االشــتراطات المنظمة لاتصــاالت اإللكترونية 
ذات الطبيعــة التجاريــة، وذلــك بالتنســيق مــع 
الجهــات ذات الصلــة، ووضــع القواعد المنظمة 
للمزادات اإللكترونية، ووضع القواعد المنظمة 
العروض والمسابقات ذات الطبيعة الترويجية 

التي تتم إلكترونيا.
القواعــد  وضــع  ســلطة  الــوزارة  أعطــت  كمــا 
المنظمة للمنصات اإللكترونية التي تقوم بدور 

الوساطة بين البائع والمستهلك.
كمــا يحق للــوزارة إباغ الجهات المختصة عن 
كل فعل ما من شــأنه أن يشــكل جريمة ناتجة 

من التجارة اإللكترونية، أو ضارة بها.

القانــون  مســودة  مــن   )18( المــادة  وحــددت 
المقتــرح التدابيــر التــي يجــوز اتخاذهــا حــال 
المخالفــة، إذ أجــازت المادة لــإدارة المختصة 
 - المخالــف  تأمــر  أن  المخالفــة  ثبــوت  عنــد 
بموجــب قــرار مســبب بــه المخالــف إلكترونيــا 
أو بخطــاب مســجل بعلــم الوصــول - بالتوقف 
عــن المخالفــة وإزالــة أســبابها وأثارهــا فورا أو 
خال فتــرة زمنية تحددها اإلدارة، وفي حالة 
عــدم امتثاله لذلك خال هــذه الفترة فلإدارة 
المختصة أن تصدر قراًرا مســببا تســببًيا كافيا 
اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر تشــمل وقــف القيــد 
لمدة ثاثة شــهور وحجب الموقع اإللكتروني، 
وتوقيــع غرامــة إدارية يوميــة بما يصل 1000 
دينــار يومًيــا للمــرة األولــى للمخالفــة و2000 
دينــار يومًيا في المخالفة الاحقة خال ثاث 
ألــف   20 مجموعهــا  يتجــاوز  ال  بمــا  ســنوات، 

دينار.
إعطــاء  إصــداره،  المعتــزم  القانــون  ويعطــي 
الــوزارة الحــق بتوقيــع غرامــة تصل لـــ 20 ألف 

دينار دفعة واحدة.

قانون جديد: ال تجارة إلكترونية إال بسجل
تـــــشـــــمـــــل عــــــــــــرض وبــــــــيــــــــع الــــــســــــلــــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات

“طيران الخليج”: ترقية 5 بحرينيين لمنصب مدير مقصورة
ــع الـــمـــضـــيـــفـــيـــن الـــــذكـــــور بـــالـــشـــركـــة مـــواطـــنـــون ــيـ ــمـ جـ

رّقــت شــركة طيــران الخليــج 5 موظفيــن 
ليصبحــوا  الخدمــة  طويلــي  بحرينييــن 
مــدراء لخدمات المقصــورة، وهو المنصب 
األعلى بين مناصب أفراد طاقم الضيافة. 
طــوال  الخمســة  الموظفــون  وتــدرج 
مســيرتهم المهنيــة مــن مضيفيــن للطيران 
فــي  المقصــورة  خدمــات  مســؤولي  إلــى 
مــدراء  إلــى  ومؤخــرًا  الســياحية  الدرجــة 
لخدمــات المقصورة، وذلك خال خدمتهم 
الممتــدة علــى مــدى 25 عاًمــا فــي الناقلــة 

الوطنية. 
المجموعــة  الجديــد  المنصــب  وســيؤهل 
عمليــات  جميــع  عــن  مســؤولة  لتكــون 
فريــق  وإدارة  الرحــات،  فــي  الضيافــة 
الهــدف  إلــى  للوصــول  بأكملــه  المضيفيــن 
النهائــي للرحلــة والمتمثل فــي الرضا التام 

لمسافري الناقلة.
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 

القبطان وليد العلوي “تفخر طيران الخليج 
بكونهــا شــركة رائدة في بحرنــة الوظائف. 
الطيــران  شــركات  بيــن  الريــادة  نتقلــد 
اإلقليميــة مع نســبة ٪100 مــن المضيفين 
الذكــور البحرينيين. لدينا مواردنا المحلية 
والمتخصصــة والمهنية التي تخدم قاعدة 

عمائنا الدولية”.
مــن جهتــه أكــد مديــر خدمــات المقصــورة 
المعين حديًثا عبد المجيد محمد “هذا يوم 
مهــم في حياتــي المهنية بطيــران الخليج. 
لقد أمضيت 25 عاًما في السفر والعمل مع 
الناقلــة الوطنيــة، وأنــا فخور اليــوم بإدارة 

وتبــادل  رحاتــي  فــي  الضيافــة  عمليــات 
أفــراد  مــن  الجديــد  الجيــل  مــع  خبرتــي 
الطاقــم.” أمــا ســامي القايد فقــال “إنه ألمر 
رائــع أن نكون من بيــن هذه المجموعة من 
مدراء خدمة المقصورة البحرينيين الذين 

يتم ترقيتهم في ذات الوقت.

المحرق - طيران الخليج

دبي - رويترز

أغلقت البورصة الســعودية منخفضة أمس؛ بســبب ضعف أســهم البنوك، فيما تراجع 
مؤشــر األســهم 0.3 %. وخســر ســهم البنك الســعودي البريطاني نحو 1.3 % وهبط 
ســهم مجموعة ســامبا المالية 1.3 %. واســتؤنفت التداوالت في البورصة السعودية 

بعد عطلة عيد األضحى في األسبوع الماضي.

فــي  لضغــوط  البنــوك  أســهم  وتعرضــت 
األســابيع األخيرة بعد قرار البنك المركزي 
الســعودي خفــض أســعار الفائــدة اقتــداء 
)البنــك  االتحــادي  االحتياطــي  بمجلــس 
يتوقــع  مــا  وهــو  األميركــي(،  المركــزي 
المحللــون أن يضغــط علــى هوامــش ربح 

البنوك السعودية.

وارتفعــت األســهم في الواليــات المتحدة 
وأوروبــا يــوم الجمعــة بدعم مــن توقعات 
بخفــض البنــك المركزي األوروبي ألســعار 
الفائــدة، لكــن الــدوالر تخلى عن مكاســبه 
مقابــل اليــورو بعدمــا ذكــر تقريــر صحفي 
أن الحكومة األلمانية مستعدة لاستدانة 

من جديد من أجل التحفيز االقتصادي.

البنوك تضغط على األسهم السعودية

البحريــن   – الكويتــي  التمويــل  بيــت  أعلــن 
“بيتــك”، عــن تعاونــه مــع شــركة غولــدن غيت 
الراغبيــن  للزبائــن  خاصــة  تمويــات  لتقديــم 
باالســتثمار والســكن فــي المشــروع الســكني 

للتملك الحر الواقع بمنطقة خليج البحرين.
ويتألــف المشــروع مــن برجيــن يضمــان 746 
شــقة فاخــرة، ويتضمــن أعلى برج ســكني في 
المملكــة. ويضــم “غولدن غيــت” على خدمات 
سكنية، وتجارية، وسياحية متنوعة، ومرافق 
عامــة، ُمــزودة جميعهــا بجهــاز تبريــد مركــزي 

مبتكر وصديق للبيئة.

وقــال خالــد المعرفــي، مديــر تنفيــذي ورئيس 
بيــت  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  المجموعــة 
التمويــل الكويتــي – البحريــن، “يأتــي تعاوننــا 
مــع غولــدن غيــت ضمــن إطــار مســاعي البنك 
المناســبة  التمويــات  توفيــر  إلــى  الراميــة 
للراغبيــن فــي امتاك شــقق أحامهــم، إضافة 
إلــى دعم نمو المشــاريع العقاريــة في المملكة، 
)...( ننتطلــع ُقدًما لاســتمرار ضمن هذا النهج، 

وتوسيع قاعدة شركائنا مستقباً”.
مــن جانبــه، قــال خليفــة أحمــد القعــود، مديــر 
إدارة العمــاء المميزين بشــركة غولدن غيت، 

“يعد غولدن غيت أول مشروع شراكة عالمية 
للتملــك الحر بين مجموعــة الكوهجي غولدن 
فيــر  ومــاي  ريلتــي  أجميــرا  وشــركتي  غيــت 
هوســينغ”. وبيــن أن تعــاون الشــركة مــع بيــت 
التمويل الكويتي – البحرين جاء لما يتمتع به 
البنــك من عراقة وســمعة بســهولة اإلجراءات 
وتســهيل المعامــات، فهو مــن البنــوك الرائدة 
معلًمــا  غيــت  ســُيمثل غولــدن  المنطقــة.  فــي 
فــي المنطقــة وقيمة مضافة لماكــه وقاطنيه 
الســتقطاب  بوابــة  بمثابــة  لكونــه  باإلضافــة 

المزيد من االستثمارات األجنبية”.

“بيتك” يمّول الراغبين بالسكن في “غولدن غيت”

صنفــت شــركة “Big 7 travel” مدينــي أبوظبــي ومســقط مــن بيــن أكثــر المــدن وديــة للمغتربيــن والســياح فــي 2019. 
واختارت الشركة المدينتين الخليجيتين بحسب ما نقل موقع أرابيان بزنس بناء على آراء 1.5 مليون مستخدم، حيث 

احتلت المدينتان المرتبتين 13 و18 على التوالي من بين 50 مدينة عالمية شملها التصنيف الذي لم يشمل البحرين.

وتــم تصنيــف القائمــة التــي تصدرتهــا 
مدينة فانكوفر الكندية بناء على عدة 
عوامــل، بمــا فيها ســهولة التنقل، مدى 
استعداد المواطنين الغرباء للمساعدة 
في العثــور على الطريق الصحيح في 
حــال ضيــاع الشــخص للطريــق الــذي 
يريــد ســلوكه، باإلضافــة إلــى تكويــن 

صداقات جديدة في مقهى شعبي. 
وقــال: تعتبــر اإلمــارات وجهــة رائعــة 

للســياح والمغتربيــن، وتتميز أبو ظبي 
بتكويــن صداقــات مــع وجــود مجتمع 
كبيــر مــن المغتربين والتركيز الشــديد 
االعتنــاء  يتــم  إذ  الســياحة،  علــى 

بالسياح بشكل كبير. 
وأضاف: يتميز ســكان مســقط بسلوك 
ممــا  األجانــب،  تجــاه  كبيــر  إيجابــي 
يجعلهــا مكانــا مثاليــا للزيــارة، ورغــم 
تأخر قطاع النقل فيها، إال أن الســكان 

سيســاعدون  الودوديــن  المحلييــن 
التائــه علــى إيجــاد طريقــه الصحيــح. 
عالميا، أشار الموقع إلى أن العديد من 
المــدن األميركيــة والكنديــة أصبحــت 
ضمــن أفضــل 10 مــدن وديــة للســياح 
تصــدر  أن  إلــى  ولفــت  والمغتربيــن، 
فانكوفر للتصنيف جاء بفضل سكانها 
الودوديــن بشــكل غير عــادي، موضحا 
رائعــا  مجتمعــا  تضــم  المدينــة  أن 

ومتعــدد الثقافــات ويتحــد معــا لجعل 
بالترحيــب  يشــعرون  المدينــة  زوار 
كمــا  األوقــات،  جميــع  فــي  واألمــان 
يسارع السكان المحليون في فانكوفر 
لتقديم المســاعدة للسياح في مجتمع 
فــي  االجتماعــي  التواصــل  يجعــل 

المدينة الكندية بسيطا وغير معقد. 
فــي مــا يلــي تصنيــف 20 مدينــة مــن 

أصل 50:
كوااللمبــور   .2 )كنــدا(،  فانكوفــر   .1
 .4 )بلجيــكا(،  بروجــس   .3 )ماليزيــا(، 
تايبي )توايوان(، 5. هامبورغ )ألمانيا(، 
7. كريستشــورش  )إيرلنــدا(،  دبلــن   .6
 .9 )أميــركا(،  ناشــفيل   .8 )نيوزيلنــدا(، 
10. غاســكو  )البرازيــل(،  باولــو  ســاو 

)ســكوتلندا(، 11. شــيانغ مــاي )تايلند(، 
)جمهوريــة  دومينيغــو  ســانتا   .12
الدومينيكان(، 13. أبوظبي )اإلمارات(، 
14. كيــب تــاون )جنــوب أفريقيا(، 15. 

أثينــا )اليونان(، 16. اديليد )اســتراليا(، 
مســقط   .18 )إيرلنــدا(،  كــورك   .17
)عمان(، 19. هيوســتن )تكســاس(، 20. 

سيم ريب )كمبوديا(.

دبي - أرابيان بزنس

أبوظبي ومسقط أكثر المدن العربية ودية للسياح

المنامة - بيتك

السجن والغرامة 
لمن يمارس 

التجارة اإللكترونية 
دون ترخيص

 علي الفردان

االثنين 19 أغسطس 2019 
18 ذو الحجة 1440

من حفل توقيع االتفاقية 

”Big 7 travel“ تصنيـــــــــــــــــف  بحســــــــــــــــــب 
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2019 -107553( ٕادارة التسجيل ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

)CR2019 -ٕاعالن رقم )١٠٤٧٢٩
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا ورثة الســيد المعلن عبدهللا محمد صالح النجدي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : ٕالى السيد محمد عبدهللا محمد صالح النجدي 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تقدم ٕالينا المعلن ادناه: السيدة ايمان احمد عبدهللا الحرمي بطلب تحويل 
المحالت التجارية التالية ٕالى السيد عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد
1-11306
3-11306
4-11306
5-11306

االسم التجاري
كفتيريا النجدي

خضروات والفواكه الديوان
برادات عبدهللا النجدي

عبدهللا النجدي للخضروات والفواكه

رقم القيد
٠١-٥٥٨٣٨
٠٢-٥٥٨٣٨
٠٣-٥٥٨٣٨

االسم التجاري
أحمد فون
أحمد فون

بوابة الجنان للمقاوالت

)CR2019 -ٕاعالن رقم )١٠٧٦٢٣
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ٔادناه : سعيد جواد عبدهللا سرحان بطلب تحويل المحل 

التجــاري التالــي : ٕالــى الســيد / خديجــه علــي حســين عبدالرســول الصافي 

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 

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

رقم القيد
95429-١

االسم التجاري
برادات السالم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الشــركاء في شــركة شــركة ســارما لالدارة ذ.م.م  والمســجلة بموجب القيد 

رقم ١٠١٩٦٥، طالبا تحويل الشركة إلى شركة الشخص الواحد مملوكة الى 

BIJOY THOTTUNGAL MOHANAN

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد/ محمــد جعفر ناصر علي المالك لمؤسســة مقــاوالت اليد الحرة  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧١٦٧٣، يطلــب تحويــل الفرع ٤ للمؤسســة 
المذكــورة أعــاله والمســمى طريــق البحرين للمقاوالت إلى شــركة الشــخص 
الواحــد، برأســمال وقــدره ٢٥٠٫٠٠٠ دينــار بحرينــي لتصبــح مملوكة للســيد 

علي جعفر ناصر علي بحريني الجنسية.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها مدثر اقبال محمد اقبال بركات علي محمد امينة احمد حسن ابراهيم 
عبدهللا شويطر صاحبة  اليد الذهبيه للمقاوالت )مؤسسة فردية( والمسجلة 
بموجب القيد رقم ٨٧٨٣٩، طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. امينه احمد حسن ابراهيم عبدهللا شويطر

RINSHAD CHEMMALAKUDY MARAKKAR .٢
NABEEL MAYIN VEETTIL .3

القيد : 101965 

 تاريخ: 2019/٨/15

القيد : 71673 

 تاريخ: 2019/٨/8

القيد : ٨٧٨٣٩ 

 تاريخ: 2019/٧/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  تاريخ: ٤/٨/2019 تاريخ: 2019/١٤/٨
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٩٢٠٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019 -108107( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سلمان عبدالوهاب سالم طالق

االسم التجاري الحالي: فيوز الين للمعدات اليدوية وااللكترونيات
االسم التجاري الجديد:  ستائر ومفروشات الحنين

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سناء امين محمد امين هللا ديتا فضل

االسم التجاري الحالي: توروس للمالبس
االسم التجاري الجديد:  من الباب إلى الباب لخدمات التواصل

قيد رقم: ٩٠٧٣٢-١

قيد رقم: ٣-٩٣٩٩٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد/ عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة واحة فيونكا للتجارة العامة - تضامن بحرينية، المســجلة كشــركة 
تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٠٤٨، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )١٠٢٥٢٢( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة واحة فيونكا للتجارة العامة - تضامن بحرينية

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سوبر تك لنظم المعلومات ش.ش.و لمالكها اسامه خليل خليفة

سجل تجاري رقم ١١٦٤٧٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شمس الدين كونجي )اس.كي( ذ.م.م

سجل تجاري رقم ٤٨٧١٧

بناء على قرار  المالك لشــركة ســوبر تك لنظم المعلومات ش.ش.و لمالكها 
اســامه خليــل خليفــة المســجلة علــى قيــد رقــم ١٦٤٧٤، بتصفيــة الشــركة 

اختياريا وتعيين السيد/ اسامة خليل خليفة مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: اسامة خليل خليفة

رقم الموبايل: ٣٤٥١٥١٥٠ )973+(
riasheee@gmail.com

بنــاء على قرار  الشــركاء في شــركة شــمس الدين كونجــي )اس.كي( ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٤٨٧١٧، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين 

السيد/ حسين سعيد محمد المخرق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٢٢١٨٠٠٤ )973+(
hussain.smukhareq@gmail.com
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ظريف يبحث “المستجدات 
اإلقليمية” في الكويت

بحث وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف مع مسؤولين كويتيين أمس األحد 

“المستجدات اإلقليمية” والتطورات في 
المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة األنباء 

الكويتية. وقالت الوكالة إن ظريف ألتقى 
نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح، واستعرضا أوجه التعاون الثنائي 
المشترك بين البلدين الصديقين وأحدث 

المستجدات اإلقليمية والتطورات الراهنة 
في المنطقة. وأكد ظريف في تغريدة باللغة 

اإلنجليزية على تويتر أنه “شدد على أن مقترح 
إيران لمنتدى حوار إقليمي واتفاق بعدم 

االعتداء يلغي الضرورة لالعتماد على أطراف 
خارجية”. وتأتي زيارة ظريف إلى الكويت في 

وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة.

وسائل إعالم أميركية ترجح استعداد طهران إلطالق صاروخي جديد

إيران تهدد برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50 %

قــال نائــب فــي البرلمــان اإليرانــي إن اجتماعــا فــي البرلمــان أمس األحــد، بحضور رئيس منظمــة الطاقة الذريــة اإليرانية علي أكبــر صالحي ونائب وزيــر الخارجية 
اإليراني عباس عراقجي، ناقش رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50 % في إطار تقليص إيران اللتزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة.

ونقلــت وکالــة “إيكانــا” التابعــة للبرلمــان 
اإليرانــي، عــن النائب حميــد رضا حبيبي، 
قولــه إن صالحــي أكــد علــى أن طهــران 
“تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي 
التــي   IR-8و  IR-7و  IR-6 المتطــورة 

تستخدم للتخصيب.
بينمــا قــال النائب حســين نقوي حســيني 
نقال عن صالحي قوله خالل االجتماع إن 
إيــران جاهزة للعودة إلــى ظروف ما قبل 

االتفاق النووي.

أنشطة لمفاعل أراك قريبا

ووفقــا لوكالــة األنباء اإليرانيــة “إرنا” أكد 
صالحي أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل 
أراك في غضون األسابيع القليلة المقبلة.

وأشــار نقــوي حســيني إلــى أن االجتمــاع 
الجيــل  اســتخدام  ضــرورة  علــى  شــدد 
الجديــد من أجهــزة الطرد المركــزي طبقا 
للــدول المتقدمــة ورفــع نســبة تخصيــب 

اليورانيوم إلى 50 %”.
بعــد  أنــه  صالحــي  أكــد  للنائــب،  ووفقــا 
انســحاب أميــركا من االتفــاق النووي، تم 
تنفيــذ جميــع توجيهات المرشــد اإليراني 

في مجال التكنولوجيا النووية”.
يأتــي هــذا بينمــا أكــدت الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية الشهر الماضي، قيام إيران 
برفع نســبة التخصيب إلى 4.5 % وســط 
الرئيــس  إدارة  إلــى  الدعــوات  تصاعــد 
األميركــي دونالــد ترامــب لســد الثغــرات 
التــي ســمحت إليــران بمواصلــة أبحاثهــا 

النووية األكثر إثارة للجدل.

تقليص االلتزامات

التزاماتهــا  بتقليــص  إيــران  وتســتمر 
النوويــة منهــا رفع مســتوى ونســبة إنتاج 
اليورانيــوم المخصــب وخطــوات أخــرى 
آراك  تشــغيل مفاعــل  إعــادة  قــرب  منهــا 
الــذي ينتــج المــاء الثقيل فــي المفاعالت 
إلنتــاج البلوتونيوم وهو وقود يســتخدم 

في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

واألمــن  العلــوم  “معهــد  لـــ  تقريــر  وكان 
أبــًدا  تنــِه  لــم  إيــران  أن  كشــف  الدولــي” 
علــى  بالحصــول  المتعلقــة  األنشــطة 
األســلحة النووية كما تعهدت في االتفاق 
النــووي، إذ يســتمر العمل فــي أبحاث في 
منشــأة عســكرية تحــت األرض مــن أجــل 
مســتويات  إلــى  اليورانيــوم  “تخصيــب 

صنع األسلحة النووية”.
وأكــد التقريــر الجديــد أن الشــكوك التــي 
طالمــا ظــل المجتمــع الدولــي يصــرح بهــا 
كانت في محلها حيث إن إيران لم تفكك 
موقــع أبحــاث “فــوردو”، كمــا كان مطلوًبا 
منها بموجب االتفاق النووي للعام 2015.
بشــأن  المخــاوف  النتائــج  هــذه  وزادت 
النوويــة،  األســلحة  مــن  إيــران  اقتــراب 
إيــران  تهديــدات  ضــوء  فــي  الســيما 
اليورانيــوم،  تخصيــب  برفــع  األخيــرة 
المكــون الرئيســي لصنــع القنبلــة النووية، 

إلى مستويات تقترب من نقاء 20 %.

سالح أو اثنان

وخلــص التقرير إلــى أن إنتاج اليورانيوم 
عالــي التخصيب ســيمكن إيران من صنع 
سالح نووي واحد إلى سالحين كل عام، 
مشددا على أنه ال شك بأن إعادة تشغيل 

منشأة فوردو تأتي في هذا اإلطار.
هــذا بينما حذر وزير الخارجية األميركي 
مــن  الماضــي،  األســبوع  بومبيــو،  مايــك 
قــرب انتهــاء مهلــة العقوبــات المفروضــة 
علــى إيران حول حظر انتشــار األســلحة، 
“تكثيــف  علــى  واشــنطن  حلفــاء  وحــث 
إلنهــاء  اإليرانــي  النظــام  علــى  الضغــط 

سلوكه المزعزع لالستقرار”.

إطالق صاروخي جديد

بــأن  أميركيــة  إعــالم  وســائل  أفــادت 
حكومــة الواليــات المتحــدة تلّقــت صورا 
إيــران تســتعد إلطــالق  ســرية تؤكــد أن 

صاروخ جديد األسبوع المقبل.
عــدد  عــن  إن”  إن  “ســي  شــبكة  ونقلــت 
مــن المســؤولين األميركييــن قولهــم إنــه 
علــى الرغــم مــن تطمينــات طهــران بــأن 
اإلطالق ال يحمل طابعا عســكريا ويهدف 
إلطالق قمر صناعي إلى المدار، ترى فيه 
واشــنطن أن طهــران ماضيــة فــي تطوير 

برنامجها البالستي.
أن  األميركيــون  المســؤولون  ويعتقــد 
بالتكنولوجيــا  الصــاروخ اإليرانــي يعمــل 
الصواريــخ  فــي  تســتخدم  التــي  نفســها 
يومــا  تســتهدف  “قــد  التــي  البالســتية 

الواليات المتحدة”.
ونقلــت الشــبكة عــن مســؤولين دفاعيين 
إيــران  أن  أميركييــن  واســتخباراتيين 
تعمل على تطوير دقة ومدى صواريخها، 
اســتخدام  إمكانيــة  مخــاوف  يثيــر  مــا 
المتحــدة  الواليــات  ضــد  األســلحة  هــذه 

وحلفائها.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ أ ف ب

تهديدات إيرانية بتجاوز الحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم

بغداد ـ وكاالتدبي ـ العربية نتالقاهرة ـ وكاالت

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس األحد، رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولــي بإخــاء محافظــة القاهــرة من الــوزارات والمقــار اإلداريــة الحكومية، 

ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

محليــة  صحــف  نقلتهــا  تصريحــات  وفــي 
مصريــة، قــال مدبولــي إن ميــدان التحريــر 
هــو أحــد أشــهر الميادين في مصــر والعالم، 
أبهــى  فــي  بإظهــاره  مهتمــة  والحكومــة 
صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات األثرية 
والســياحية في المنطقة. وأضاف أن هناك 
بتطويــر  السيســي  الرئيــس  مــن  تكليــف 
القاهــرة التاريخيــة، مــع إخــالء المحافظــة 
من الــوزارات والمقــار اإلداريــة الحكومية 

فــي العــام المقبل، وهو ما يســمح بعودة 
والثقافــي  التاريخــي  لدورهــا  القاهــرة 

وأشــار  واألثــري.  والســياحي 
عــدد  تنفيــذ  تــم  أنــه  إلــى 
الكبــرى  المشــروعات  مــن 
خاصــة  المحافظــة،  فــي 
مــن  باالنتهــاء  المتعلقــة 

تطوير المناطق العشــوائية غير اآلمنة، كما 
يتــم حاليا تنفيذ عدد آخر من المشــروعات 

ضمن خطة التطوير. 

وأوضح أن انتقال الحكومة للعاصمة  «
اإلدارية الجديدة سيكون فرصة 

لالهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، 
ومعالمها األثرية والسياحية. ولفت 
إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم 

الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره 
على أعلى مستوى، إذ سيتم 

تزيينه بإحدى المسالت، التي 
يتم ترميمها بطول 19 

مترا، وكذا االهتمام 
بأعمال الرصف، 

واإلنارة، وتنسيق 
الموقع.

أعــرب رئيــس الحكومة اليمنية الشــرعية المعتــرف بها دولًيا معيــن عبدالملك، 
أمــس، عــن تقديــر باده قيادة وحكومة وشــعًبا لتحالف دعم الشــرعية بقيادة 
الســعودية علــى مواقفهــا الراســخة ودعمهــا الثابــت لوحــدة واســتقرار اليمن، 

وتحمل العبء األكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب األوضاع.

وشــدد علــى موقف الحكومــة والتحالف 
الوجوديــة  المعركــة  بــأن  الثابــت 
والمصيريــة، هي ضد المشــروع اإليراني 
في اليمن، وعدم الســماح ألي ميليشيات 
متمردة بافتعال أحداث أًيا كانت لحرف 

بوصلة هذا الهدف.
رئيــس  جمــع  لقــاء  خــالل  ذلــك  وجــاء 

الوزراء اليمني بالسفير البريطاني لدى 
جــرى  آرون، حيــث  مايــكل  اليمــن 

المؤســفة  “األحــداث  مناقشــة 
وغيــر المقبولة في العاصمة 
والجهــود  عــدن،  المؤقتــة 
المبذولــة مــن تحالف دعم 
الشــرعية بقيــادة المملكــة 

العربية السعودية الحتواء تداعياتها”.

وأشاد اللقاء بالجهود الحثيثة التي  «
يبذلها التحالف بقيادة السعودية، 

لتجاوز ما جرى في العاصمة المؤقتة 
عدن، وعودة األوضاع إلى طبيعتها 

بما يمّكن الحكومة من مواصلة أداء 
دورها في تطبيع األوضاع وتحسين 

الخدمات وتخفيف المعاناة على 
المواطنين، والمضي نحو استكمال 

استعادة الدولة وإنهاء 
التمرد الحوثي الطائفي 
المدعوم إيرانًيا، وفق 

ما ذكرته وكالة 
األنباء اليمنية 

الرسمية.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن باده ال تريد أن تتحول مرة أخرى إلى 
“ساحة تناحر وصراع إرادات” على حساب أرواح العراقيين وأموالهم.

الدفــاع  لــوزارة  زيارتــه  فــي  صالــح  وقــال 
العراقية إن “سياســة األمن القومي العراقية، 
والسياســة الخارجيــة للعــراق المجمــع عليهــا 
في الرئاســات الثــالث ومن القوى السياســية 
هــي أن يكــون العــراق أوال، وأال يتــم القبــول 

بتحويله إلى ساحة صراع لآلخرين”.
وأضــاف أن “هنــاك إجماعــا وطنيــا علــى دعم 
المؤسســة العســكرية؛ ألنها المرتكز لمســتقبل 
فــي  اآلن  ونحــن  والعراقييــن،  للعــراق  آمــن 
ودولتنــا  مؤسســاتنا  بنــاء  اســتكمال  طــور 
التــي نريدهــا ديمقراطيــة اتحاديــة مســتندة 

أن  إلــى  صالــح  وأشــار  الدســتور”.  إلــى 
اهتمــام  إلــى  بحاجــة  الجيــش  “مؤسســة 

بــكل  ودعمهــا  لتعزيزهــا  جــدي 
اإلمكانــات المتاحة، وأن العراق 

يعيــش اليوم تحــوالت مهمة، 
أهمهــا  كبيــرة،  وتحديــات 

البناء واإلعمار، استنادا إلى االنتصارات التي 
تحققت ضــد العصابات اإلرهابيــة، واالنتقال 
العاطــل  للشــباب  عمــل  فــرص  تحقيــق  إلــى 

وتسخير موارد البلد لخدمة العراقيين”.

وفي وقت سابق، نقل موقع  «
“السومرية نيوز” عن مصادر كردية، 

أن الحرس الثوري اإليراني شرع في 
حشد قواته قرب الحدود مع إقليم 

كردستان العراق، ما يرجح تحضيره 
لعمليات عسكرية داخل قرى 

عراقية. وبينت المصادر أن “الحشد 
اإليراني الجديد يؤشر إلى 

احتمال وجود مخططات 
إيرانية لتنفيذ عمليات 

عسكرية داخل قرى 
عراقية حدودية في 

اإلقليم”.

صالح: العراق لن يكون ساحة صراع لآلخريناليمن: معركتنا وجودية ضد المشروع اإليرانيالسيسي يطالب بإخالء القاهرة من الوزارات
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جبل طارق ـ أ ف ب

القامشلي )سوريا( ـ أ ف ب

رفضــت ســلطات جبل طارق طلبــا من الواليات المتحــدة باحتجاز الناقلة 
اإليرانيــة “غريــس 1”، أمــس األحــد، قائلــة إنهــا ال يمكنهــا الموافقــة؛ ألنهــا 

ملتزمة بقوانين االتحاد األوروبي.

فــي  طــارق  جبــل  ســلطات  وقالــت 
القانــون األوروبــي،  بيــان “بموجــب 
بمقــدور جبــل طــارق تقديــم  ليــس 
الواليــات  تطلبهــا  التــي  المســاعدة 
المتحــدة”، إذ تريــد واشــنطن حجــز 
العقوبــات  إلــى  اســتنادا  الناقلــة 

األميركية على إيران.
واحتجزت جبــل طارق في 4 يوليو 
الناقلة “غريس 1”، بموجب عقوبات 
ســوريا،  علــى  األوروبــي  االتحــاد 
لالشــتباه بأنها كانــت تنقل نفطًا إلى 

هذا البلد. 

قتــل شــرطي وأصيــب شــخصان بجــروح أمس األحــد في هجوم بســيارة 
مفخخــة فــي مدينــة القامشــلي ذات الغالبيــة الكرديــة فــي شــمال شــرق 

سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

علــى  “داعــش”  تنظيــم  وتبنــى 
تطبيــق  علــى  جهاديــة  حســابات 

تلغرام الهجوم.
وقــال المتحدث باســم قــوات األمن 
الداخلــي الكرديــة )االســايش( علــي 
الحســن، “انفجــرت ســيارة مفخخــة 

مدرســة  قــرب  االربويــة  حــي  فــي 
الصناعة”، ما أســفر عن مقتل عنصر 
من تلــك القوات، وإصابة شــخصين 
آخريــن بجــروح، “أحدهمــا إصابتــه 
خطيرة”. وأشــار الحســن إلى أنه تم 

تفجير السيارة “عن بعد”.

“جبل طارق” ترفض إعادة احتجاز “غريس 1”

قتيل بتفجير في القامشلي... و “داعش” يتبنى

الخرطوم ـ رويترز عواصم ـ وكاالت

قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني لرويترز إن التحالف حدد األشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا األعضاء المدنيين 
في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين اليوم االثنين.

ويمهد اتفاق تقاســم السلطة الذي ُأبرم السبت 
الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات 
في نهاية المطاف. وســيكون مجلس الســيادة 
أعلــى ســلطة فــي البــالد لكــن االتفــاق ســيمنح 

صالحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.
وينــص االتفاق الذي وقعــه التحالف المعارض 
والمجلــس العســكري االنتقالي علــى أن يختار 
التحالف خمسة أعضاء والمجلس عددا مماثال 

وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر.
الحريــة  قــوى  تحالــف  إن  المصــدر  وقــال 
والتغييــر اختار عائشــة موســى وصديــق تاور 
ومحمد الفكي ســليمان وحســن شــيخ إدريس 
وطــه عثمــان إســحاق. وقــال المتحدث باســم 
إن  الســبت  االنتقالــي  العســكري  المجلــس 
رئيــس المجلــس الفريــق أول ركن عبــد الفتاح 
البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو 

والفريق ياســر العطا هــم 3 من األعضاء الذين 
اختارهــم المجلس العســكري بموجب االتفاق. 
ووفقــا  اثنيــن.  يختــار  أن  للمجلــس  ويبقــى 
فــي  العســكريون  األعضــاء  يختــار  لالتفــاق، 
مجلــس الســيادة رئيــس المجلس الــذي يتولى 

المنصب خالل الفترة األولى ومدتها 21 شهرا.
ورشــح تحالــف قوى الحريــة والتغييــر الخبير 
االقتصــادي عبــدهللا حمدوك لرئاســة الــوزراء. 
ومــن المتوقــع أن يتم تعيينه يــوم غد الثالثاء 

على أن يؤدي اليمين األربعاء.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس األحد، استشــهاد 3 فلســطينيين بنيران جنود إســرائيليين شــمالي القطاع أمام الســياج الذي 
يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

بيــان  فــي  أكــد  اإلســرائيلي  الجيــش  وكان 
أنــه أطلــق النــار مــن مروحيــة ودبابــة باتجــاه 

“مسلحين مشبوهين”.
أن  غــزة  قطــاع  داخــل  مــن  مصــادر  وذكــرت 
إلــى المستشــفى وصفــت  شــخًصا رابًعــا نقــل 
حالتــه ببالغــة الخطــورة وتــم نقلــه إلــى بيــت 

الهيا.
وكان الجيــش اإلســرائيلي قــد أعلــن في وقت 
ســابق مقتل 5 مسلحين فلســطينيين، ينتمون 
إلــى “ســرايا القدس”، الجناح العســكري لحركة 
“الجهــاد اإلســالمي”، أثنــاء محاولتهــم تخطــي 
الحــدود اإلســرائيلية مــن منطقــة بيــت حانون 

شمالي غزة.
مــن جانــب آخــر، منعت الشــرطة اإلســرائيلية، 
أمــس، إقامــة دوري العائــالت المقدســية لكــرة 
القــدم، فــي ملعــب “جمعيــة مركز بــرج اللقلق”، 

الالفتــات  ومصــادرة  مقرهــا  اقتحــام  بعــد 
الخاصة بالحدث.

وألصــق عناصــر الشــرطة علــى بوابــة الملعــب 
أمــرا بمنع الفعاليــة باللغتين العربيــة والعبرية، 

وقعه وزير األمن الداخلي جلعاد أردان.

إلــى ذلك، اســتدعت وزارة الخارجية األردنية، 
أمــس، الســفير اإلســرائيلي فــي عّمــان، لتأكيــد 
إدانة المملكة ورفضها االنتهاكات اإلســرائيلية 
القدســي  والحــرم  األقصــى  المســجد  فــي 

الشريف.

مواطنون سودانيون يحتفلون في العاصمة الخرطوم )أ ف ب( تشييع فلسطيني قتل برصاص االحتالل في بيت الهيا، شمال غزة )أ ف ب(

للمجلــس مرشــحيها  أســماء  تحســم  التغييــر”  “قــوى  األقصى انتهاكات  بسبب  اإلسرائيلي  السفير  يستدعي  األردن 
“السيادي السوداني” يؤدي اليمين اليوم 3 شهداء بنيران االحتالل في غزة
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حسن نصر اهلل... أكبر غبي 
عرفته البشرية

نشــرت وكالة مهــر لألنباء اإليرانية تصريحا للجــرذ اإليراني والعميل 
الصهيونــي حســن نصــر هللا يحــذر فيــه من المســاس بعصابــة ماللي 
طهــران، ويتوعــد باســم حزبــه اإلرهابــي بالضــرب بيد مــن حديد في 
حــال تعرضــت إيــران ألي اعتــداء، لنقــرأ تصريحه ومن ثــم لنا تعليق 
)إذا قرر “الصهيوني” أن يدخل إلى لبنان، سيرى كيف ستفجر دباباته 
واحــدة تلــو األخــرى، حزب هللا ذلك الحزب الــذي زعم الصهيوني أنه 
ســوف يجهــز عليــه وينهيــه، أصبــح اليــوم قوة ضاربــة فــي المنطقة. 
وخاطب نصرهللا الصهاينة قائالً: نحذركم، لن تستطيعوا الدخول إلى 
لبنــان، وفــي حــال أعلنتم الحرب على لبنان فســوف نعرض هزيمتكم 
وخســارتكم علــى الهواء مباشــرة. وقــال أيضا: أي حرب علــى إيران، 
ستؤدي إلى إشعال المنطقة، ألن استهداف جزء من محور المقاومة 
بمثابة اســتهداف المحور ككل. وأشــار بشــكل غير مباشــر في خطابه 
إلى أنه في حال تعرضت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ألي اعتداء 

لن يقف باقي المحور مكتوف األيدي، وسنضرب بيد من حديد(.
تصريــح معبــر وبدقة عن العزلة التي يعيشــها هــذا المهرج الذي تمتد 

أكاذيبــه إلــى شــريان القلــب، نصــر هللا صاحــب الســياحات المتكــررة 
إلــى إســرائيل والفــرار نحــو الصهاينة يتحــدث عن مقاومــة ومحاربة 
الصهيونــي، أيهــا الغبــي أنــت تمــارس الغســيل وكــي ثيــاب الصهاينــة 
وتعيــش علــى رغيفهم وتســعد بالتجــوال في حيهم، فكيــف تريد أن 
تقنــع العالــم بأنك صاحب قضية وتتحدث بروح الشــعب، لدى حزبك 
اإلرهابي اتفاقية ســالم شــاملة مع الصهاينة ترمي إلى طمس الهوية 
الفلســطينية وضــرب مواقــع اإلســالم والعروبة في العالــم، ثم تخرج 

في متاهات الغباء وتثرثر عن مقاومة.

فعال لهؤالء األغبياء علوم وأسرار، إرهابي ومجرم ومخرب يتحدث  «

عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجابهة الصهاينة واألمن 

واالستقرار، قاتل ومجرم وعميل وسمسار الصفقات الصهيونية 

الصفوية يتحدث من عالمه السفلي عن اإلخالص ونشر العدل. 

أقسم لك بحرارة إحساسي أنك أكبر غبي عرفته البشرية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جولة الحوثي... وتصريحات خامنئي
بيــروت  بيــن  الماضــي  األســبوع  فــي  الحوثــي  جــال 
لــم يظهــر  مــا،  وبغــداد وطهــران، جولــة شــحذ ألمــر 
اآلن، لكــن ستكشــف األســابيع المقبلة مكنــون الجولة 
ونواياهــا، وهــي ال تبشــر بالخير على أيــة حال، حيث 
كان الحوثــي يقــوم بهــذه الجــوالت ســرًا، وصــار اآلن 
يقوم بها علنًا، وينشــرها في وسائل إعالمه التقليدية 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا تنشــرها الدول 
مــن  صراحــة  إيــران  تعلنهــا  بــل  أيضــًا،  المســتضيفة 
خــالل تعهــد خامنئــي بمواصلــة دعــم طهــران جماعة 

الحوثيين اليمنية.
مــا لفــت نظــري فــي الخبــر مــا أذاعتــه “البــي بي ســي 
عربية”، فهي الوحيدة التي ذكرت تصريحات خامنئي 

التي نقلتها عن وكالة تسنيم لألنباء، اإليرانية.

ووفقــًا للخبــر، فقد دعا علــي خامنئي المرشــد األعلى 
في إيران إلى “التصدي بقوة للمؤامرات التي تقودها 
الســعودية لتقســيم اليمــن”، كرر هذا الخبــر على مدى 
ســت وثالثين ســاعة، ليوهم بأن هذا هو الواقع الذي 
تعيشــه اليمــن، وكأن هــذا هــو الهــدف مــن اســتعادة 

الشرعية، لليمن.
الالفــت أن نشــر خبــر جولــة الحوثــي جــاء مــن أجــل 
ترســيخ تصريحــات خامنئــي، ربمــا ألنه ليــس للزيارة 
إرهابيــة  منظمــة  مجــرد  فالحوثــي  أهميــة،  نفســها 
علــى  مســؤولوها  ودأب  اليمنييــن،  أرهبــت  إيرانيــة، 
زيارة طهران سرًا الستجرار الدعم ومواصلة إرهابهم 

في اليمن والمنطقة عمومًا. “الرؤية”.

د. أسماء الكتبي

19 أغسطس 2019 االثنين
18 ذو الحجة 1440

زواج “افتح يا سمسم”
خــالل العــام الماضي 2018، ســجلت 
والشــؤون  واألوقــاف  العــدل  وزارة 
اإلســالمية 1929 حالــة طــالق، منهــا 
نعــرج  لــن  لبحرينييــن،  حالــة   1667
على اإلحصائيــة بالتفصيل، ما يهمنا 
لمــن  والطــالق  الــزواج  حــاالت  هنــا 
هــم مــا دون العشــرين مــن أعمارهم، 
فهنــاك 720 حالــة زواج لمــن تتراوح 
أعمارهــم ما بين )19-15 ســنة(، منها 
597 إلنــاث، و123 لذكــور، بــل أضف 
لفتيــات  زواج  6 حــاالت  ذلــك  علــى 
دون الخامســة عشــرة مــن أعمارهن، 
نصفهــن مــن البحرينيــات! وســجلت 
64 حالــة طــالق لمن هــم دون الـ 19، 

57 حالة من اإلناث، و7 من الذكور.
كنت أتخيل، أن ظاهرة زواج الصغار 

لــم تعــد موجودة فــي المملكــة، على 
األقــل بيــن البحرينييــن، باعتبــار أن 
األغلبيــة اليوم تضــع عملية تحصيل 
العلم ومن بعدها تأمين سبل العيش 
الكريــم عبــر الحصــول علــى وظيفــة 
مــن األولويات التي قــد تؤجل فكرة 
ال  بأنــه  حقيقــة  وصدمــت  الــزواج، 
يــزال هنــاك من ينهــج زواج “افتح يا 
سمســم”، حيــث يظلــم فيهــا األزواج 
فجــأة  يصدمــون  عندمــا  الصغــار، 
بمســؤوليات لــم تكــن في حســبانهم، 
لنظرتهم الوردية ولنقل الرومانســية 

حال اتخاذ قرار االرتباط.
األهالي يشــاركون فــي هذه الجريمة 
هــذه  مثــل  علــى  يوافقــون  عندمــا 
يدركــون  وهــم  المبكــرة،  الزيجــات 

علــى  المســؤولية  حجــم  تمامــًا 
قبــل  تكــون  قــد  والتــي  الزوجيــن، 
المســتوى  ولنكــن واقعييــن،  أوانهــا. 
ال  الســاحقة  لألغلبيــة  االقتصــادي 
يمكــن المراهــق دون الـــ 19 مــن فتح 
فضــالً  مســؤوليته،  وتحمــل  منــزل، 
الــذي  وهــو  أســرة،  مســؤولية  عــن 
بالــكاد قــد تخــرج مــن الثانويــة ولــم 
يكمــل بعــد دراســته الجامعيــة ولــم 
يعمــل بعد! وبالمثــل الزوجة التي قد 
تتوقــع أنهــا ســتنهي دراســتها وهــي 
متزوجة، نعم يحدث ذلك، لكن األمر 
يتطلــب تنــازالت أكثــر، وتحمــال أكبر 
معينــة،  وشــخصيات  للمســؤوليات، 
وكثيــرات فشــلن فــي هــذا التحــدي، 
وانتهــى بهــن األمــر بتــرك الدراســة، 

واضطــررن للعمــل فــي وظائــف قــد 
تأخــذ منهن ســاعات أطــول، وبأجور 
تأثيرهــا مدمــرا  أقــل، وبالتالــي كان 

على حياتهن األسرية.
هنــاك مــن ســينبري بــأن “زوجوهــم” 
ونقــول  الحــرام،  مــن  لهــم  تحصينــًا 
ربوهــم بشــكل يحفظهم مــن الحرام، 
والعمــل،  بالعلــم  بعدهــا  وســلحوهم 
وآثــاره  الطــالق  مــن  لتحصنوهــم 
قــد  التــي  واالجتماعيــة  النفســية 

تحطم حياتهم لألبد.

ياسمينة:

 لكل شيء زمانه، ونحن في زمن ال  «
يصلح لتزويج ما دون 19.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لم يكن ألشــد المتشــائمين أن يتوقع نتائج المشــهد السياســي الحالي تجاه إيران، فأبسط 
مــا يقــال عنــه إنــه صمــت دولــي رهيــب تجــاه التجــاوزات اإليرانيــة، فعالمــات التعجــب 
واالستغراب مازالت مرسومة تجاه ردود الفعل الدولية حول االعتداءات اإلرهابية التي 

قامت بها طهران في بحر العرب ومضيق هرمز.
إن أقصى ما تم التوصل إليه هو خطط واجتماعات تنســيقية لحماية الســفن التي ســتمر 
فــي مضيــق هرمــز وبحر العــرب، خطط لم يتواجد فــي أجندتها ما يــردع النظام اإليراني 
المــارق عــن العــدول عــن مــا يقــوم به مــن عمليــات إرهابية واضحــة وصريحــة، فباألمس 
أفرجــت ســلطات جبــل طــارق التابعــة للتــاج البريطاني عن الســفينة اإليرانيــة غريس1 - 
االســم قبــل اإلفــراج - والتــي كانت ترفع علــم بنما بعد أن تم احتجازها في ضوء اشــتباه 
نيتهــا خــرق العقوبــات األوروبيــة المفروضــة علــى نظــام بشــار األســد، حيــث إن غريس1 
محملــة بمــا مقــداره 2.1 مليــون برميل من النفط الــذي قيل إنه متجه إلــى ميناء بانياس 
فــي ســوريا، بعــد أن تــم اإلعــالن عــن أن طهــران قدمــت الضمانــات المطلوبــة منهــا تجــاه 
وجهة السفينة وأنها لن تبحر عباب البحر متجهة إلى سوريا، إال أن طهران نفت تقديمها 
أيــة ضمانــات أو تعهــدات بشــأن وجهــة الســفينة، وإن كان ما أعلنت عنه طهــران صحيحًا 
بخصــوص عــدم تقديمهــا أيــة تعهــدات أو تنــازالت فذلــك ُيعــد دون أدنى شــك تقدما لها، 
ناهيكــم عــن نشــوة الفوز الداخلية التي ستســاهم، بكل تأكيد، في تمــادي النظام اإليراني 

أكثر وأكثر.
أعتقــد أن سياســة الواليــات المتحــدة األميركيــة وعقوباتها االقتصاديــة المغلظة لم تؤت 
ُأكلها إلى اآلن، بل إن إيران استطاعت أن تتفاوض بالقوة وذلك بعد أن ردت على احتجاز 
الســفينة اإليرانيــة باحتجــاز ســفينة بريطانيــة، ُمَشــِكلة بذلــك ورقة ضغط علــى بريطانيا 

إلطالق سراح سفينتها. 
القــارئ للتحــركات السياســية ال يــرى أي تقــدم دولــي حقيقي علــى أرض الواقــع، فُجل ما 
نشــهده اليــوم تصريحــات وتهديــدات وعقوبــات اقتصاديــة اعتــاد عليهــا اإليرانيــون منذ 
تســعينات القرن الماضي، ولم يســتطع المجتمع الدولي حتى اآلن إجبارها على التفاوض 

بأقل تقدير.

هل خضع المجتمع الدولي لإلرهاب اإليراني؟

بدور عدنان

عندمــا تــم إدراج منظمــة مجاهــدي خلــق ضمــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة فــي أواســط 
العقــد التاســع مــن األلفية المنصرمة، علــى إثر تلك الصفقة المشــبوهة بين دعي االعتدال 
واإلصــالح المــال محمد خاتمــي وبين إدارة الرئيس األميركي األســبق، بيل كلينتون، فإنه 
يجــب االنتبــاه جيــدا إلــى أن المنظمــة كانت فــي ذلك الوقــت تحديدا تحذر مــن التطرف 
الدينــي واإلرهــاب الــذي يهــدد العالــم ومركــزه نظــام الماللــي، خصوصــا إذا مــا تذكرنــا أن 
القيــادي البــارز فــي منظمــة مجاهــدي خلــق، كان قــد نشــر كتابــا فــي أوائــل العقد التاســع 
تحديدا يعتبر فيه “التطرف الديني” التحدي والتهديد الجديد للسالم واألمن واالستقرار 

في العالم.
نظــام الماللي الذي يعرف جيدا خبرة وأســلوب منطمــة مجاهدي خلق في كيفية تحقيق 
أهدافها، تخوف كثيرا من ذلك المسعى خصوصا أن العالم لم يكن على اطالع وإلمام به، 
لكــن منظمــة مجاهــدي خلق عندما بدأت في ذلك الوقت تحديدا بهكذا تحرك حيوي فإن 
النظام تخوف كثيرا من افتضاح أمره وانكشــاف حقيقة مشــروعه المشــبوه الذي يهدف 
فــي النهايــة إلى نشــر التطرف واإلرهــاب وجعله أمرا واقعا، لذلك فإنه وكســعي جدي من 
أجل قطع الطريق على مجاهدي خلق وااللتفاف على الحقيقة قام بعقد صفقة مع إدارة 

كلينتون أثبتت األيام كم أن النظام استفاد منها وخدع األميركيين والعالم من ورائها.
األوروبيــة  القضائيــة  المحافــل  فــي  لمجاهــدي خلــق  المتواصــل  النشــاط  مــن  14 عامــا 
واألميركية ضد ذلك القرار الجائر وغير الواقعي أسفر في النهاية عن إخراج المنظمة من 
قائمة اإلرهاب، لكن الذي لفت النظر كثيرا هو أن “مجاهدي خلق” وفي الوقت الذي كانت 
تقــوم بحملتهــا القضائيــة في المحاكــم الدولية فإنها كانت تركز أيضــا على حقيقة النظام 
اإليرانــي وكونــه نظاما يقوم أصال على مبــدأ تصدير التطرف واإلرهاب، بل إن “مجاهدي 
خلــق” أثبتــت ذلــك بصــورة ال تقبــل الجدل عندما كشــفت أن هناك مواد في دســتور نظام 
الماللي تشــجع على تصدير اإلرهاب والتطرف تحت مزاعم من قبيل الوحدة اإلســالمية 

ونصرة المستضعفين!
وعندمــا تــم إدراج الحــرس الثــوري اإليرانــي ضمــن قائمــة اإلرهــاب مــن جانــب اإلدارة 
األميركيــة كمــا تم إدراج قســم مــن وزارة المخابــرات لنظام الماللي ضمــن قائمة اإلرهاب 
من جانب االتحاد األوروبي، فقد كان ذلك خطوة في االتجاه الصحيح وجعل األمور في 
مكانهــا الصحيــح، علمــا أن الســيدة مريــم رجوي، رئيســة الجمهورية المنتخبــة من جانب 
المقاومة اإليرانية كانت قد دعت خالل أعوام 2016 و2017 و2018، إلى إدراج الحرس 
الثــوري ضمــن قائمة اإلرهــاب باعتباره أداة النظام ووســيلته لتصديــر التطرف واإلرهاب 
والتدخــالت فــي المنطقــة والعالــم، واليــوم عندمــا تقوم وســائل اإلعــالم العالميــة بتناقل 
تقريــر مجاهــدي خلق بشــأن أن النظــام اإليراني لديه 14 معســكرا تدريبيا لإلرهاب داخل 
حــدوده ويســتعد للهجــوم على الغرب، فإن ذلك يعنــي أن العالم كله صار يثق ويصدق ما 

تقوله وتؤكده المنظمة عن تطرف وإرهاب نظام الماللي. “الحوار”.

“المشروع المشبوه لنظام الماللي يهدف في النهاية إلى نشر  «
التطرف واإلرهاب وجعله أمرا واقعا”.

العالم يقول كما قال المجاهدون

فالح هادي الجنابي
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علــى بركــة هللا، يفتتــح منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة للشــباب مشــواره فــي البطولــة 
الخليجيــة الســابعة عشــرة للمنتخبــات، التــي تحتضنها مملكــة البحرين فــي الفترة 19 
لغايــة 25 أغســطس الجــاري، بمواجهــة شــقيقه األزرق الكويتــي، فــي الســاعة الثامنــة 

مساًء، على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم.

وتســبق مواجهــة منتخبنــا لقاءيــن اثنيــن، 
إذ يقــص منتخبــا الســعودية وقطر شــريط 
فــي  يلتقيــان  عندمــا  البطولــة  مباريــات 
الســاعة 4 مســاء، وتليهــا مباشــرة مبــاراة 

اإلمارات وعمان في الساعة 6 مساء.
لتحقيــق  الشــاب  األحمــر  العبــو  ويســعى 
النتيجــة اإليجابيــة فــي نقطــة االنطالقــة 
عبــر تحقيق العالمة الكاملة والظفر بالفوز 

األول.
أهميــة  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ويــدرك 
الطريــق  بدايــة  كونهــا  اليــوم؛  مواجهــة 
نحــو المنافســة بقــوة على بطاقة الترشــح 

للنهائيات اآلسيوية.
المــدرب  الشــاب  األحمــر  تدريــب  ويقــود 
الوطنــي ســلمان رمضان ويعاونــه الوطني 

ريان المحمود.
هــم:  العبــا   12 منتخبنــا  قائمــة  وتضــم 
أحمــد  أميــر،  مزمــل  حســين،  مصطفــى 
خليفة، عمران حســن، ســلمان أحمد، أحمد 
ســلمان  عــادل،  باســل  علــي،  رضــا  أيمــن، 
محمــد، عبــدهللا ســعد، علــي عون وحســن 

عبدالجليل.
ووصــل العبــو منتخبنــا إلى مســتوى عالي 
مــن الجهوزيــة الفنيــة للتحــّدي الخليجــي 
إنجــاز  لتحقيــق  وإصــرار  عزيمــة  وســط 
جديــد يليــق بســمعة ومســتوى كرة الســلة 
تحظــى  البطولــة  أن  الســيما  البحرينيــة، 
بأهميــة بالغــة مــن جانــب منتخبنــا كونهــا 

مؤهلة إلى كأس آسيا.
الشــباب معســكرا داخليــا  ودخــل العبونــا 
مــن أجل وضع المنتخب في أجواء مغلقة 
تتناســب مــع أهميــة هــذه الفتــرة واإلعداد 
األمثل لها، إذ شمل المعسكر على تدريبات 

متواصلة.

مشوار منتخبنا

وســيفتتح منتخبنــا مشــواره فــي البطولة 
اليــوم بمواجهــة الكويــت، ثم ســيالقي في 
لقائــه الثانــي المنتخــب العمانــي يــوم غــٍد 
الثالثــاء، فيما ســتخضع جميــع المنتخبات 

للراحة يوم األربعاء. 
الثالــث  اللقــاء  فــي  منتخبنــا  وســيواجه 
منتخــب قطــر يــوم الجمعــة، ثــم ســيالقي 
األخضــر الســعودي في اليــوم التالــي، قبل 
أن يختتــم البطولة بمواجهة اإلمارات يوم 

األحد المقبل.

وســيلعب منتخبنا جميــع لقاءاته في تمام 
الساعة 8 مساًء.

نظام البطولة

دور  مــن  الــدوري  بنظــام  البطولــة  وتقــام 
واحــد، إذ تلعــب جميــع المنتخبــات الســتة 
يتــّوج  إذ  لقــاءات،  خمــس  المشــاركة 
مــن  األعلــى  الرصيــد  صاحــب  المنتخــب 

النقاط بطال للبطولة.
تأهــل  علــى  المنافســات  نظــام  وينــص 
الفريقيــن صاحبــا المركزيــن األول والثاني 
إلى بطولة آســيا للشباب التي ستقام العام 

المقبل.

االجتماع الفني

عقــد يوم أمــس، االجتمــاع الفنــي للبطولة 
بفنــدق  المشــاركة  الوفــود  إقامــة  بمقــر 

“غروف أمواج”.
اللجنــة  مســؤولي  االجتمــاع  وحضــر 
اللجنــة  وأعضــاء  الخليجيــة  التنظيميــة 
الفنيــة ومدير البطولــة، عالوة على ممثلي 
المنتخبات المشاركة في التجمع الخليجي 
الذي ســينطلق اليوم ويستمر حتى 25 من 

الشهر الجاري.
الداخليــة  اللوائــح  االجتمــاع  وناقــش 
للبطولــة، واعتمــاد قوائــم الفرق المشــاركة 
وأهليــة الالعبين، وتحديد ألوان المالبس، 
األمــور  أيضــا  المجتمعــون  ناقــش  كمــا 

المباريــات ومواعيدهــا  المتعلقــة بجــدول 
وأوقات دخول وخروج األندية إلى أرضية 

الصالة لإلحماء قبل المباراة وبعدها. 

الجماهير مطالبة بدعم األحمر

مطالبــة  البحرينيــة  الجماهيــر  ســتكون 
فــي  الوطنــي  منتخبنــا  مــع  بالوقــوف 
مشــوارهما بالبطولــة، إذ يتعين على جميع 
روابط األندية المحلية التنســيق والتعاون 
فيمــا بينهــا للحضــور بقــوة فــي المباريــات 
هممهــم  وشــحذ  األحمــر  نجــوم  ومــؤازرة 

ورفع روحهم المعنوية.
وينبغــي أن تمتــأ مدرجات صالــة االتحاد 
أبيهــا  بكــرة  عــن  الســلة  الكــرة  البحرينــي 
للمنتخــب  دعمــا  األحمــر  باللــون  وتتزيــن 
أفضــل  تقديــم  نحــو  الحافــز  وزيــادة 
المســتويات والمنافســة على لقب البطولة 
وكذلك المنافسة على التأهل لبطولة كأس 
البطــل والوصيــف  آســيا؛ علــى اعتبــار أن 
يتأهالن للمحفل اآلسيوي تحت 18 عاما.

الرياضيــة  الجماهيــر  فــي  ثقــة  وكلنــا 
خصوصــا  والســالوية  عمومــا،  البحرينيــة 

بالحضور ودعم منتخبنا الوطني.

صالة المنافسات في أبهى صورة

أنهــت اللجنــة المنظمة اســتعداداتها بشــأن 
التــي  الســلة  كــرة  اتحــاد  صالــة  تجهيــز 
ستشــهد اليوم انطالق منافســات البطولة، 

إذ تم االنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة 
بالصالة وتزيينها بأفضل صورة الستضافة 
مــع  خاصــة  المرتقــب  الخليجــي  الحــدث 
إلــى  للوصــول  الالزمــة  المقومــات  توافــر 

النجاح المأمول الذي يشّرف المملكة.
وشــهدت الصالة يوم أمس تدريبات جميع 
المنتخبــات المشــاركة فــي البطولــة بواقــع 

ساعة واحدة لكل فريق.

“الرياضية” تنقل المنافسات

وعلى صعيــد النقل التلفزيونــي واالهتمام 
اإلعالمــي بالبطولــة، ســتحظى المباريــات 
البحريــن  قنــاة  مــن  إعالميــة  بتغطيــة 
علــى  اللقــاءات  ســتنقل  التــي  الرياضيــة 
الهــواء مباشــرة، إذ وضعــت القنــاة خطــة 
الزخــم  يعطيهــا  بشــكل  البطولــة  تغطيــة 

اإلعالمي المطلوب.

المشاركة الرسمية األولى لسلة الكويت

الخليجيــة  المنتخبــات  بطولــة  ستشــهد 
الســلة  لكــرة  األولــى  المشــاركة  للشــباب 

الكويتية بعد رفع الحظر الدولي.
وعــودة كــرة الســلة الكويتيــة إلــى مصاف 
المشــاركة في المحافل الخارجية أســعدت 
جميــع األشــقاء الخليجين؛ نظــرا لما تمثله 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة  فــي  الســلة  كــرة 
مــن ثقــل كبير؛ لتميــز األنديــة والمنتخبات 

الكويتية عندما كانت تشارك في السابق.
وُتعــد كــرة الســلة الكويتية قطًبــا مهًما من 
أقطاب اللعبة في منطقة الخليج، وعودتها 
بــكل تأكيــد ســتزيد مــن مســتوى اإلثــارة 
والحمــاس والتنافــس؛ نظًرا لمــا تمثله كرة 
الســلة فــي الكويــت مــن ثقــل كبيــر إضافة 
للقدرة على اســتضافة األحداث الســالوية 
في أجواء جماهيرية مميزة على األراضي 

الكويتية.

جانب من االجتماع الفني للبطولة

جانب من تحضيرات منتخبنا األخيرة

الهنغاريــة  العاصمــة  إلــى  وصــل 
)بودابســت( وفد منتخبنــا الوطني 
للســباحة للمشــاركة ببطولــة العالم 
الســابعة للناشــئين المزمــع إقامتها 
و26   17 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي 
أغســطس الجاري. ويتكــون الوفد 
مــن عضــو مجلــس اإلدارة الســيد 
للوفــد(،  )رئيســا  الطيــب  وســام 
المــدرب األول الكســندر كاربالوي، 
والســباحون كاآلتــي: الســباح علي 
علــوي )50 متــرا و100 متــر حــرة(، 
متــر   100( الســباح عبــدهللا خالــد 
نــور  الســباحة  صــدر(،  متــر  و200 
يوســف )50 متــرا حــرة و50 متــرا 

ظهر(.

اتحاد السباحة

منتخب السباحة 
يصل بودابست

سلة الكويت تعود للمشاركات الخارجية
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قــال مــدرب منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة للشــباب ســلمان رمضــان، إن منتخبنا بات على أهبة االســتعداد لخــوض غمار منافســات البطولة 
الخليجية التي ستنطلق اليوم على أرض مملكة البحرين، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وذكــر رمضان في تصريح لـ “البالد ســبورت” 
أن منتخبنــا وصــل إلــى جهوزيــة عاليــة مــن 
الجانبين البدني والنفســي، وأصبح مســتعدا 
لتدشــين مشــاركته فــي البطولــة مــن خــالل 
بمواجهــة  اليــوم  االفتتاحــي  اللقــاء  خــوض 

المنتخب الكويتي.
وأوضــح رمضان أن منتخبنا اســتعد للبطولة 
بشكل جيد من خالل تجمعات داخلية بدأت 
منــذ فترة طويلــة، عمل خاللهــا الجهاز الفني 
بالصــورة  المنتخــب  للمنتخــب علــى تجهيــز 

المطلوبة لخوض المعترك الخليجي.
وأضــاف مــدرب األحمــر الشــاب أن منتخبنــا 
خــاض خــالل مراحــل تحضيراتــه العديد من 
فــرق  مــع  القويــة محليــا  الوديــة  المباريــات 

دوري الدرجة األولى.
وأبــدى رمضان تفاؤله الكبيــر بقدرة منتخبنا 
في المنافســة على لقب البطولة، مشــيرا إلى 
أن األحمــر يعــد واحــدا من أقــوى المنتخبات 
الخليجيــة، وبالتالــي فــإن حظــوظ المنتخب 
ونيــل  األول  المركــز  علــى  للمنافســة  قويــة 
آســيا  لــكأس  المؤهلتيــن  البطاقتيــن  إحــدى 

.2020
وعــن أهميــة اللقــاء االفتتاحــي اليــوم أمــام 
“جميــع  رمضــان  قــال  الكويتــي،  المنتخــب 
لقاءاتنــا فــي البطولة تحظى بنفــس األهمية 
مباريــات  مــن  مبــاراة  كل  إن  إذ  البالغــة، 
بســبب  ذاتهــا؛  بحــد  بطولــة  هــي  المســابقة 
نظــام البطولة الذي يتّوج بها الفريق صاحب 
الرصيــد األعلــى مــن النقــاط بعــد أن تلعــب 
جميــع المنتخبــات دورا واحــدا، إذ ال تمتلــك 
إن  مبــاراة  أيــة  خســارة  لتعويــض  فرصــة 
حدثت ال قّدر هللا”، مضيفا في الوقت نفســه 
أن المبــاراة االفتتاحيــة تعــد مفتاحا وخطوة 
مــن جرعــة  تقدمــه  لمــا  اللقــب؛  نحــو  مهمــة 

إضافية في الثقة بالنفس.

سلمان رمضان: جهوزية عالية للمعترك الخليجي

مدرب منتخبنا خالل إحدى الحصص التدريبية األخيرة

ــة لــلــشــبــاب ــل ــس ــيــجــيــة لـــكـــرة ال ــخــل ــة ال ــول ــط ــب ــات فـــي انـــطـــاق ال ــهـ ــواجـ 3 مـ

األحمر يستهل المشوار بمواجهة األزرق الكويتي

محمد الدرازي

محمد الدرازي

19 أغسطس 2019 االثنين
18 ذو الحجة 1440

جانب من تحضيرات منتخبنا األخيرة

صالة اتحاد السلة جاهزة الستضافة المنافساتمدير منتخبنا خالل مشاركته في االجتماع الفني

مدرب األحمر 
أكد أن منتخبنا 

يستهدف اللقب



إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  اعتمــد 
الذهنيــة  لأللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
مجلــس  اجتمــاع  خــال  واإللكترونيــة 
اإلدارة رقم )14( لســنة 2019، تعيين علي 
الثانــي  النائــب  بمنصــب  شــرفي  حســين 
لرئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس لرياضــة 
اإللكترونيــة؛ بنــاء علــى ما يمتلكه شــرفي 
مــن خبــرة وكفــاءة وإخــاص وإمكانــات 
منظومــة  داخــل  فاعــل  وحضــور  إداريــة 
االتحاد، وعطاء حافل في العمل الشبابي 
التطوعــي ســواء فــي مملكــة البحريــن أو 

خارجها.
لأللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  أن  يذكــر 
الذهنيــة واإللكترونية هو أحد االتحادات 
الرياضيــة المنضويــة تحــت مظلــة اللجنة 
رعايــة  ويتولــى  البحرينيــة،  األولمبيــة 
الرياضــات  نشــاط  وتنظيــم  وتطويــر 
الذهنيــة واإللكترونية في مملكة البحرين 
البطــوالت  مــن  عــدد  علــى  واإلشــراف 
المحليــة والدوليــة واألنشــطة التــي تعــزز 
القــدرة الذهنيــة علــى جميــع المســتويات 
العمريــة بمــن فيهــم ذوو العزيمــة، والعمل 

على اكتشاف وتبني المواهب الشبابية.

افتتحــت دورة المســتوى الثالث للبرنامج 
تنظمــه  والــذي  للمدربيــن  الوطنــي 
التابعــة  البحرينيــة  األولمبيــة  األكاديميــة 
بالتعــاون  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة 
لمــدة  للمدربيــن  الكنديــة  الجمعيــة  مــع 
مــن   29 حتــى  متتالييــن  أســبوعيين 

أغسطس الجاري.
وتحظــى الــدورة بمشــاركة 25 دارســا من 
الجنســين، بينهــم 3 دارســين مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية، ويحاضــر فــي الدورة 
نخبة مــن المحاضرين الوطنيين خريجي 

الوطنــي  بالبرنامــج  الرابــع  المســتوى 
فــي  الدخيــل  عبــدهللا  وهــم  للمدربيــن 
محوري “القيادة الفعالة وتطوير المهارات 

محــور  فــي  العصفــور  وعــادل  الذهنيــة”، 
“الوقاية واالستشــفاء”، ومحسن علي في 

محور “الوقاية واالستشفاء”.

دورة المستوى الثالث بالبرنامج الوطنيشرفي نائبا ثانيا لرئيس اتحاد األلعاب الذهنية

يبــدو أن خــروج الفريــق األول لكــرة اليد بالنادي األهلي من الموســمين الماضيين دون لقبي 
الــدوري والــكأس قــد أزعج اإلدارة كثيرا، ما جعلها تتحرك بقوة كبيرة نحو تطعيم صفوفها 

بأبرز الالعبين الدوليين بعدما أخفقت في ذلك خالل الفترة الماضية.

الجهــاز اإلداري الجديــد للعبة بالنــادي األهلي 
باســم  ونائبــه  الحاجــي  نــادر  الرئيــس  عبــر 
الــدرازي حتى هذه اللحظة يســيران بالشــكل 
انتقــاء  ناحيــة  مــن  عملهمــا  فــي  الصحيــح 
األصفــر  قميــص  ســيمثلون  الذيــن  الاعبيــن 
للقلعــة  والطموحــات  األهــداف  ويحققــون 
الصفــراء بالعــودة لدائــرة المنافســة وصعــود 

منصات التتويج.
الفريــق  نجــوم  غالبيــة  عقــود  تجديــد  فبعــد 
أمثال القائد حسين فخر وحسن السماهيجي 
صــاح  والحارســين  فائــق  أحمــد  وســيد 
التعاقــد  تــم  محســن،  وتيســير  عبدالجليــل 
مــع عمــاق الدائــرة جعفــر عباس الــذي يعتبر 
صفقــة ناجحــة بــكل المقاييس لألهلــي؛ كونه 
افتقــد فــي الســنوات األخيرة لمن يشــغر هذا 
المركز وباتت لديه نقطة ضعف كبيرة. واآلن 
وخال أيام معدودة أبرم صفقتين مدويتين 

للغايــة بالتعاقــد مــع نجمــي منتخبنــا الوطني 
ونــادي الديــر حســن مــدن ومحمــد ميــرزا لـ 3 
ســنوات مقبلة لكل منهما، ما يعني أن اإلدارة 
تهــدف الدرجــة األولــى الســتقرار مــن ناحيــة 
هويــة  علــى  والمحافظــة  الاعبيــن  وجــود 
الفريــق خــال الســنوات المقبلــة والتــي مــن 
شــأنها أن تعطيــه األفضليــة في خــوض غمار 

المنافسات بشراسة تامة.
مــع  ميــرزا  ومحمــد  مــدن  حســن  إضافــة 
المجموعــة الحاليــة، إضافــة لوجــود العبيــن 
صاعديــن مــن أبنــاء النــادي مــن المفترض أن 
فــي فريــق واحــد، بمعنــى  يؤســس فريقيــن 
لــدى الجهــاز الفنــي صفــا أساســيا  أن يكــون 
لديــه  وتكــون  القــوة  بنفــس  واحتياطيــا 
خيــارات عــدة يلجــأ لهــا إلحداث الفــارق دون 
أن يصــاب بخلــل وضعــف فــي صفوفــه؛ كون 
عناصــر الفريق الحاليــة غالبيتها لديها الخبرة 

المنتخــب  صعيــد  علــى  الواســعة  الميدانيــة 
فتــاك  ســاح  تأكيــد  بــكل  وهــي  واألنديــة 
ســيصعب مواجهتهــا ومقارعتهــا متــى مــا تم 
مــن  الصحيــح  بالشــكل  وتفعيلهــا  اســتغالها 

قبل المدربين إبراهيم عباس ومساعده أمين 
القاف.

ورغم ما ذكر، إال أن مساعي األهلي في سوق 
اللعبــة لــم تنته بعــد، كونها الزالــت تعمل على 

جبهات عدة لسد بعض الشواغر في صفوفها، 
ومــن ضمنهــا مركــز الجناح، فهــي ترصد نجم 
الشــباب ومنتخبــا الوطنــي أحمــد جــال بعــد 
ضعــف المفاوضــات مــع العبهــا علــى يوســف، 

الاعبيــن  وأمهــر  أفضــل  مــن  ويعتبــر جــال 
ذلــك،  تحقــق  مــا  وإذا  الحالــي،  الوقــت  فــي 
فإن األهلي ســيكون مكتمل الصفوف بنســبة 

كبيرة.

ــاس ــبـ ــر عـ ــ ــف ــ ــع ــ ــد مـــــيـــــرزا وج ــ ــم ــ ــح ــ ــن مـــــــدن وم ــ ــس ــ ــد مـــــع ح ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ ال

صفقــــات يــــد األهلي تنــذر بالشـــــــر

التعاقد مع محمد ميرزا 

االثنين 19 أغسطس 2019 
18 ذو الحجة 1440 15

منتخب الناشئين ينهي المشاركة الدولية بتونس
ــة ــيـ ــربـ ــعـ ــر الــــــيــــــوم اســــــتــــــعــــــدادا لـــلـــبـــطـــولـــة الـ ــ ــص ــ يــــــغــــــادر إلــــــــى م

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة مشاركته في البطولة الدولية 
بتونــس، التــي خــاض فيهــا مباريــات تجريبيــة عــدة بقيــادة المــدرب الوطنــي 
عبــدهللا عيســى؛ اســتعدادا للمشــاركة فــي البطولــة العربيــة الخامســة عشــرة 
لمنتخبات الناشــئين، التي ســتقام بالمملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من 

4 لغاية 14 سبتمبر المقبل.

وبــدأ منتخبنــا المشــاركة فــي البطولــة 
الدوليــة بماقــاة إيطاليــا وخســر 3/ 0، 
كمــا التقــى مــع األرجنتين وخســر 3/ 1، 
ولعب مع مصر وخســر 3/ 0، كما خســر 
وبعــد  البرازيــل.  مــن  النتيجــة  بــذات 
انتهاء منافسات البطولة خضع للراحة 
لمــدة يــوم واحــد ثــم أجــرى فــي اليوم 
التالي تدريبا مشتركا مع تونس ولعب 
أمامــه أشــواطا عــدة؛ بهــدف التعــرف 
على مســتويات جميع الاعبين ونقاط 

الضعف والقوة لديهم.

وحقــق المنتخــب اســتفادة جيــدة مــن 
البطولة الدولية التي حظيت بمشاركة 
منتخبــات قويــة مثــل إيــران وإيطاليــا 
ومصــر،  وكوبــا  وبلغاريــا  واألرجنتيــن 
بطولــة  فــي  جميعهــا  ستشــارك  التــي 

العالم تحت 19 عاما بضيافة تونس.
وســيغادر المنتخــب اليــوم االثنين إلى 
جمهورية مصر العربية إلقامة معســكر 
تدريبــي لمــدة 9 أيــام ســيلعب خالــه 
4 مباريــات؛ فــي إطــار الخطــة الفنيــة 
للمــدرب عبــدهللا عيســى لرفــع وتيــرة 

قبــل  واالســتعدادات  التحضيــرات 
المعترك العربي.

يشــار إلــى أن قرعــة البطولــة العربيــة 
التي ســحبت فــي المنامة 5 أغســطس 

حامــل  منتخبنــا  أوقعــت  قــد  الجــاري 
يــوم  اإلمــارات  مواجهــة  فــي  اللقــب 
الجمعــة 6 ســبتمبر، ثــم أمــام قطر يوم 

األحد 8 سبتمبر بالدور التمهيدي.
قبل مواجهة منتخبنا وإيطاليا في البطولة الدولية 

علي شرفي

جانب من دورة المستوى الثالث

حسن علي

حسن علي

علي مجيد

اللجنة األولمبيةاتحاد األلعاب الذهنية واإللكترونية

التعاقد مع حسن مدن  

منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة

المكتب اإلعالمي

ولوريــن  هوالنــد  فيكــي  اســتطاعت 
للتحمــل  البحريــن  فريــق  مــن  باركــر 
البرونزيــة  الميداليــة  تحقيــق   ١٣
فــي االختبــار الخــاص للمضمــار الــذي 
ســيحتضن فعاليــات أولمبياد طوكيو. 
وجــاءت هــذه النتائج علــى الرغم من 
درجــة الحــرارة المرتفعة فــي طوكيو، 
التي دفعت منظمي المناسبة لتقليص 
المســافة الخاصة بمســابقة الجري لـ 5 
كيلومتــرات يــوم الخميــس، فيمــا تــم 
الســبت  يــوم  الباراترايثلــون  تحويــل 
إلى دواثلون بعد إلغاء سباق السباحة 
نســبة  علــى  الميــاه  احتــواء  بســبب 
عاليــة مــن البكتريا قولونية. وبســبب 
هــذه التغييــرات، لــن يعتمــد االتحــاد 
نتائــج  علــى  واألســترالي  البريطانــي 
هــذه البطولة لمنح مقاعد تلقائية لمن 

اعتلى منصات التتويج فيها.
وعلــى الرغم مــن ذلك، فإن المســتوى 

الــذي قدمتــه كل مــن هوالنــد وباركــر 
يرجح الكفة لصالحهما. وقالت هوالند 
بعــد نهايــة الســباق “لــو تســابقنا اليوم 
على المســافة األولمبيــة العادية، لكان 
بإمكانــي أن أخطــف المركــز الثانــي أو 
األول ، لقد تدربت على هذه المسافة، 
وعملــت جاهــدة للتأقلم علــى الحرارة 
وخضــت العديد من التدريبات وســط 
درجــات حــرارة عاليــة، وشــعرت أنني 
والتســابق  هنــا  للمجــيء  مســتعدة 
وســط هــذه الظــروف ولذلــك شــعرت 
بالحــزن بأننــي لم أســتطع أن أطبق ما 

تدربت عليه”.
وأنهــت زميلتهمــا فــي الفريــق أشــليغ 
جنتيل الســباق في المركز الـ٢٤، ولكن 
المتســابقة األســترالية فضلت التركيز 
علــى مــا اكتســبته مــن تجربــة خــال 

السباق.

هوالند وباركر تحققان البرونزية بطوكيو زليخ: الدورات العلمية تخلق جيال واعدا
األهــــلــــي يــنــظــم ورشــــــة إســــعــــاف اإلصـــــابـــــات الـــريـــاضـــيـــة

نظــم النادي األهلي يوم الســبت الماضي ورشــة تخصصية إلســعاف اإلصابــات الرياضية قدمها 
اختصاصــي اإلعــداد البدني وإســعاف وتأهيــل اإلصابــات الرياضية المحاضر نضــال عبدالغني، 
بمشــاركة نخبة من األجهزة الفنية واإلدارية لمدربي الفئات الســنية لمختلف األلعاب الرياضية 

بالنادي.

وذكــر عضو مجلــس إدارة النادي األهلي رئيس 
قطــاع الفئــات الســنية نــادر زليــخ أن الورشــة 
الفنيــة واإلداريــة  إلــى توعيــة األطقــم  تهــدف 
التــي  الرياضيــة  اإلصابــات  إســعاف  بكيفيــة 
الحصــص  أو  المباريــات  أثنــاء  ســواء  تحــدث 
التدريبيــة للتعامــل معهــا وفــق افضــل صــورة 
بما يســهم في المحافظة على ســامة الاعبين 
واســتمرار مشــاركتهم مــن دون أي مضاعفــات 
الحقة قد تحرمهم مستقبا من مزاولة اللعب.

وهــي  تخصصيــة  الــدورة  أن  زليــخ  وأضــاف 
تعنــي بالتعامــل مــع اإلصابــات الرياضية وليس 
“اإلسعافات األولية” وفق المفهوم الدارج وذلك 

فــي ظــل انتشــار إصابــات الماعــب الرياضيــة 
الســريع  التدخــل  تســتدعي  التــي  المفاجئــة، 
إلســعاف المصاب تمهيدا لنقله إلى العاج فيما 

بعد لتأمين سامته.
نجاحــا  شــهدت  الــدورة  أن  زليــخ  وأوضــح 
متميــزا وحضــورا جيدا من قبــل األطقم الفنية 
واإلدارية بالنادي، إذ إن الدورة كانت مخصصة 
للفئــات العمريــة لكرة القدم ولكنها شــملت فيما 

بعد جميع األلعاب األخرى.
وأكد زليخ أن الجهاز اإلداري يدرك تماما أهمية 
المجــاالت  مختلــف  فــي  والتثقيــف  التوعيــة 
وانطاقــا مــن ذلك فإنه ســعى شــخصيا وبدعم 

ومباركــة من مجلس إدارة النادي برئاســة خالد 
كانــو بإقامــة دورات وورش عمــل عــدة لاعبي 
الفئات الســنية بالنادي؛ لما تمثله عملية التعليم 
والتثقيــف من دور أســاس في تنشــئة الاعبين 

وهــي  ومعرفيــا  واجتماعيــا  وثقافيــا  علميــا 
األدوار المنوطــة بالنــادي والتي تتعدى الجانب 
الرياضــي لتكويــن جيــل واعــد متســلح بالعلــم 

والمعرفة.

جانب من التطبيق العملي في الورشة



sports@albiladpress.com

االثنين
19 أغسطس 2019 
1816 ذو الحجة 1440

وكاالت

حســم إينتراخــت فرانكفــورت، ســابع الموســم الماضــي، مواجهته مــع ضيفه هوفنهايــم 0-1 بهدف ســجله بعد 36 
ثانية على انطالق اللقاء، في المرحلة األولى من الدوري األلماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر 
ركلــة ركنيــة لعبــت قصيــرة للصربــي 
فيليــب كوســتيتش، فحولهــا األخير 
الى النمسوي مارتن هينتيريغر الذي 
ســددها مباشــرة في شــباك الحارس 

أوليفر بان.
العــودة  جاهــدا  هوفنهايــم  وحــاول 
إلــى اللقــاء وســنحت لــه العديــد مــن 
ألغيــا  الفــرص، ســجل منهــا هدفيــن 
بداعــي التســلل، ثانيهمــا فــي الوقت 
بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 
الفاصل بين الفريقين، علما أن أسرع 
هــدف فــي تاريــخ الــدوري األلمانــي 
جــاء بعــد 9 ثــوان مرتين، عبــر كريم 
االفتتاحيــة  المرحلــة  فــي  بلعربــي 
مــن موســم 2014 - 2015 بيــن بايــر 
دورتمونــد  وبوروســيا  ليفركــوزن 
)0-2(، وكيفــن فوالنــد فــي المرحلــة 
الثانية من موسم 2015 - 2016 بين 

هوفنهايم وبايرن ميونيخ )1-2(.
وهــو الفوز الثالــث تواليا إلينتراخت 
الــذي  هوفنهايــم  علــى  فرانكفــورت 
لــم يــذق طعــم االنتصــار فــي ملعــب 

منافسه منذ 9 أبريل 2016 )2-0(.

وتختتــم المرحلــة االفتتاحيــة الحقا 
الجديــد  الوافــد  بيــن  مبــاراة  فــي 
إلــى دوري األضــواء يونيــون برليــن 

واليبزيغ.

3 نقاط ثمينة بهدف سريع

وكاالت

يخــوض العربــي الكويتــي مواجهــة 
وديــة أمــام األهلــي البحرينــي، يوم 
األربعــاء المقبــل، فــي بروفــة أخيرة 
الســكندري،  االتحــاد  قبــل مواجهــة 
علــى  الجــاري،  أغســطس   27 يــوم 

اســتاد صبــاح الســالم بالنــادي 
دور  ذهــاب  فــي  العربــي 

الـ32 لمنافســات كأس 
الســادس  محمــد 

لألندية األبطال.
الــذي  العربــي  وكان 

اســتعداداته  اســتهل 
منتصــف  الحالــي  للموســم 

الشــهر الماضــي قــد خاض معســكرا 
لعــب خاللــه  تدريبيــا فــي إســبانيا، 

العديد من المباريات الودية.
ومــن المنتظــر أن يعقــد العربــي غًدا 
اإلثنيــن مؤتمــرا صحافيــا فــي مقــر 
الخطــوات  عــن  لإلعــالن  النــادي؛ 

التحضيريــة التــي تســبق مواجهــة 
االتحاد الســكندري، بحضــور اللواء 

متقاعد مصطفى جمعة.
وفــي ســياق مختلــف قدمــت إدارة 
العربــي 3 العبيــن لوســائل اإلعــالم 
حمــد  وهــم  رســمية،  بصــورة 
أمــان، واإلســبانيين توريــس 
وســبق  ردويجــر.  وراؤول 
إلدارة النــادي أن أعلنــت 
الثالثــي  مــع  التعاقــد 
خــالل الفتــرة الماضيــة، 
إلــى جانــب تعاقدهــا مــع 9 
العبيــن آخرين منذ بداية الموســم 

الحالي.
فــي  يتمكــن  لــم  العربــي  أن  يذكــر 
الموســم الماضي مــن إبرام صفقات 
مســتحقات  بســبب  جديــدة؛ 
ألحــد  وقتهــا  فــي  يســددها  لــم 

المحترفين.

األهلي يستغني عن خدمات مدربه السارتياألهلي يواجه العربي الكويتي
قــرر مجلــس إدارة النــادي األهلــي المصــري برئاســة محمود الخطيــب إقالة المــدرب األوروغوياني مارتن الســارتي من منصبــه، وذلك عقب 

خسارة الفريق مساء السبت أمام بيراميدز )1-0( في دور الـ16 من مسابقة الكأس المحلية.

علــى  لبيراميــدز  الثالــث  الســبت  فــوز  وكان 
عليــه  تغلــب  بعدمــا  الموســم،  هــذا  األهلــي 
ذهابــا وإيابــا فــي بطولــة الــدوري التــي تــوج 
بلقبهــا األهلــي، إضافــة إلــى تكــرار ســيناريو 
مســابقة كأس مصــر الموســم الماضــي حيــن 
اطاح بيراميدز بمســماه القديم “االســيوطي” 

باألهلي من دور الثمانية.
ودفعت هذه الخسارة الجديدة مجلس إدارة 
األهلــي، وبنــاء علــى توصية لجنــة التخطيط 
بالنادي، الى اتخاذ قرار التخلي عن الســارتي 
وتكليف مساعده محمد يوسف قيادة الفريق 

لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.
وقال النادي في بيان “قررت لجنة التخطيط 
للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل وبحضور 
النــادي،  رئيــس  الخطيــب  محمــود  الكابتــن 

توجيه الشــكر لألوروغوياني مارتن السارتي 
القــدم  لكــرة  األول  للفريــق  الفنــي  المديــر 
ومعاونيــه األجانــب علــى الفتــرة التــي تولــى 

فيها القيادة الفنية”.
الكابتــن  تكليــف  اللجنــة  قــررت  “كمــا  وتابــع 
محمــد يوســف بقيــادة الفريق لحيــن التعاقد 

مع مدير فني أجنبي خالل الفترة القادمة”.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعدمــا دعــا محمــود 
الخطيــب اللجنة الجتمــاع مطول ظهر األحد 
لتقييــم مســيرة الفريــق بعــد نهايــة الموســم 
فعليا، ومناقشة جميع األمور الفنية واإلدارية 
اللجنــة  رصدتهــا  التــي  المالحظــات  وبعــض 
طوال الفترة الماضية، والتي لم تتطرق إليها 

في حينها حفاظا على استقرار الفريق.
الموســم  منتصــف  مهمتــه  الســارتي  وتولــى 

الماضــي خلفــا للفرنســي باتريــس كارتيــرون، 
وقــاد الفريــق للفــوز ببطولــة الــدوري، إال أن 
األهلــي تعــرض تحــت إشــرافه ألســوأ نتيجة 
لــه فــي تاريــخ مشــاركاته فــي دوري أبطــال 
صنداونــز  امــام  بالخســارة  وذلــك  إفريقيــا، 
الجنوب إفريقي بخماســية نظيفة في ذهاب 
دور الثمانيــة، مودعــا البطولة رغم فوزه إيابا 

0-1 في القاهرة.
وشــهدت األيــام التــي ســبقت مبــاراة األهلــي 
قبــل جماهيــر  مــن  وبيراميــدز حالــة غضــب 
النادي األهلي عبر مواقع التواصل االجتماعي 
تجــاه إدارة النادي إلصــرار األخيرة على بقاء 

السارتي في منصبه.
وارتفعــت حالــة الغضــب إلــى ذروتهــا مســاء 
الفريــق  وتوديــع  الخســارة  عقــب  الســبت 

لمسابقة كأس مصر للعام الثاني على التوالي 
أمام نفس الفريق.

وســتنكب لجنــة التخطيــط فــي النــادي علــى 
البحث عن مدرب اجنبي تمهيدا للتعاقد معه 
قبــل انطــالق بطولــة الــدوري في 19 ســبتمبر 

المقبل.

وكاالت

أكد وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد أن المهرجان الذي نظمته الوزارة بمناســبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولة غرب آســيا 
كان عنوانــا جامعــا لفرحــة الوطــن والمواطنيــن بأبنــاء البحريــن والعبــي المنتخــب الوطنــي لكــرة القدم على هــذا اإلنجــاز الكبير الــذي تحقق على 

المستوى اإلقليمي.

فــي  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
تصريح له بمناســبة ختام مهرجان فرحة وطن 
“حرصنــا علــى إطالق هذا المهرجــان االحتفالي 
الكبيــر وفقــا لرؤية ممثل جاللــة الملك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر 
بن حمــد آل خليفة باالحتفاء بالعبي المنتخب 
أبطــال غــرب آســيا لكــرة القــدم نظيــر إنجازهم 
الرائع، وضرورة إشــراك المواطنين من مختلف 
الفئــات العمريــة فــي هذه االحتفــاالت ومنحهم 
الفرصــة الكافيــة للتعبيــر عن فرحتهــم باإلنجاز 
البحريــن  أبنــاء  ومشــاركة  الكبيــر  الكــوري 
الكبيــرة  الفرحــة  هــذه  الوطنــي  والمنتخــب 

والعامرة”. 
وبّيــن المؤيــد “حرصــت وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة علــى تنظيــم هــذا االحتفــال بصورة 
متميزة وتهيئة الســبل المثالية التي تجعل منه 
مكانــا مناســبا لتجميع العبي المنتخب وشــعب 
البحريــن من مختلــف الفئات العمريــة والتعبير 
عــن فرحتهــم بهــذا اإلنجــاز. لــذا قامت الــوزارة 
والكــوادر العاملــة بتســخير كل اإلمكانــات مــن 
أجــل تجهيز مــكان إقامــة الفعاليــات الترفيهية 
الراحــة  لتضمــن  متميــزة  بصــورة  وتنظيمهــا 
والســرور لجميع المشــاركين في هذا المهرجان 
إضافــة إلى تقديم الفعاليات والمســابقات التي 
تضمــن لجميــع الفئــات العمرية االســتمتاع بهذا 
الــذي تحقــق، كمــا حرصــت  الفرحــة واإلنجــاز 
المختلفــة  الجوائــز  تقديــم  علــى  الــوزارة 
التــي  والمســابقات  البرامــج  فــي  للمشــاركين 

أقامتها واختارتها بعناية فائقة”.
وأشــار وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “شــهد 
المهرجــان اهتماما كبيرا من قبل أبناء البحرين 
برامجــه  فــي  المشــاركة  علــى  حرصــوا  الذيــن 

باعتبارهــا يحمــل أهدافــا وطنيــة تتركــز علــى 
دعــم المنتخــب الوطنــي والعبيــه وتحفيزهــم؛ 
من أجل مواصلة اإلنجازات في االســتحقاقات 
المشــاركة فــي االحتفــاء  إلــى  المقبلــة إضافــة 
بطابــع  للمنتخــب  تحققــت  التــي  باإلنجــازات 
ترفيهــي يشــمل جميــع الفئــات العمريــة، األمــر 
الذي جعل موقع المهرجان يشكل واحة مثالية 
للفرحــة بإنجــاز المنتخــب فــي قالــب ترفيهــي 
يســاهم في دعم توجهات المملكة نحو صناعة 

الترفيه الرياضي”.
وأضاف وزير شــؤون الشــباب والرياضة “نشيد 
لفعاليــات  الكبيــر  الجماهيــري  بالحضــور  عاليــا 
الــذي  األمــر  التوقعــات،  فــاق  الــذي  المهرجــان 
يؤكــد اهتمــام أبنــاء البحريــن بالمشــاركة فــي 
تســاهم  والتــي  الرياضيــة  الوطنيــة  الفعاليــات 

فــي دعــم المنتخبــات الوطنيــة وتحفيــز أبنــاء 
البحريــن والتفاعل مع تلك المهرجانات بصورة 

إيجابية”.
وتابــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “أتقدم 
بخالــص الشــكر والتقدير إلــى الكــوادر اإلدارية 
والتنظيمية التي ساهمت في إخراج المهرجان 
بحلــة تنظيميــة زاهيــة وســهرت تلــك الكــوادر 
طويــال مــن أجــل إنجــاح االحتفاليــة الوطنيــة 
الكبيــر، كمــا أتقــدم أيضــا بالشــكر الجزيــل إلــى 
الشــركات الداعمــة ووســائل اإلعــالم المختلفــة 
والتــي شــاركت في دعم المهرجــان انطالقا من 
مســؤولياتها الوطنيــة واهتمامهــا لدعم القطاع 
الرياضي في المملكة وجعل األفراح والمسرات 
نهجــا وتكريم المنجزين أساســا في العمل على 

االرتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي”.

المؤيد: “فرحة وطن” مكان مثالي لالحتفال باإلنجاز
ــدم ــق ــرة ال ــ ــي مــنــتــخــب ك ــب ــاع ــر حــقــقــه الــمــهــرجــان احــتــفــاء ب ــي نـــجـــاح كــب

وزارة شؤون الشباب

وزير شؤون الشباب والرياضة خالل حضوره المهرجان جانب من مهرجان فرحة وطن

ســحبت مســاء أمــس )األحــد( قرعــة دوري 
للموســم  القــدم  لكــرة  الثانيــة  الدرجــة 
الرياضــي المقبــل 2019 - 2020، فــي مقــر 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
عضــو  بحضــور  القرعــة  مراســم  وأجريــت 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
القــدم ورئيس لجنــة المســابقات عبدالرضا 

حقيقي.
وأســفرت القرعة عن جولــة أولى قوية في 

الدوري أثمرت عن لقاءين تنافسيين األول 
بين الهابط من دوري ناصر بن حمد الممتاز 
فريــق البديــع مع فريق ســترة، والثاني بين 
الهابــط مــن دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
فريــق المالكيــة مــع فريــق مدينــة عيســى. 
وتعتبــر الفــرق األربعــة مرشــحة للتنافــس 

على البطاقات المؤهلة للدوري الممتاز.
أمــا المباراة الثالثة في الجولة األولى فإنها 
ســتجمع البحريــن مــع التضامــن، والمبــاراة 
الرابعــة االتحاد مع قاللي. وســيغيب فريق 
االتفاق عن الجولة األولى لخضوعه للراحة 

اإلجبارية.
الدرجــة  دوري  فــي  أنديــة   9 وتتنافــس 
الثانيــة على بطاقتين مباشــرتين مؤهلتين 
إلــى الــدوري الممتاز، فيما ســيلعب صاحب 
المركز الثالث مع صاحب المركز الثامن في 
دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، لقاءيــن في 

ملحق الصعود والهبوط.
وسيلعب دوري الدرجة الثانية في الموسم 
المقبــل 2019 - 2020 مــن دوريــن )ذهــاب 
وإيــاب( ثــم دور ثالــث ســتوزع الفــرق فيــه 

إلى قسمين.

سحب قرعة دوري الدرجة الثانية الكروي
أحمد مهدي

وكاالت

أعلن الظهير الدولي اإلنجليزي السابق آشلي كول األحد اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء عقده مع دربي كاونتي من الدرجة األولى 
في يونيو الماضي؛ من أجل االنتقال للتدريب.

وأفــاد العب أرســنال وتشلســي الســابق 
البالــغ مــن العمر 38 عاما شــبكة “ســكاي 
ســبورتس” أنــه “بعــد تفكيــر عميق حان 
الوقــت لالعتــزال والتطلع قدمــا للفصل 

الجديد من مسيرتي”.
خــالل  كبيــرا  لقبــا   13 كــول  وأحــرز 
مســيرته، بينها 3 في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، وهو كان ضمن تشكيلة أرسنال 
التي أحرزت لقب الدوري موســم 2003 
- 2004 دون أن تتلقــى أي هزيمــة، بعــد 
موســم  اللندنــي  النــادي  مــع  أول  لقــب 

2001 - 2002 أيضا.
 2006 بالعــام  أرســنال  كــول  وغــادر 
لالنضمــام إلــى الجــار تشلســي، إذ لعــب 
معــه حتــى العــام 2014، وأضــاف إلــى 
العديــد  لنــدن  غــرب  نــادي  مــع  ســجله 
مــن األلقــاب مــن بينهــا الــدوري )2010( 
ودوري أبطــال أوروبــا )2012( والدوري 
األوروبــي “يوروبا ليــغ” )2013( خالل 8 

أعوام مع الـ “بلوز”.
ملعــب  مغادرتــه  بعــد  كــول  وتنقــل 
بيــن   2014 العــام  بريــدج”  “ســتامفورد 
أنديــة عــدة، فالتحــق برومــا اإليطالــي 
انجليــس  ولــوس   )2016  -  2014(

 )2018  -  2016( األميركــي  غاالكســي 
الدرجــة  مــن  كاونتــي  دربــي  وأخيــرا 
بإشــراف  لعــب  إذ  اإلنجليزيــة،  األولــى 
زميلــه الســابق ومدرب تشلســي الحالي 

فرانك المبارد.

آشلي كول يعتزل كرة القدم



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن
ــة مــطــار  ــركــ احـــتـــفـــلـــت شــ
بيت  بــحــجــاج  الــبــحــريــن 
من  القادمين  الــحــرام  هللا 
إلى  المكرمة  مكة  مدينة 
مطار البحرين الدولي بعد 
ــم مــنــاســك فــريــضــة  ــهـ أدائـ
الحج لعام 2019. هذا وبلغ 
المغادرين  الــحــجــاج  عــدد 
عبر مطار البحرين الدولي 
هذا  حــاج   5500 من  أكثر 

العام.

ــي الــشــركــة ــف ــوظ ــادرات م ــبـ ــمـ جـــواهـــري يــشــيــد بـ

“مطار البحرين” تحتفي بالحجاج

لجنة المرأة بـ “جيبك” تدعم “مكافحة السرطان”

يستمر مجمع مودا مول، وجهة المتسوقين األرقى في البحرين، في تعزيز مكانته في قطاع التجزئة، وعلى وجه الخصوص فيما 
يتعلــق بالعالمــات التجاريــة الفخمــة وذلك مع أربعة مســتأجرين جدد يضافون إلى تشــكيلة المجمع الراقيــة المكونة من أكثر من 
80 ماركة أزياء و50 ماركة مجوهرات محلية ودولية موزعة عبر 150 متجرًا في المجمع. ويجد زوار مودا مول مختلف األذواق 
تحــت قبــة المجمــع من خــالل مجموعة متنوعة من الماركات العالمية بما فيها األزياء والمجوهرات والمطاعم الفاخرة، باإلضافة 

إلى توفيره للعديد من العالمات التجارية العالمية الراقية والتي اختارت البحرين كموطن متاجرها المميزة.

وعلق المتحدث الرسمي باسم سافيلز، 
ــمــودا مـــول ومــركــز  الــوكــالــة اإلداريـــــة ل
السيد  ــمــي،  ــعــال ال الــتــجــاري  الــبــحــريــن 
دونالد م. برادلي فريكس على عروض 

ــول قـــائـــاً: “مــع  ــودا مـ الــتــجــزئــة فــي مــ
التركيز القوي على مستويات الفخامة 
ــمـــزيـــد مــن  والـــرفـــاهـــيـــة، ســنــضــيــف الـ
المميزة  التجارية والخدمات  العامات 

تمكن  تــجــارب  وسنخلق  والــمــعــاصــرة، 
مستجدات  مــتــابــعــة  مــن  المتسوقين 

الموضة وأرقى أساليب الحياة”.

الحكومية  مناقصات  من  واحــدة  في 
لتأجير  الــتــســهــيــات  شــركــة  تــمــكــنــت 
توفير  بمناقصة  الفوز  من  السيارات 
ــول لــــــــوزارة شــــــؤون الــشــبــاب  ــطــ أســ

والرياضة بعقد تأجير طويل المدى.

يــتــضــمــن هــــذا الــعــقــد الــمــهــم تــوفــيــر 
سيارات سيدان ودفع ورباعي وأيضا 
متطلبات  لتناسب  مــعــدلــة  شــاحــنــات 
على  عمائها  بخدمة  لتقوم  ــوزارة  ــ ال

أكمل وجه.

العام  المدير  ميهتا  ريبين  السيد  علق 
للشركة “ التسهيات لتأجير السيارات 
سعيدة جدا بنتيجة المناقصة وتتطلع 
معايير  أعلى  حسب  ــــوزارة  ال لخدمة 

خدمة الزبائن”.

“مودا مول” يعزز مكانته التسوقية في البحرين “التسهيالت”: أسطول سيارات لـ “الشباب والرياضة”
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تمشيًا مع سياسة شركة الخليج لصناعة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع 
المرأة  لجنة  عــضــوات  قامت  البحريني، 
بـــالـــشـــركـــة بــــزيــــارة لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
ــتــقــديــم الـــدعـــم  ــمــكــافــحــة الـــســـرطـــان ل ل
المميزة  التطوعية  والخدمات  للفعاليات 
فئة  خدمة  في  الجمعية  بها  تقوم  التي 
مصابي السرطان، والتزامها الكبير بالدور 

التوعوي والتثقيفي للمجتمع. 
ــادّرة  ــبـ ــمـ وفــــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى هــــذه الـ
اإلنسانّية، قال رئيس الشركة عبدالرحمن 
جــواهــري، أن الــشــركــة قــد اعــتــادت على 
ــادرات اإلنــســانــّيــة الــتــي من  ــمــب إطـــاق ال

شــأنــهــا خــدمــة الــمــجــتــمــع كــكــل، وتسعى 
التزامها  التأكيد على  إلى  من خال ذلك 
تعتبرها  التي  االجتماعّية  بمسؤولياتها 
الذي  النجاح  ومقومات  أسباب  أهــم  من 

تشهده الشركة.
وعضوات  رئيسة  بجهود  جواهري  ونــّوه 
لجّنة المرأة بالشركة اللواتي حرصن على 
تنظيم الفعاليات الهادفة وإطاق البرامج 
المجتمع  وتثقيف  للتوعية  والــمــبــادرات 
الفحوصات  متابعة  على  أفـــراده  وحــّث 
التي  األمــــراض  بــعــض  لتجنب  الـــدورّيـــة 
التشخيصية  مراحلها  في  عاجها  يسهل 
األولى، ومنها أمراض السرطان المختلفة.

شركة  تديرها  الــتــي  “كـــارفـــور”،  بحثت 
ماجد الفطيم في البحرين، أفق التعاون 
ــع رئـــيـــس الــمــجــلــس الــبــلــدي لــبــلــديــة  مـ
المنطقة الشمالية أحمد الكوهجي وعدد 
لمناقشة  وذلـــك  المجلس،  أعــضــاء  مــن 

الفرص المتنوعة لتعزيز االستدامة.
بالدور  االجتماع  في  الكوهجي  وأشــاد 
ــبــحــريــن، ونـــوه  ــارز لــكــارفــور فـــي ال ــبـ الـ
البحرين  فــي  عــشــر  الــثــالــث  بــمــتــجــرهــا 

الواقع بمنطقة باربار. 
المنطقة  في  الجديد  المتجر  وسيوفر 
الكسافا  نــبــات  مــن  مــصــنــوعــة  أكــيــاس 
الــمــواد  مــن  والــخــالــيــة  للتحلل  الــقــابــلــة 
وراثًيا، عوًضا  المعّدلة  والمواد  النفطية 
المستخدمة  الباستيكية  األكياس  عن 
إلى  قدًما  “نتطلع  وقــال:  واحـــدة.  لمرة 
ــور ونـــأمـــل أن تــكــون  ــارفـ الــعــمــل مـــع كـ
نعزز  لكي  وقوية  استراتيجية  شراكتنا 

البيئية  المشاريع  مختلف  حول  الوعي 
المستدامة التي يسعى المجلس البلدي 
ناشًطا  يكون  أن  الشمالية  بالمحافظة 

فيها”.
لدى  البحرين  فــي  كــارفــور  مدير  وقــال 
ماجد الفطيم للتجزئة جيروم عقل “تقع 
االستدامة في صلب اهتماماتنا ونطمح 
البلدي  المجلس  مــع  جــهــودنــا  لتوحيد 
بالمحافظة الشمالية الذي نشكر زيارته 
لتحقيق  سعينا  على  ونــؤكــد  الكريمة، 
بنشر  تتمثل  الــتــي  المشتركة  أهــدافــنــا 
الباستيكية  المواد  مضار  الوعي حول 
الــمــســتــخــدمــة لـــمـــرة واحـــــدة وتــحــفــيــز 
عمائنا على تبني الممارسات الخضراء 
المتجر  افتتاح  ومع  للبيئة”.  والصديقة 
الجديد في باربار في مجمع جواد دوم 
في  كارفور  متاجر  عــدد  يصل  الشهير، 

البحرين الى 13 متجرا في الدولة. 

“كارفور” تبحث التعاون مع “بلدي الشمالية”

مجمع سار يحتفل بالعيد
أعدت  المبارك،  األضحى  عيد  بمناسبة 
ثمار  وفريق  ســار  مجمع  إدارة  من  كل 
ــاالً بــمــجــمــوعــة من  ــفـ ــتـ الــتــطــوعــي احـ
والشيقة  المرحة  واألنشطة  الفعاليات 
المطاعم  في حي  لألطفال  المخصصة 

تاريخ 12 و13 أغسطس 2019.
على  يحتوي  االحتفالي  البرنامج  كان 
عدة أنشطة مثل: نقش الحناء والخط 
العربي باإلضافة إلى الكتابة على الورد 
والـــرســـم الــكــارتــونــي بــواســطــة رســـام، 
ــفــريــق بــعــمــل مــســابــقــات  ــام ال حــيــث قــ
جوائز  تــوزيــع  وتــم  تحفيزية  وألــعــاب 
ــدة عـــلـــى األطــــفــــال والــجــمــهــور  ــ ــدي عــ
األطفال  إهــداء  تم  وأيضًا  المشاركين، 
باالس  كوبونات مقدمة من محل كدز 
لــأللــعــاب. وفــي األخــيــر تــم عمل فقرة 
سحب على سبيكتين ذهب مقدمة من 
محل أڤتار للذهب مما أضاف الحماس 

والبهجة عند األهالي. 

وذلك  الضيوف  بإكرام  الحفل  واختتم 
من  الشامية  والحلوى  الكنافة  بتقديم 

قبل محل ورد الشام. 

وسارت فقرات الحفل بتنظيم محققة 
والــســرور  الفرحة  إدخـــال  وهــي  غايته 

على قلوب المشاركين.

أحــد  ــتــجــاري،  ال الخليجي  الــمــصــرف  احــتــفــى 
البحرين،  بمملكة  الرائدة  اإلسامية  المصارف 
بمجموعة جديدة من موظفيه من ذوي األداء 
وجاء  المتميز”،  “األداء  برنامج  ضمن  المتميز 
الرئيسي  بالمقر  أقيمت  احتفالية  فــي  ذلــك 
ــمــالــي بحضور  ال الــبــحــريــن  بــمــرفــأ  لــلــمــصــرف 
اإلدارة  أعــضــاء  مــن  وعــدد  التنفيذي  الرئيس 

التنفيذية. 
البرنامج  تطبيق هذا  المصرف على  ويحرص 
المتميزين  الموظفين  جــهــود  تــقــديــر  بــهــدف 
باإلضافة  لديهم،  المؤسسي  االنتماء  وتعزيز 
إلى توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تحثهم 
وتدعم  المطلوب،  بالشكل  مهمات  تأدية  على 
روح  وتــنــشــر  والــعــمــلــيــة،  العلمية  مــؤهــاتــهــم 

اإلبداع والمنافسة بينهم. 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال ال
لــلــمــصــرف ســطــام الــقــصــيــبــي: “مــوظــفــونــا هم 
عليه  نرتكز  الــذي  للمصرف  الرئيس  الشريان 

لتقديم عملياتنا وخدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة 
نحتفي  أن  واجبنا  مــن  ولـــذا  الــكــرام  لعمائنا 
مــدى  إلظــهــار  المتميز  وأدائـــهـــم  بــإنــجــازاتــهــم 
وعطائهم.  إخاصهم  على  وتقديرنا  امتنانا 
العتمادنا  التجاري  الخليجي  بالمصرف  نفخر 
على كوادر بحرينية مؤهلة، وسنظل ممتنين 
مكانته  ترسيخ  في  البارزة  مساهماتهم  على 
بمملكة  رائـــــد  ــي  ــامـ إسـ كــمــصــرف  ــمــمــيــزة  ال

البحرين”. 

وأضاف “يحرص المصرف الخليجي التجاري 
وقطاعاته  إداراتـــه  في  العاملين  تكريم  على 
ـــرى  أخـ أو  ـــورة  ــــصـ ب ــفــة  ــل ــمــخــت ال ــه  ــامــ ــســ وأقــ
ويرسخ  والــعــطــاء،  اإلنــتــاج  على  لتشجيعهم 
ويعزز لديهم روح االنتماء للمصرف باعتبارهم 
الــذي من شأنه أن  جــزءا ال يتجزأ منه، األمــر 
وإبداعاتهم،  إمكاناتهم  إبــراز  على  يشجعهم 
لتقديم  األكـــمـــل  الـــوجـــه  عــلــى  واســتــثــمــارهــا 

األفضل لعمائنا الكرام”.

القصيبــي أثنى على جهودهم فــي تعزيز المكانــة المتميزة للمصرف

“الخليجي التجاري” يحتفي بموظفيه المتميزين
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مزاجك حميمي واجتماعي وتنجح في االبتعاد.

تهتم بشؤون مالية مشتركة وببعض المصاريف.

 تتغير معطيات وتفاجئك بعض األحداث.

األمور المهنية جيدة جدًا وتقريبًا طوال العام.

أنت مبتسم وترفض التعب ومليء بالحيوية.

 تمتلك إرادة للتواصل مجددًا مع المحيطين.

قد تعاكسك األوضاع وتعيش صراعا.

ربما تناضل من أجل قضية حق وتنتصر.

حّدد أهدافك جيًدا وتحاول الوصول إلى ما 
تريد.

ال تسمح للمشاكل أن تتدخل في حياتك العملية.
 

تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة الرياضة بصورة 
يومية.

ابتعد عن الضغوط اليومية حتى ال تصاب 
بالتوتر.
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 1973
 فرنسا تفجر قنبلتها 

الذرية الثالثة على 
بعد سبعمائة 
وخمسين 

كيلو متًرا من 
جزيرة تاهيتي 

بالمحيط الهادي، وتباينت 
ردود الرأي العام العالمي  

في خطوة مميزة 
ومختلفة، ستشارك 

النجمة التركية هاندا 
أرتشيل في فيلم 

سينمائي هندي من إخراج 
راهول ميشرا. ومن 

المقرر أن يبدأ التصوير 
في نوفمبر المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يضــم نخبــة مــن نجــوم الصــف األول وجديــر بالمشــاهدة

Once Upon a Time in Hollywood.. فريد الطراز

 Once Upon a Time in تــدور احــدث أفــام المخــرج الكبير كوينتيــن ترانتينــو
Hollywood والذي يعرض حاليا في شــركة البحرين للســينما وفوكس ســينكو، 
في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك 
دالتون” ممثل تليفزيوني ســابق لمسلســل ينتمي لنوعية “الويســترن” األمريكي، 
ويجســده ليونــاردو ديكابريــو، و”كليــف بــوث”، الممثــل البديــل لــه الــذي يــؤدى 
المشــاهد الخطرة بدال منه، ويجســده براد بيت، يكافح االثنان من أجل تحقيق 

الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم ايضا بصورة ممتازة على 
ارتكبتهــا  التــي  القتــل  جرائــم  سلســلة 
عائلــة “مانســون” فــي فترة الســتينيات 
من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد 
من األشــخاص منهم الممثلة األمريكية 
شــارون تايــت التــي تم طعنهــا نحو 16 
طعنة، وكانت وقتها حامل فى شــهرها 

الثامن.
فــي التفاصــي فكما قلنــا، الفيلم وقعت 
وقعــت  حيــث   1969 فــي  احداثــه 
الجريمــة البشــعة التــي ضــج بهــا الرأي 
العــام آنــذاك، وهــي اقتحــام أربعــة مــن 
مريدي تشــارلز مانسون الهيبيين منزل 
وقتلهــم  بوالنســكي  رومــان  المخــرج 
زوجتــه الممثلــة شــارون تيــت الحامــل 
في شهرها الثامن مع ثلة من أصدقائها 
المقربين. قام تارانتينو بذكائه الغريب 
مــع  تجــري  وجعلهــا  القصــة  بتحويــر 
بطلــي فيلمــه فــي منــزل مجــاور لمنزل 
بوالنســكي وزوجتــه، حيــث يقــدم لنــا 
جديــر  وفيلــم  رائعــة  قصــة  تارانتينــو 
بالمشــاهدة من تمثيــل النجم الكبير آل 
باتشــينو الــى جانــب مارجــوت روبــى، 

لورينــزا ايزو، وداكوتــا فانينج، وكيرت 
روســيل وهو من تأليف ايضا تارانتينو 
الــذي فيــه قــام بتحوير القصــة وجعلها 
 99 ورصــد  فيلمــه،  بطلــي  مــع  تجــري 
مليــون دوالر فــي األســبوع األول مــن 
عرضــه داخــل أمريــكا الشــمالية، وقبــل 

عرضه في الشرق األوسط. 
لنــا المخــرج فــي الفيلــم الكبيــر  يقــدم 
الســريعة  الماضــي  ذكريــات  ببراعــة 
مثــل  تفســير  الــى  تحتــاج  ال  بمشــاهد 
انــد  نيــل ديامونــد، ذا مامــاس  أغانــي 
ذا بابــاس، األفــام الحربيــة النطونيــو 
الغربــي،  البــوب  روايــات  مارغيريتــي، 
الحفــات الضخمة في قصر باي بوي، 
قمصــان الهــاواي، حركــة “فــاور بــاور”، 
ملصقــات األفــام، الســترات الجلديــة، 
الهيبيز، واجهة دور العرض السينمائية 
القصيــرة،  التنانيــر  القديمــة،  الضخمــة 
ومواقع تصوير األفام وغيرها من هذا 
العشــق فــي تلك الفترة فــي امريكا في 
فيلــم ممتع جدا ملــيء باإلثارة يتطلب 
التركيــز لكثــرة التلميحــات، الكوميديــا 

مسلية بشكل ال يصدق!

يعتبــر فيلــم تارانتينــو الجديــد إنجــازا 
إلــى ســجله  فريــدا مــن نوعــه يضــاف 
الحافــل، فدافعــه لصنع الفيلــم ينبع من 
حنيــن قــوي إلــى الحقبــة الذهبيــة فــي 
حســب  والمتراوحــة  أنجلــوس،  لــوس 
قــول بعــض النقــاد بيــن الماضــي الــذي 
والمســتقبل  هتشــكوك  ألفريــد  يمثلــه 
ســبيلبرغ.  ســتيفن  يمثلــه  الــذي 
  “Once Upon A Time In”واســتطاع
Hollywood أن يحصــل على تقييمات 
عاليــة مــن النقــاد، حيــث حصــل علــى 
علــى  مراجعــة   90 بعــد   92% تقييــم 

.”Rotten Tomatoes“ موقع
الســؤال المطــروح اليــوم بعد مشــاهدة 
الفيلم هو هل سينتزع شيء من جوائز 
والبافتــا،  غلــوب  والغولــدن  األوســكار 
بســبب أن الفيلــم يقــدم بأســلوب فريد 
تارانتينــو  أفــام  بيــن  حتــى  الطــراز 

نفســه، إذ يمزج فيه شخصيات خيالية 
وبــرزت  عاشــت  حقيقيــة  بشــخصيات 
في عالم هوليوود السينمائي في العام 

.1969

نشــر موقع OneTwoTrip قائمة باألشــياء التي غالبا ما ينســاها الركاب على 
متن الطائرات أثناء السفر.

وتبين أن نحو 29 % من األشياء التي ينساها المسافرون على متن الطائرات 
هــي أدوات إلكترونيــة تشــمل الهواتــف والحواســب الشــخصية واللوحيــة، 
وســماعات الرأس، وأجهزة االســتماع للموســيقى، وفق ما نشــره موقع روسيا 
اليــوم. وتشــكل حقائــب الســفر الصغيــرة أو الحقائــب النســائية والمحفظــات 
المخصصة لحمل الوثائق نســبة 14 % من األشــياء التي ينســاها المســافرون 
عــادة فــي الطائــرات، أمــا األغــراض التــي يشــتريها المســافرون مــن محــات 
األسواق الحرة في المطارات فتشكل 13 % من نسب األشياء التي ينسونها.
بينما المابس كالكنزات والمعاطف فتشــكل ما يقارب 10 % من المنســيات، 

وتشكل وسائد السفر نحو 9 %.

أكثر ما ينساه المسافرون في الطائرات

 1981
طائرتان إف - 14 توم كات أميركيتان تسقطان طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي سو17- في خليج سرت.

 2003
إلقاء القبض على طه ياسين رمضان على يد قوات البشمركة الكردية التي سلمته للقوات األميركية.

 2017
 مصرع 23 شخًصا على األقل وإصابة 156 آخرين في حادث انحراف قطار عن مساره في والية ُأّتر پردیش في الهند.

 1871
مولد األميركي اورفيل رايت، أحد األخوين رايت األميركيين اللذين اخترعا الطائرة.

 1934
 انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيًسا لها وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية.

18

أكد الفنان اللبناني خضر عالء الدين انه بصدد إطالق مســرحية 
تجمع عددا من أعمال والده الراحل حسن عالء الدين الشهير 
بـ شوشــو، بتقديمه “أخ يا دنيا” على مســرح قلعة شــعبان 

السياحية التراثية بحلة جديدة في 24 الجاري.
وأضاف شوشو االبن انه يحرص على استكمال مسيرة والده 

الفنيــة التي كانت لها بصمات لبنانية ال تنســى في الســاحة 
الفنية والغنائية في لبنان.

أعلنت شــركة فالكون فيلمز، المنتجة لفيلم “بال هيبة”، أنها 
ربحت الدعوى القضائية التي أقامتها شركة الصباح عليها، 

لوقف عرض الفيلم بدور العرض اللبناني.
وأكد المنتج رائد ســنان، في تصريحــات صحافية، أنه يثق 
بالقضــاء اللبنانــي، وكان علــى يقين بأن القرار ســينتصر 

للفيلــم، مضيفا أن “بال هيبة” قطار يســير، وال شــيء يقف 
بطريقــه، إذ يحقق نجاحا كبيرا في صاالت الســينما، منذ اليوم 

األول لعرضه.

باءت محاوالت االتفاق وديًا بين وائل كفوري ومطلَّقته آنجيال 
بشــارة بالفشــل ووصلــت المســاعي بينهما إلــى طريق 
مسدود في صراع على حضانة طفلتيهما ميشيل وميالنا 

لن يتم حسمه دون أمر قضائي ملزم.
وكشــف محامي آنجيال بشارة أن المفاوضات بين موكلته 

وطليقها باءت بالفشــل ولم تفلح محاولة تســوية مســألة 
الحضانة وديًا، على الرغم من اســتجابتها ألمر المحكمة بعدم 

النشر عن أي شيء يخص عالقتهما للرأي العام.

كفوري وأنجيالبال هيبة يربحتكريم شوشو

طارق البحار
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“Ready or Not”... مشاهد رعب في لعبة بحث مخيفة

»  modern“ أطلت صوفيا فيرغارا أخيرا في الجزء األخير من مسلسل
family”، من تأليف وإعداد الثنائي كريستوفر لويد وستيفن ليفيتا. 

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: إد أونيل، 
تاي باريل، جولي بوين، جيسي تايلر فيرغسون، أريك ستونستريت، 

سارة هايالند، أرييل وينتر، نوالن غولد، وريكو رودريغيز.

ســوف تســتضيف صاالت الســينما في مملكة البحرين ابتداًء من 22 أغســطس المقبل فيلم 
الرعــب والتشــويق الجديــد Ready or Not، والــذي تتمحور قّصته حول عروس شــابة تتم 
دعوتها في ليلة عرسها من ِقَبل أقارب زوجها األغنياء وغريبي األطوار للمشاركة في تقليد 
قديم لدى العائلة يتحّول إلى لعبة قاتلة، حيث يحاول كل من يشارك فيها النجاة والحفاظ 

على حياته بكل ما أوتي من قّوة.

العــروس  علــى   Ready or Not فيلــم  يرّكــز 
غرايس )تلعب دورها النجمة ســامارا ويفينغ( 
التــي تكــون علــى وشــك الــزواج مــن أليكــس 
)يلعب دوره مارك أوبرين(، وتدور أحداثه في 
القصر الغريب والمخيف التابع لعائلة العريس 
الغنيــة. لكن حفل الزفــاف الفاخر يتحّول إلى 
حــدث مميــت عندمــا ُيطِلــق أنســباء غرايــس 
الجــدد لعبــة غميضــة )اختبــاء وبحــث( عالية 
المخاطــر يتضــح بعدهــا بأنهــا تقليــد يرافــق 
يــوم الزفاف. وبالتالــي، يتوّجب على غرايس 
االختبــاء من فترة منتصف الليل حتى الفجر 
فــي الوقت الــذي يجهد أقربــاء زوجها الجدد 
في البحث عن العروس الخائفة ضمن أجواء 

مفعمة بالرعب والتشويق.
وفــي تعليــق لهــا علــى الفيلــم الجديــد، تقــول 
الناحيــة  مــن  رائــع  الفيلــم  “إن  ويفينــغ: 

الســيكولوجية، إذ عليك دومًا محاولة معرفة 
الموضــوع  إن  كمــا  اآلخــرون.  بــه  يفّكــر  مــا 
حــول  يــدور  إنــه  لــي،  بالنســبة  أيضــًا؛  مثيــر 
تعــرف  أنــت  حــد  أي  ‘إلــى  أساســي:  ســؤال 
فعــاً الشــخص اآلخــر، وترّكز شــخصية مارك 
القــرار  اتخــاذ  علــى  غرايــس(  زوج  )أليكــس 
المناســب للوقــوف إلى جانب حــب حياته أو 

المضي بوالئه لعائلته.”
حيــث  التشــويق،  مــن  بكثيــر  الفيلــم  يتمّيــز 
وأثنــاء  القّصــة،  مجريــات  ضمــن  نتعــّرف 
ظــل  وفــي  الكبيــر  القصــر  داخــل  االختبــاء 
مقاومتها القوية للبقاء على قيد الحياة، على 
الجديــدة  بقريبتهــا  وثــوق غرايــس  إمكانيــة 
بكــي )تلعب دورهــا آندي ماكدويــل(، أو حتى 
بــأي عضــو آخــر مــن عائلتهــا الجديــدة. وقــد 
قــام بإخــراج هــذا الفيلــم الجديد الــذي يلعب 

أدوار البطولــة فيه أيضًا كل من مارك أوبرين 
وآدام برودي، المخرجين مات بتينللي وتايلر 

غيّليت.
مــن ناحيتهــا، تقــول النجمــة ماكدويــل: “إنــه 
أول فيلم رعب لي دون أي ترّدد، وقد أحببته 
فعــاً! لقــد أعجبنــي النــص، وهــو ُيعتَبــر ذكيــًا 
حقــًا. لقــد ابتكــر الكاتبــان غــي بوســيك وآر. 
كريســتوفر مورفــي مفهومــًا رائعــًا عــن عائلة 

ثريــة عاليــة المكانــة االجتماعية. ثــم أضافوا 
إلــى القّصــة فكرة لعبة الغميضة بشــكل مثير. 
ومــن البديهــي كأشــخاص بالغيــن إننــا لم نعد 
لــدي ذكريــات  لكــن  الغميضــة،  لعبــة  نمــارس 
غريزيــة عــن هذه اللعبــة كطفلة صغيــرة، وأنا 
أتذّكــر جيــدًا الشــعور الــذي يرافــق االختبــاء 
وعمليــة البحــث عنــك” وســوف يعــرض فــي 

البحرين في 22 أغسطس 2019.
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ضمن أنشــطة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، أقيمت الســبت الماضي 
الموافق 17 أغســطس 2019 ورشــة عمل “تقنيات الرســم باألكريلك” 
فــي مركز الفنون، إذ اســتهدفت الورشــة المشــاركين لألعمــار ما بين 

10 و15 عاًما.

بالتعــاون  الورشــة  وأقيمــت 
للفنــون،  ميراكــي  مركــز  مــع 
علــى  عــدة  صــور  عرضــت  إذ 
المشاركين الختيار واحدة منها، 
لخلــق لوحــة فنيــة خاصــة بهــم 
باســتخدام الــوان األكريليك بعد 
التعرف على التقنيات المختلفة.
مركــز  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

الفنون ينظم سلسلة من الورش 
كل  فــي  والترفيهيــة  التعليميــة 
يــوم ســبت مــن شــهر أغســطس 
هــذه  تعتبــر  حيــث  2019م، 
للحركــة  اســتمرارية  الــورش 
الثقافية والفنيــة المحلية وذلك 
صيــف  مهرجــان  اختتــام  بعــد 
اشــتغال  بعــد  مؤخــًرا  البحريــن 

ثقافــي دام شــهر كامــًا، قّدمــت 
خالــه هيئــة الثقافــة مجموعــة 
متنوعــة ومميــزة مــن األنشــطة 
نخــول  خيمــة  مــن  كل  فــي 
التــي أقيمــت بالقــرب مــن قلعــة 
الشــيخ ســلمان بن أحمــد الفاتح 
بمدينــة الّرفاع والصالة الثقافية 

بالمنامة.
التــي  العمــل،  ورش  وتغطــي 
تقــام بالتعاون مــع مركز ميراكي 
للفنــون، مجموعة مــن المجاالت 
كفنــون الرســم باألكريليــك، فــن 

التشكيل بالخيوط والنجارة.

“الفنون” يحتضن ورشة تقنيات الرسم باألكريلك

لـــ  مبــارك  أحمــد  القديــر  الفنــان  أكــد 
“الباد” أن الساحة الفنية في البحرين 
شــهدت نشــاطا ملحوظا خال الفترة 
حيــث  المســرح،  الســيما  الماضيــة، 
عرضــت وفي فتــرة وجيزة عــددا من 
المسرحيات وهذا مؤشر نجاح ودليل 
قاطع على أن المسرح البحريني دائما 

يسير بخطى ثابت.
أن  مبــارك  أوضــح  أخــر  جانــب  مــن 
نجاح مسلســله اإلذاعــي “ يوميات أم 
ســحنون” بأجزائــه األربعــة إلى جانب 
يشــعر  جعلــه  ســلطان  هــدى  الفنانــة 
بالسعادة، خاصة وأن المسلسل أصبح 
علــى كل لســان ودخــل كل بيــت ومن 
ألنــه مسلســل  يســتمر،  أن  المفتــرض 
وأرجــع  بامتيــاز  شــعبي  كوميــدي 
المســتمع إلى اإلذاعة، علــى اعتبار أن 
الدرامــا التلفزيونيــة أحكمــت قبضتها 

الجــزء  أن  وتوقــع  شــيء،  كل  علــى 
الخامــس مــن المسلســل ســيرى النــور 

قريبا حسب ما عرفه من المؤلف.
وعــن جديده قــال مبــارك: ال أزال في 
أو  المســرح  ســواء  الجديــد  انتظــار 
التلفزيون، ولكن ثق تماما ان االختيار 
البد وأن يكون مواز لمسيرتي الفنية. 
وعــن رأيه في الشــباب الواعد أوضح 
بالمواهــب  الســاحة مليئــة  أن  مبــارك 

التمثيــل  فــي  ليــس  الواعــدة  الشــابة 
فحســب وإنما في اإلخــراج والديكور 
والمكيــاج والســينوغرافيا، فالبحريــن 
معروفــة عنهــا بأنها “والدة” فــي الفن، 
وأود أن أشــير هنــا إلــى الــدور الكبيــر 
والفاعــل الــذي يلعبــه مهرجــان خالــد 
بــن حمــد للمســرح الشــبابي فــي رفــد 
الساحة بالمواهب وتشجيع المبدعين 
وقاعــدة  منصــة  فهــو  الشــباب،  مــن 

لانطاق، ورأينا مواهب رائعة تخرج 
الســنوي  المهرجــان  هــذا  عبــاءة  مــن 
فــي  مؤثــرة  قــوة  اليــوم  وأصبحــت 

المسرح.
الواعــد  الشــباب  عمومــا  وأضــاف: 
فــي البحريــن يبشــر بمســتقبل ونحــن 
فــي  الشــبابي  بالحــراك  فخــورون 
المسرح والدراما، وكلما كانت القاعدة 
صلبة كلما ازدهر الفن وأينعت ثماره.

مع الفنانة أحالم محمدالمسرح البحريني يسير بخطى ثابتة

ــن ــف ــا ازدهـــــــر ال ــم ــل ــة ك ــب ــل ــت الـــقـــاعـــدة ص ــانـ ــا كـ ــم ــل ك
أحمد مبارك: فخورون بالمواهب الفنية الواعدة

مــن المؤمــل أن يشــارك الناقد المســرحي البحريني يوســف الحمدان فــي فعاليات 
الــدورة 26 لمهرجــان القاهــرة للمســرح التجريبــي الــذي ســيقام في الفتــرة من 10 
– 20 ســبتمبر القــادم إلــى جانب نخبــة من الفنانين والنقاد العــرب، وأوضح رئيس 
المهرجــان ســامح مهــران أن إدارة المهرجــان اختــارت أن يكــون محــور الــدورة 
26 عــن المســرح اإلفريقــي حيــث تعقــد ندوة فكريــة على مدى يومين تســتضيف 
كبــار المســرحيين و النقــاد والباحثيــن األفارقة لمناقشــة قضايا المســرح اإلفريقى 
يصاحب الندوة مجموعة من العروض تقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة 

إفريقية غير عربية من خال 18 عرض يتم اختيار 5 منهم لمصاحبة الندوة.
وأشــار مهــران إلــى أن المشــاركات العربية حتــى اآلن بلغت ســبعة و ثمانين عرضا 
تمثــل 16 دولــة عربيــة، وتصــدرت دولــة تونس المشــاركات العربية بخمســة عشــر 

عرضا مسرحيا، إضافة لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

نشــرت اإلعامية الســعودية روزانا اليامي 
مجموعــة مــن الصــور، وثقــت مــن خالهــا 

زواجها من شخص ُيدعى خالد.
وفاجــأت اليامــي الجمهور بإعــان زواجها، 
من خال نشــر لقطات لمراســم عقد القران 
ليتــم  عريســها،  مــع  بالزفــاف  واالحتفــال 

تداول هذه المقاطع عبر مواقع التواصل.
وأعلنــت روزانــا زواجهــا بنشــر مقاطــع مــن 
هــي وعريســها وهمــا  االحتفــال، فظهــرت 
التقــاط  مــع  الــزواج،  يســتعرضان خاتمــي 
الصــور التذكاريــة، وحرصــت علــى تغطيــة 
وجه عريســها، مــن خال وضــع “إيموجي” 
اســمه،  بذكــر  فقــط  واكتفــت  حــب،  قلــب 
معلومــات  أي  تذكــر  أن  دون  خالــد،  وهــو 
إضافيــة عنــه وتفاعــل الجمهــور بقــوة مــع 
لقطــات زواجهــا، وانهالــت التعليقــات التي 
تغزلــت بجمالهــا ومراســم الحفــل األنيــق، 
ولــم يخــُل األمر مــن اعتــراض البعض على 
تغطيــة وجه عريســها، إال أن محبيها أكدوا 
أن كثيــرات مــن النجمات فعلــن هذا أخيرا، 

فهي ليست األولى.

طــرح الفنــان خميــس زويــد جديــدة فــي عالــم الطــرب 2019 أغنية جديــدة بعنــوان “ تقدر” 
مــن كلمــات عبــدهللا الربيعــي والحان علي ســالم وتوزيع تــراث نمير ومكس وماســترنق اقر 
نجــاح والتصميــم طــارق العلــي.  المعــروف أن الفنان زويــد يعد من األصــوات المعروفة في 
الوسط الفني وصاحب تاريخ عريق في الفن، فقد تخرج وكانت بدايته في مسابقة الغناء 
فــي البحريــن وحصــل علــى المركز األول وبدأ مســيرته الفنيــة مع طرح أغنية بمناســبة األم 
بعنــوان “شــمعه البيت الســعيد” والتي عرفته على الجمهور، وبعدهــا طرح البوم”غناتي” في 
2005 وشارك في مهرجان البحرين األول وحصل على المركز األول كما شارك في “فرجان 
لــول” مــع الفنــان مبــارك نجم “وملفــي األياويد”، و”شــريك الحياه”، ومقدمــات برامج إذاعية 

ومسلسات مثل “يوميات نعناعة” وأغاني وطنية مثل “رآيه بادي” و”رسالة إلى حمد”.

زواج اإلعالمية السعودية روزانا اليامي

“تقدر”... جديد الفنان خميس زويد
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أمراض رئوية نادرة.. وجدل بشأن السيجارة اإللكترونية
يلجــأ النــاس في العــادة إلى الســيجارة اإللكترونيــة ألنهم يرونها 
أخــف ضــررا، لكنهــم قــد ال يــدرون أن هــذا البديل ســيوقعهم في 

شراك أمراض فتاكة على مستوى الرئة.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “واشــنطن بوســت”، فإن مســؤولين 
فــي الصحــة األميركيــة يجــرون تحقيقات بشــأن ما يقــارب 120 
مــن حــاالت المــرض غامضــة التــي نجمــت عــن تدخين الســجائر 

اإللكترونية.
وأورد المصــدر أن الحــاالت المرضيــة، التــي تخضــع للتحقيــق، 
تضم أشــخاصا بالغين وعددا من اليافعين، الذين تكبدوا فاتورة 
صحية باهظة بعدما اعتقدوا أن السيجارة اإللكترونية قد تكون 

حال.
وبحلــول يــوم الجمعــة الماضــي، تأكــدت إصابة 31 شــخصا بهذه 

األمراض الرئوية، فيما يتواصل التحقيق بشأن العشرات.
المرضــى  قــدرة  فــي  شــكوكا  الصحيــون  المســؤولون  ويبــدي 
الحالييــن علــى التعافي بشــكل تــام من اضطراباتهــم الرئوية في 
المســتقبل، وهــذا يعني أنهم سيتعايشــون مع األمــراض المزمنة. 
وتنجــم هــذه األمراض عــن جرح في الرئة، وتظهــر األعراض من 
خــالل صعوبــات فــي عملية التنفــس، إلى جانــب آالم في منطقة 
الصــدر. فضــال عــن ذلــك، أبلــغ مرضــى آخــرون عــن حــاالت مــن 

الغثيان واإلسهال والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم.
ويعمــل المركــز األميركــي لمراقبــة األمــراض والوقايــة منهــا، في 

إطار تعاون مع وزارة الصحة، داخل 5 واليات على األقل تأكدت 
فيها حاالت المرض الرئوي.

والواليــات األميركيــة الخمس، التي تأكــدت فيها حاالت اإلصابة 
باألمــراض الرئويــة الغامضة هي مينيســوتا وإلينوي وكاليفورنيا 

وإنديانا وويسكنسن.

وأوضحت المتحدثة باسم المركز األميركي لمراقبة األمراض  «
والوقاية منها، كاثي هيربن، أنه ال يوجد أي دليل في الوقت 
الحالي على وجود مرض معد. وتقول السلطات الصحية، 

إنها لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه األمراض الرئوية ناجمة 
عن السجائر اإللكترونية نفسها، أم إن االضطرابات نشأت 

بسبب مكونات تسربت إلى أدوات التدخين.

أوقــف مدعــي أمــن الدولــة فــي األردن 
ســيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش 
مخــدر فــي مركبــة زوجها، قبــل أن تبلغ 
عنــه إدارة مكافحــة المخــدرات بقصــد 

توريطه للخالص منه.
وأفــاد موقــع “الغــد” عن مصــادر وصفها 
بالموثوقــة بأن الســيدة أحضرت قطعة 
ثــم  األشــخاص،  أحــد  مــن  حشــيش 
زوجهــا  مركبــة  مقعــد  تحــت  وضعتهــا 
المخــدرات  مكافحــة  إدارة  وأبلغــت 

بوجود مخدرات في سيارته.

وألقي القبض على الزوج في إحدى  «
مناطق شرق العاصمة عمان، كما 

تم ضبط قطعة الحشيش في 
سيارته لكن التحقيق كشف عن 

أن الحادث مدبر من قبل الزوجة 
التي تم استدعاؤها. وبالتحقيق 

معها اعترفت أنها وبالتنسيق مع 
أحد األشخاص، دبرت لزوجها هذه 

المكيدة بقصد إدخاله السجن 
وبالتالي التخلص منه.

توقيف أردنية 
دّست المخدرات 

بمركبة زوجها
ذكرت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي، أمس، أن شهر يوليو الماضي 

كان األكثر حرارة في تاريخ والية أالسكا األميركية.

وأضافت اإلدارة أن الجليد ذاب، وشــوهدت 
درجــات  وســط  تســبح  بيرنــغ  بحــر  أســماك 
فعــل  وكذلــك  المعتــاد،  مــن  أعلــى  حــرارة 
األطفــال فــي مدينــة نــوم الســاحلية. كما بدأ 
موســم حرائق الغابات مبكرا، واستمر لوقت 
أطول. وقال بريان بريتشــنايدر، الباحث في 
مجــال المناخ بمركز أبحاث القطب الشــمالي 
الدولي التابع لجامعة أالســكا فيربانكس، إن 

الظواهــر الجويــة غيــر العاديــة مثــل هذه قد 
تصبح أكثر شيوعا مع ارتفاع درجة حرارة.

 وبلغت درجة الحرارة في أنكوراج، أكبر  «
مدن الوالية، في 4 يوليو، 32.22 درجة 

مئوية في مطار تيد ستيفنز أنكوريدج 
الدولي، وهو أعلى بـ5 درجات مقارنة 

بالرقم القياسي السابق المسجل في 
المدينة والبالغ 29.44 درجة مئوية.

قالت امرأة من والية داكوتا الجنوبية األميركية إنها وضعت 3 توائم أخيرا، ولم تكن 
على علم بشأن حملها حتى ذهبت إلى المستشفى معتقدًة أنها مصابة بحصوات الكلى.

وأوردت قنــاة “كوتــا تــي. فــي” أن دانييــت 
غيلتز، وهي من مدينة ستورغيس في والية 
3 توائــم بحالــة  داكوتــا الجنوبيــة، وضعــت 

صحية جيدة في 10 أغسطس الجاري.
وأوضحــت غيلتــز أنهــا رغــم أن لديها طفلين 
آخرين، لم تكن تعلم أنها حامل في األسبوع 
الـ34. وأضافت أنها عندما بدأت تشــعر بآالم 

اعتقــدت أنهــا بســبب حصــوات الكلــى التــي 
كانــت أصيبــت بهــا مــن قبــل، ولكــن األطبــاء 

أبلغوها بأنها حامل بعدد من األجنة.

وولد التوائم الثالثة خالل 4 دقائق  «
وكان وزن كل واحد منهم حوالي 

1.8 كيلوغرام. وأطلق على التوائم 
الثالثة أسماء بليز وجيبسي ونيكي.

أالسكا الباردة تلتهب.. وخبير مناخ يحذر

ذهبت لعالج حصوات الكلى.. فأنجبت 3 توائم

“الرانجينا”.. بعد وفرة محصول رطب الخالص 
)عدسة: عبدهللا محمد خان(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بيع مهر إنجليزي بـ 800 ألف يورو
فــي  أصيــل  إنجليــزي  مهــر  بيــع 
 800 بســعر  عشــر  الثامــن  شــهره 
ألــف يــورو، فــي نورمانــدي غربي 
فرنســا، فــي أولــى أيــام مــزادات 
أغسطس على خيول ستستخدم 
الحقــا فــي ســباقات، بحســب مــا 
أفادت شــركة “أركانا” القّيمة على 

هذا الحدث.
مــن  الذكــر  المهــر  هــذا  ويأتــي 
)منطقــة  إتريــان  اســطبالت 

كالفادوس غرب فرنسا( وهو ثمرة تزاوج بين فحل الخيل “غاليليو” الذي يعّد من أفضل 
األصنــاف فــي العالــم والفــرس “شــتيب أمــاك”. واشــتراه صنــدوق االســتثمار “فينيكــس 

ثوروبريد” والسمسار درموت فارينغتون.
وبيــع حصــان آخر بعد ظهر الســبت في مقابل 750 ألف يــورو، في إطار هذا المزاد الذي 
يشمل حوالى 79 خيال، وانطلق بعد ظهر السبت في دوفيل. وتتواصل المزايدات على 

الخيول يومي األحد واالثنين.

أن  نيويــورك  واليــة  شــرطة  ذكــرت 
طائــرة تحطمــت فــوق منزل، الســبت، 
الســكان  أحــد  مقتــل  عــن  أســفر  مــا 
الطائــرة،  ركاب  مــن  واحــد  وشــخص 

فضالً عن حدوث حريق هائل.
ويقوم المجلس القومي لسالمة النقل 
بتحديد ســبب سقوط الطائرة سيسنا 
)303( على بلدة يونيون فالي الريفية.

قــال المتحــدث باســم شــرطة الواليــة 
ســتيفن نيفيــل إن 3 رجــال كانوا على 
متن الطائرة، مشيرا إلى وفاة شخص 

واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.
من بين 3 أشخاص في المنزل، توفي 
شــخص واحــد وأصيــب آخــر بجروح 

خطيرة والثالث مفقود.

ونجا اثنان من جراء الغولدن  «
ريترفير وكلب من نوع 

نيوفاوندالند من النيران، التي 
اجتاحت المنزل في شارع يونيون 
سميث جنوب بلدة يونيون فالي.

لقيــت مقدمــة األخبــار فــي تلفزيــون 
واليــة نيو أورليانز األميركية، نانســي 
إيمــي،  علــى جائــرز  الحاصلــة  باركــر، 
حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، 
حيــث تحطمــت الطائــرة التــي كانــت 

تجري تحقيقا على متنها.
أن  نيــوز”  بــي ســي  “إن  وذكــر موقــع 
الحادث وقع، الجمعة الماضية، عندما 
كانــت باركــر )53 عامــا( تجــري قصــة 
صحافيــة عــن طيــار نجــح فــي أداء 
تحليــق مثيــر ومعقد، لكنــه لقي حتفه 

أيضا مع الصحافية في الحادث.

 وأضاف أن باركر حازت على 5 جوائز  «
إيمي خالل مسيرتها المهنية، 
وأعرب زمالؤها عن امتنانهم 

بالعمل معها. وقالت محطة نيو 
أورليانز إنها فقدت “صحافية رائدة 

وصديقة رائعة، وكنزا حقيقيا، 
عملت بالمحطة لمدة 23 عاما”. وال 
تزال التحقيقات جارية بشأن سبب 

تحطم الطائرة.

قتيالن بسقوط 
طائرة فوق منزل 

بنيويورك

قصة عن طيار 
ناجح تنتهي 

بمأساة
أثــار نجــم كــرة القدم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، ســخرية واســعة على المنصــات االجتماعية 
بعدما ظهر في إعالن تجاري “مثير” لفائدة إحدى منصات البيع اإللكتروني في جنوب شرق آسيا.

 9.5 شــوهد  الــذي  الفيديــو،  بدايــة  وفــي 
العــب  ظهــر  “تويتــر”،  علــى  مــرة  مليــون 
يوفنتوس اإليطالي، وهو يقذف الكرة، ثم 

أخذ يؤدي رقصة غريبة.
ورقــص رونالــدو فــي اإلعالن وهو يمســك 
بجهاز في اليد، في إشــارة إلى الشــراء من 
منصــة البيــع اإللكترونــي المعروفــة باســم 

.”Shopee“

رونالــدو،  كريســتيانو  إن  معلقــون  وقــال 
الــذي فــاز بجائــزة الكــرة الذهبيــة 5 مرات، 
ليــس فــي حاجــة إلــى المــال حتــى يقبــل 

بإعالن تجاري من هذا القبيل.

وتساءل معلقون “رونالدو، ماذا  «
فعلت بنفسك؟”، وأرفق آخرون رموز 
“اإليموجي” الضاحكة، حتى يسخروا 

من المقطع.

فيديو إعالن رونالدو “الراقص” يثير السخرية

طالبة إندونيسية تشارك في كرنفال االحتفال بيوم االستقالل الـ 74 
للبالد، في باندا آتشيه )أ ف ب( إلى جانب أجره المرتفع في الفريق اإليطالي وعدد من المنشآت العقارية والفنادق، يعتمد رونالدو البالغ 33 

عاما، على اإلعالنات التجارية، إذ تشير األرقام إلى أن مداخيله في السنة الجارية وصلت إلى 109 ماليين دوالر.

السنة الحادية عشرة - العدد 3959 

االثنين
19 أغسطس 2019 
18 ذو الحجة 1440

السيجارة اإللكترونية ال تخلو بدورها من الضرر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  يمكننا القول إن أبغض السلوكيات الممارسة من قبل البعض، وهم قلة، في
أماكــن العمــل هــي تلك التي يقوم صاحبها بنقل الكالم، ليس فقط نقله كما 
يســمعه بــل فبركتــه وتحريفــه، أو كما يقــال بعد إضافة بعض مــن البهارات 
إليــه ليصبــح أكثــر إثــارة وتشــويًقا للمتلقــي، الذي عــادة ما يكون مســؤوله 
المباشــر أو فــي بعــض األحاييــن لمــن هــو أعلــى ســلطة إداريــة أو آلخرين. 

والهدف من ذلك محاولة التقرب من ذاك المسؤول على حساب زمالئه.
Û  البعــض يطلــق علــى هذا الشــخص، أقصــد ناقل األخبــار ومفبركها، مســمى

“النحلة الظريفة”، فهناك شــيء من التشــابه في وظيفة النحلتين، األصيلة 
ونحلتنــا هــذه، مع اختالف واضح فــي الهدف والنتيجــة. فالنحلة األصيلة 
تنتقل من زهرة إلى أخرى في مســعى إلنتاج ما فيه فائدة للناس، أما ذاك 
الشخص فهو يتنقل من مكتب إلى آخر لينقل ما يسمعه أو يراه في مسعى 

لزرع الشوائب في العالقات وإفساد بيئة العمل.
Û  الســؤال هــو: لمــاذا يتصرف البعــض بهذه الســلوكيات غيــر الصحية؟ وهل

ينجــح فــي تحقيــق مــا يرمي إليــه؟ وكيــف يكــون رد فعل اآلخريــن، وهذا 
يشــمل رؤســاءه، تجــاه مثــل هــذا الشــخص؟ لنشــاهد ســيدي القــارئ هــذا 
الموقــف الــذي نقلــه لــي أحد المســؤولين بعــد تســلمه منصبه الجديــد. قال 

محدثي:
Û  دخــل علــيَّ في مكتبي أحد الموظفين ودون ســابق إخطــار بحجة أن لديه

مــا ال يحتمــل التأخيــر، وبــدأ في ســرد ما لديــه، وملخصــه كان أن فالًنا من 
الموظفيــن قــال كــذا وكــذا عنــك وآخــر يجــب أن تأخــذ حــذرك منــه وثالث 
قــال... الخ. وتابــع محدثي: أوقفته وطلبت منه مغادرة مكتبي فوًرا، ليس 
ذلــك فحســب، بــل أخبرتــه بأنــه مخطــئ جــًدا أن كان يعتقــد أن مثــل هــذه 
السلوكيات قد تقربه أو تساعده في الحصول على ما ال يستحق، وأخبرته 
بأن هذه السلوكيات هي تجاوز ألخالقيات العمل والمبادئ والقيم وطلبت 

منه التركيز على تطوير أدائه وإاّل...
Û سيدي القارئ، تجربتي وخبرتي تقول: من ينقل إليك ينقل عنك! ما رأيك؟

النحلة 
الظريفة
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