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جاللة الملك مستقبال الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة مواصلة الدعم لرياضة 

وتقــدم  تطويــر  فــي  يســهم  بمــا  الفروســية 
ســباقاتها محليــًا وعالميــًا. وكان جاللتــه قــد 
استقبل في قصر الصخير أمس الهيئة العليا 

لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة 
ســمو الشــيخ عبدهللا بــن عيســى آل خليفة. 
وأثنــى جاللته في االجتماع على اإلنجازات 

العديدة للنادي العريق منذ إنشــائه قبل نحو 
40 عامــا مما عزز مــن مكانة مملكة البحرين 

على خريطة السباقات العالمية.
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المنامة - بنا

عواصم - وكاالت

نائــب  العهــد  ولــي  ألمــر  تنفيــذا 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة، إلى ديــوان الرقابــة المالية 
آليــة  فــي  بالتحقيــق  واإلداريــة 
احتســاب فواتيــر الكهربــاء والمــاء 
المواطنيــن  مــن  المشــتركين  لــكل 

)حســاب  األول  مســكنهم  فــي 
والمؤسســات  واألفــراد  واحــد( 
للتأكــد مــن عــدم وجــود خلــل بمــا 
فــي ذلــك النواحي الفنيــة والتقنية 
واإلجرائيــة، شــكل الديــوان فريــق 
عمــل خــاص لتنفيــذ أمر ســمو ولي 
العهــد، وباشــر أعمالــه اعتبــارا مــن 

أمس.

قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، محمــد جــواد ظريــف، أمــس، إن بــاده 
مستعدة للحوار مع السعودية إن كانت جاهزة لذلك.

وأكد ظريف في تصريحات للتلفزيون 
دول  مــع  الحــوار  “بــاب  أن  الرســمي، 
الجــوار مفتــوح، وإيران لــم ولن تغلقه 
مطلقــا”. أمــا بخصوص الملــف النووي، 
مســتعدة  بــالده  أن  ظريــف،  فأعلــن 
بموجــب  اللتزاماتهــا  جديــد  لتقليــص 
االتفــاق النــووي مــا لــم تحمهــا الــدول 

األوروبية من العقوبات األميركية.
إلــى ذلــك، قال وزيــر الدفــاع اإليراني، 
هامــش  علــى  أمــس  حاتمــي،  أميــر 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء، وفــق وكالة 
تجــري  المســلحة  القــوات  إن  فــارس، 
بصــورة  الصاروخيــة  اختباراتهــا 

منتظمة تمامًا.

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد...
“الرقابة” يحقق في فواتير الكهرباء

إيران تناور: مستعدون للحوار مع السعودية
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للشــقيقة  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 
والــــروح النفــس  فــي  عزيــز  موقــع 

)03(

لــدى اســتقبال ســموه لســفير دولــة الكويــت لــدى مملكــة البحريــن، أكــد رئيس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، أن عالقات المحبة واألخوة 
التاريخيــة بيــن مملكة البحرين ودولة الكويت الشــقيقة راســخة وأعمــق من أن تصفها 
الكلمــات. وقــال ســموه: “إن للكويت الشــقيقة وقيادتها وشــعبها موقــع عزيز في النفس 
والروح”، مشيًدا سموه بمواقف دولة الكويت بقيادة أمير دولة الكويت صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح الداعمة والمساندة للبحرين في مختلف الظروف. 
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء قد اســتقبل، في قصر ســموه بالرفاع أمس، 
سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح، وذلك للسالم على 

سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبالده في المملكة.

العالقات مع الكويت أعمق من أن تصفها الكلمات

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير الكويتي

المنامة - بنا
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصــر الصخير أمس 
الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل برئاســة ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل 

خليفة.

ووجــه جاللتــه إلى أهمية تعزيز الســبل الكفيلة 
بالرقي بمســيرة نادي راشــد للفروســية وســباق 
الخيل للوصول إلى مســتوى أعلى من التنظيم 
يواكــب المســتجدات فــي هــذا الجانــب لخدمة 
هــذه الرياضــة العريقــة، وتوفيــر أفضــل الســبل 

لالستعداد للموسم المقبل. 
وأشاد جاللة الملك بالجهود الطيبة التي يبذلها 
ســمو رئيس وأعضــاء الهيئة العليا لنادي راشــد 
الحضــور،  وكافــة  الخيــل،  وســباق  للفروســية 
وجميع المســؤولين بالنادي في سبيل االهتمام 

بهذه الرياضة العربية األصيلة. 
وأثنــى جاللتــه فــي االجتمــاع علــى اإلنجــازات 

العديدة للنادي العريق منذ إنشائه قبل نحو 40 
عامــا ممــا عــزز من مكانــة مملكــة البحرين على 
خريطــة الســباقات العالميــة وتشــجيع الشــباب 
البحريني على ممارســة رياضة الفروســية إرث 

اآلباء واألجداد الذي نفتخر ونعتز به جميعًا.
وأضــاف جاللتــه إننــا ال ننســى مــا بذلــه الســيد 
مثمــر  عمــل  مــن  هللا(  )رحمــه  العلــوي  شــرف 
وإنجــازات كبيــره هــي محــل تقديرنــا الدائــم، 
مؤكــدًا جاللتــه علــى مواصلــة الدعــم لرياضــة 
الفروسية بما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها 

محليًا وعالميًا. 
كمــا تــم بحــث نقــاط جــدول األعمــال، بمــا فيــه 

الخيــل  شــؤون  رعايــة  هيئــة  اختصاصــات 
الثــروة  ووكالــة  راشــد  نــادي  مــع  واالرتبــاط 
الحيوانيــة، ورفع مســتوى النواحــي التنظيمية 
والبشــرية واإلنشــائية فــي النــادي ليكــون دائمًا 
واجهــه دوليــة للبحريــن، وتعزيــز قــدرة النــادي 

الســتضافة مزيد من السباقات الدولية، وكذلك 
الحجــر  نظــام  بشــروط  المتواصــل  االلتــزام 

الصحي. 
وخُلــص االجتمــاع إلــى تشــكيل لجنــة لمتابعــة 
وتنفيــذ مــا تــم إقــراره، متمنيــًا جاللتــه لرئيــس 

التوفيــق  كل  للنــادي  العليــا  الهيئــة  وأعضــاء 
والسداد.

من جانبه أطلع ســمو الشيخ عبدهللا بن عيسى 
راشــد  لنــادي  العليــا  الهيئــة  رئيــس  خليفــة  آل 
للفروســية وســباق الخيل، جاللة الملك المفدى 

على أنشطة النادي وبرامجه المستقبلية، معربًا 
عــن أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان والعرفــان 
إلــى جاللتــه حفظــه هللا علــى رعايتــه الســامية 
ودعمه ومساندته للنادي بشكل خاص ورياضة 

الفروسية بوجه عام.

الــتــفــجــيــر  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  أدانـــــــت 
ركــاب  حافلة  استهدف  الــذي  اإلرهــابــي 
بجمهورية  وقندهار  هرات  مدينتي  بين 
أفغانستان اإلسالمية، وأدى إلى سقوط 
عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال، 
والمواساة  التعازي  خالص  عن  معربة 
ألهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء 

العاجل لجميع المصابين. 
البحرين  الوزارة تضامن مملكة  وأكدت 
مــع جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان اإلســالمــيــة، 
صور  لجميع  الــرافــض  موقفها  مــجــددة 
ــاب، والــداعــي  العنف والــتــطــرف واإلرهــ
لضرورة تكثيف الجهود الرامية للقضاء 
عــلــى اإلرهـــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــع دعــمــه 

وتمويله.

جاللة الملك مستقبال الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

المنامة - بنا

ــا ــا وعالميـ ــباقاتها محليـ ــدم سـ ــر وتقـ ــة لتطويـ ــم الرياضـ ــة دعـ ــك: مواصلـ ــة الملـ جاللـ

تعزيز السبل الكفيلة بالرقي بمسيرة نادي “راشد للفروسية”

“الخارجية” تدين التفجير 

02اإلرهابي بأفغانستان

عوالي - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “إن االحتفــاء بإنجازات الملــك الوالد له وقع خاص في نفســي، ليس 
ألني شــاركت بقدر ما في تحقيق هذه اإلنجازات، بل ألن البحرين تســتحق كل جهد وكل غاٍل ونفيٍس 
ُيبذل من أجلها، ألنها مكان القلب تماما، كما هي مكان فخرنا بين األمم والشعوب، وعندما نرفع علمها 

في المحافل الدولية نشعر بالشموخ واإلباء والّسمو، ألن بحريننا بلد السالم وأرض الحضارات”.

 جاء ذلك في كلمة ســموه للعدد الجديد من مجلة 
)مياديــن( التــي صــدرت أمــس مضيًفــا “كثيــرة هي 
المــرات التــي أشــهد فيها حفــالً أو مناســبة وأخرج 
منها ســعيًدا ومتأمالً فيما تحقق من مكاســب، لكن 
في ذلك اليوم الذي شهدت فيه الندوة التي نظمها 
مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والبحوث 
والطاقة )دراســات( بمناســبة تدشين كتاب )عقدان 
مزهــران(، خرجــت منهــا وتغمرني الســعادة من كل 
جانــب، ذلــك ألن الِكتــاب ومحــوره موضوعــه هــو 
توثيــق لإلنجــازات التي حّققها جاللــة الملك الوالد 
)حفظــه هللا ورعــاه(، على مــدى عقدين من الزمان، 
وهــي التــي ارتقــت بمملكتنا العزيــزة حتى وصلت 
إلى ما هي عليه اآلن من تقدم وازدهار وأثرت في 

حياة الناس بدرجة كبيرة”.
 وحــول المكاســب التــي حققتهــا مملكــة البحريــن 
فــي العقديــن الماضيين قال ســموه “وقفت متأمالً 

أحــداث عشــرين عاًمــا مــرت بالبحريــن، طــاف بــي 
شــريط ذكرياتــي منذ ســنوات صغــري وحتى اآلن 
وكان فيهــا الكثيــر مــن التعــب واإلرهــاق والســفر 
والتحديــات  والحــوارات  والمباحثــات  الطويــل 
التاريخية والسياسية واالقتصادية والدبلوماسية 
وحتــى الرياضيــة، كنــت بجانــب والــدي رعــاه هللا، 
وعشــُت معه كل هذه الســنوات فــي حّله وترحاله، 
فقد رزقني هللا نعمة أن أعيش لحظات ِبناء الدولة 
الحديثــة لحظــة بلحظة، أرمق والــدي بعين الطفل 
الــذي يريــد أن يتعلــم مــن أبيــه، وأن يصبــح مثلــه 

خادًما للوطن وللشعب في كل لحظات حياته”.
بالمملكــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  التطــور  وبشــأن   
أوضح ســموه “عشــرون عاًما أتذكر فيها فضاءات 
كثيــرة فــي مملكتنــا الغاليــة اليوم أصبحــت عمراًنا 
كبيًرا ســواء أكانت مؤسســات خدمية أم مشــاريع 
إســكانية، أو طرًقــا وكبــارَي وجســوًرا، أو مجمعات 

المواطنيــن  مــن  كبيــرة  قطاعــات  تخــدم  تجاريــة 
والمقيميــن معنــا فــي البحريــن، عشــرون عاًما بذل 
العزيــز عصــارة جهــده  الوالــد  الملــك  فيهــا جاللــة 
وفكره حتى تكون البحرين في مصاف دول العالم 
المتقــدم، وهــا هــي اليوم مــع الكبار فــي الكثير من 

المجاالت”.
 وتابع سموه بالقول “أنا وأخوتي جميعهم مدينون 
لوالدنــا العظيــم جاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا 
ورعــاه ألنــه رّبانــا فأحســن تربيتنا وعلّمنا فأحســن 

تعليمنــا، وأنشــأنا علــى حــب الوطــن وعلــى حــب 
العمــل والــدأب والســعي فــي األرض، ولــم يجعلنــا 
القيــم  الراحــة والكســل، وزرع فينــا  نركــن لحيــاة 
العربية واإلسالمية األصيلة في التواضع واحترام 
بــأن  النــاس صغيرهــم وكبيرهــم، وعلمنــا جاللتــه 
ال نضيــع ســاعة مــن الزمــن إال فــي ما يفيــد، وينفع 
الوطــن، ويزيد من مكتســباتنا، ومــن معرفتنا ومن 
ِعلوِمنــا فــي الحياة حتى نّســتبين الطريــق القويم، 

ونسير عليه”.

جاللة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد 

ونفيٍس غـــاٍل  وكـــل  جــهــد  ــل  ك تستحق  الــبــحــريــن  ــن”:  ــادي ــي ـــ“م ل حــمــد  ــن  ب نــاصــر 

أنـــــــا وإخوتــــي َمِدينـــــون لجاللــــــة الملـــــك

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 4 مراســيم رقــم 50، و51، و52، 
و53 لسنة 2019.

وجــاء فــي المرســوم األول رقــم 50 لســنة 2019 بإعــادة 
وزارة  فــي  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  شــؤون  تنظيــم 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ما يلي:
وشــؤون  األشــغال  شــؤون  تنظيــم  ُيعــاد  األولــى:  المــادة 
البلديات في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني، وذلك على النحو اآلتي:
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، 

ويتبعه: 
أواًل: إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية. 

ثانيــا: وكيــل الــوزارة لشــؤون األشــغال، ويتبعــه: 1. إدارة 
الوكيــل   .3 الماليــة،  المــوارد  إدارة   .2 البشــرية،  المــوارد 
وتصميــم  تخطيــط  إدارة  أ.  وتتبعــه:  للطــرق،  المســاعد 
الوكيــل   .4 الطــرق،  إدارة مشــاريع وصيانــة  الطــرق، ب. 
تخطيــط  إدارة  أ.  وتتبعــه:  الصحــي،  للصــرف  المســاعد 

ومشــاريع الصــرف الصحــي، ب. إدارة تشــغيل وصيانــة 
البنــاء  لمشــاريع  المســاعد  الوكيــل   .5 الصحــي.  الصــرف 
إدارة  ب.  البنــاء،  مشــاريع  إدارة  أ.  وتتبعــه:  والصيانــة، 
 .6 اإلســتراتيجية،  المشــاريع  إدارة  ج.  المبانــي،  صيانــة 
الوكيل المساعد للخدمات الفنية، وتتبعه: أ. إدارة هندسة 

التكاليف، ب. إدارة هندسة المواد. 
 .1 ويتبعــه:  البلديــات،  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  ثالثــا: 
الوكيــل المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة، وتتبعــه: 
أ. إدارة االســتمالك والتعويــض، ب. إدارة المشــاريع، ج. 
إدارة التنميــة الحضريــة، د. إدارة المخلفــات المنزليــة، 2. 
الوكيــل المســاعد للمــوارد والمعلومــات، وتتبعــه: أ. إدارة 
المــوارد البشــرية، ب. إدارة المــوارد المالية، ج. إدارة نظم 
المعلومــات، 3. مديــر عــام أمانــة العاصمــة )بدرجــة وكيــل 
وكيــل  )بدرجــة  المحــرق  بلديــة  عــام  مديــر   .4 مســاعد(، 

مســاعد(، 5. مديــر عــام بلديــة المنطقــة الشــمالية )بدرجة 
وكيــل مســاعد(، 6. مديــر عــام بلديــة المنطقــة الجنوبيــة 

)بدرجة وكيل مساعد(. 
رابًعــا: وكيــل الــوزارة للزراعــة والثــروة البحريــة، ويتبعه: 
1. إدارة الثــروة الســمكية، 2. إدارة الرقابــة البحريــة، 3. 
الوكيــل المســاعد لشــؤون الزراعة، وتتبعــه أ. إدارة الثروة 

النباتية، ب. إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه.
خامسا: وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، وتتبعه: 1. إدارة 
2. إدارة الصحــة الحيوانيــة، المــادة  الرقابــة الحيوانيــة، 
بإعــادة   2012 لســنة   )68( رقــم  المرســوم  يلغــى  الثانيــة: 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  شــؤون  وزارة  تنظيــم 
وُيلغــى المرســوم رقــم )10( لســنة 2016 بإعــادة تنظيــم 
شــؤون األشــغال فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي، كمــا ُيلغــى كل نص يخالــف أحكام 
هذا المرســوم. المادة الثالثة: على وزير األشــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثاني رقم )51( لسنة 2019 بنقل وكيلين 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي  وكيــل  وتعييــن 

والتخطيط العمراني؛ على ما يلي:
المادة األولى: ينقل في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، كل من: 1. الشــيخ محمد بن أحمد 
الــوزارة للزراعــة والثــروة  بــن ســلطان آل خليفــة وكيــل 

البحرية، ليكون وكيال للوزارة لشؤون البلديات.
2. الدكتــور نبيــل محمــد أبوالفتــح وكيــل الوزارة لشــؤون 
البلديــات، ليكون وكيال للــوزارة للزراعة والثروة البحرية. 
المــادة الثانيــة: يعيــن الدكتــور خالــد أحمــد محمــد حســن 
األشــغال  وزارة  فــي  الحيوانيــة  للثــروة  للــوزارة  وكيــاًل 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
البلديــات  األشــغال وشــؤون  علــى وزيــر  الثالثــة:  المــادة 
والتخطيــط العمرانــي تنفيذ هذا المرســوم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المرســوم الثالث رقم )52( لســنة 2019 بتعديل 
 1977 )1( لســنة  )1( مــن المرســوم األميــري رقــم  المــادة 

بإنشاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل؛ ما يلي:
المــادة األولــى: ُيســتبدل بنــص المــادة )1( مــن المرســوم 
األميري رقم )1( لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل، النص اآلتي:
ويخضــع  الخيــل  وســباق  للفروســية  راشــد  نــادي  “ُينشــأ 
إلشــراف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 

العمراني”.
المــادة الثانيــة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا المرســوم، وُيعمل بــه من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
كمــا نــص المرســوم الرابــع رقــم )53( لســنة 2019 بتعييــن 

رئيس تنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل؛ على ما يلي:
المادة األولى: ُيعّين الســيد يوســف أحمد عبدهللا العيسى 

رئيًسا تنفيذًيا لهيئة رعاية شؤون الخيل.
البلديــات  الثانيــة: علــى وزيــر األشــغال وشــؤون  المــادة 
والتخطيــط العمرانــي تنفيذ هذا المرســوم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

لـ“الزراعة” وأبوالفتح  لـ“البلديات”...  أحمد  بن  ومحمد  الحيوانية”  لـ“الثروة  وكيال  حسن  خالد 

مراسيم بإعادة تنظيم “األشغال والبلديات”... والعيسى رئيًسا تنفيذيًا لـ “رعاية الخيل”
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لدى اســتقبال ســموه لســفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، أن عالقات المحبة واألخوة التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة راسخة وأعمق من أن تصفها الكلمات.

وقال سموه: “إن للكويت الشقيقة وقيادتها 
وشــعبها موقــع عزيــز فــي النفس والــروح”، 
مشيًدا سموه بمواقف دولة الكويت بقيادة 
أميــر دولــة الكويت صاحب الســمو الشــيخ 
الداعمــة  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  صبــاح 

والمساندة للبحرين في مختلف الظروف.
 وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل في قصــر ســموه بالرفاع أمس 

ســفير دولــة الكويــت لــدى مملكــة البحريــن 
الشــيخ عــزام مبــارك الصباح، وذلك للســام 
عملــه  فتــرة  انتهــاء  بمناســبة  ســموه  علــى 

كسفير لباده في المملكة.
 وخال اللقاء، أعرب صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء عن خالص شــكره وتقديره 
للشــيخ عــزام مبــارك الصبــاح علــى الجهــود 
التــي بذلهــا خــال فتــرة عملــه بالمملكة في 

توطيد أواصر التعاون بين البلدين.
مبــارك  عــزام  الشــيخ  أن  ســموه  وأكــد   
الــذي  للدبلوماســي  نموذًجــا  يعــد  الصبــاح 
ــا ســموه  بالخبــرة والكفــاءة، متمنيًّ يتمتــع 
مهامــه  أداء  فــي  والنجــاح  التوفيــق  لــه 

الدبلوماسية القادمة.
مبــارك  عــزام  الشــيخ  أعــرب  جانبــه،  مــن   
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  الصبــاح 

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على 
مــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام ورعايــة بكل 
ما يســهم فــي تعزيز العاقات بيــن البلدين 
الشــقيقين، مشــيًدا بمــا حظــي به مــن دعم 
من لدن سموه والحكومة البحرينية والذي 
كان له أكبر األثر في تسهيل ونجاح مهمته 

الدبلوماسية في مملكة البحرين.
لتعزيــز  ســند  خيــر  “أنتــم  لســموه:  وقــال   

الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  العاقــات 
ومواقفكــم موضــع تقدير كبير في الكويت 
بدايــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
األحمــد الجابــر الصباح أمير دولــة الكويت 
وصــوالً إلــى جميــع المواطنيــن، ومحبتــك 
تنبــض في قلــب كل كويتــي، وعندما يذكر 
اســم البحرين فــي الكويت يذكرون خليفة 

بن سلمان”.

 وأكــد أن ســموه بزياراتــه لدولــة الكويــت 
وتواصله المســتمر مع قيادتها رســخ سيرة 
األجــداد واآلباء، مشــيًرا إلى أن فترة عمله 
الدبلوماســي فــي مملكــة البحريــن ســتظل 
راســخة فــي وجدانــه، في ظل مــا لقيه من 
قيادتها وشعبها من مودة عكست ما يربط 
بيــن البلديــن والشــعبين مــن وشــائج قربى 

ومحبة تجذرت في النفوس.

سمو رئيس الوزراء يستقبل سفير دولة الكويت   

المنامة - بنا

عالقات البحرين والكويت أعمق من أن تصفها الكلمات
ســمو رئيــس الــوزراء: للشــقيقة وقيادتهــا وشــعبها موقــع عزيز فــي النفــس والروح

عزام الصباح: محبة سموكم تنبض في قلب كل كويتي

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقيات التهنئة والتبريك من كبار المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين؛ بمناسبة 
اعتمــاد منظمــة األمــم المتحــدة مشــروع قرار تقدمت به مملكــة البحرين باعتماد يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير؛ اســتجابة للمبادرة الكريمة 

التي أطلقها سموه بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر أبريل الماضي؛ بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.

فقــد تلقى ســمو رئيس الوزراء بهذه المناســبة عدًدا 
مــن برقيــات التهنئــة مــن كل من: حســن بــن عبدهللا 
فخــرو مستشــار جالة الملــك للشــؤون االقتصادية، 
ســمير عبــدهللا نــاس رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحرين، الشيخ محمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة 
- وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، اللــواء طــارق 
حســن الحســن رئيــس األمــن العام، محمد بــن مبارك 
بــن دينــه الرئيــس التنفيــذي للمجلس األعلــى للبيئة، 
يوســف الصالــح رئيس مجلــس األوقــاف الجعفرية، 
المنتــدب  العضــو  الخيــاط  يعقــوب  عبدالحكيــم 
والرئيــس التنفيــذي بيــت التمويــل الكويتــي، رائــد 
محمد بن شــمس المدير العام - معهد اإلدارة العامة، 
عبدهللا أحمد منصور آل رضي، حسن إبراهيم كمال 
األميــن العــام لجمعيــة البحريــن الخيريــة، معصومة 
حســن عبدالرحيــم عضــو مجلــس النــواب، جواهــر 
شــاهين المضحكــي الرئيــس التنفيــذي لهيئــة ضمان 
جودة التعليم والتدريب، لمياء الفضالة المدير العام 
لبلديــة المنطقــة الشــمالية، خليفة عبــدهللا الرميحي 
وعائلته، منتســبي مجلس إدارة مســرح أوال، حسن 
عبداللطيف بوخماس البوعينين وعائلته، أنور أحمد 
القائــم بأعمــال المديــر التنفيــذي - معهــد البحريــن 
للتنميــة السياســية، خليفــة محمــد صقــر آل ثانــي، 
عبدالرحمــن محمــد راشــد الماجــد وعائلتــه، جاســم 
محمد الموســوي، عبداللطيف خالــد العوجان رئيس 
البحريــن  شــركة  منتســبي  وكافــة  اإلدارة  مجلــس 
لمطاحــن الدقيــق، رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
وكافــة منتســبي مجموعة البركة المصرفية، حســان 
جــرار الرئيــس التنفيــذي بنــك البحريــن اإلســامي، 
للشــباب  األعلــى  المجلــس   - كمــال  فــؤاد  مــروان 
شــركة  رئيــس  جواهــري  عبدالرحمــن  والرياضــة، 
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات، المحامــي حســن 
أحمــد بديــوي رئيــس جمعيــة المحاميــن البحرينية، 
حســن محمــد زيــن العابديــن، خميــس محمــد المقلة 
وعائلتــه، منتســبي جمعيــة مدينة عيســى التعاونية 
االســتهاكية، عمــوم عائلــة المرحــوم إبراهيــم أحمد 
أحمــد  محمــد  بوعلــي،  إبراهيــم  أســامة  بوعــاي، 
دادابــاي رئيــس مجموعــة دادابــاي، عزيــز جليتــواال 
العضــو المنتدب مجموعة ســفريات داداباي، شــهناز 
دادابــاي،  لســفريات  التنفيــذي  الرئيــس   - القصيــر 
رســول غلــوم - المديــر التنفيــذي للعاقــات العامــة 
وتطويــر العمــال، ريما أحمــد بن شــمس المدير العام 
لــدار يوكــو لرعاية الوالدين، محمد إســماعيل محمد 
المدير العام لمجلة “ليالينا”، يوسف محمد إسماعيل 
عبدالرحمــن  عبــدهللا  اإلعــام،  إدارة وســائل  مديــر 
يتيــم وأوالده، يونــس محمــد الهرمــي، محمد صاح 
الديــن، إبراهيم صاح الدين، يوســف صــاح الدين، 
عضــو  علــي  يوســف  أحمــد  الديــن،  صــاح  أحمــد 
المجلس التنسيقي للمحافظة الشمالية، حامد أحمد 
أبوالفتح مدير إدارة نظم المعلومات جهاز المساحة 
الســقاف  عبدالرحمــن  علــي  العقــاري،  والتســجيل 
وعائلته، خالد محمد عبدهللا التميمي وأوالده، بدور 
المالكي، منى محمد البلوشــي األمين العام المســاعد 
للتقييــم واالعتماديــة - وزارة التربيــة التعليم، نجاة 
الخاجة اختصاصي وثائق أول - مكتب نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء، رئيــس وأعضاء مجلــس أمناء دار 
يوكــو لرعايــة الوالديــن، علــي العلــي، محمــد الســيد 
جــال باقي العلوي، ناصر علي األهلي عضو مجلس 
إدارة - جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة، الدكتــور 

تقي عبد الرســول الزيرة، علي فردان محمد فردان، 
حســن العريض، حامد حسن العريض مركز العريض 
للعيون، فيصل رضي الموسوي، جمال علي العريفي 

وعائلته.

العريض: االعتماد األممي فخر للبحرين 

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء برقية 
تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض؛ 
بمناســبة اعتماد األمم المتحدة لمبادرة سموه بإعان 

ا للضمير. الخامس من أبريل يوًما عالميًّ
وأعــرب العريض في برقيته عن أســمى آيات التهاني 
والتبريــكات لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء، 
لمبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد منظمــة  أن  مؤكــًدا 
ســموه الكريمــة يأتــي تتويًجا لجهود ســموه في دعم 
ــا  ومــؤازرة مبــادرات الضميــر العالمــي وتقديــًرا دوليًّ

لسموه وجهوده الداعمة إلرساء السام العالمي.
وقال إن القرار الذي اتخذته األمم المتحدة بناًء على 
مبــادرة ســموه باعتمــاد يــوم الخامــس مــن أبريــل كل 
ا للضمير مصدر فخــر لمملكة البحرين  عــام يوًمــا دوليًّ
فــي المحافــل الدولية، ســائًا المولى العلــي القدير أن 
يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. 

حميدان: إنجاز أممي جديد

كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية 
تهنئــة مــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل 
حميــدان؛ بمناســبة اعتمــاد األمــم المتحــدة لمبــادرة 
ا للضمير.  سموه بإعان الخامس من أبريل يوًما عالميًّ

وفيما يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا.. تحية طيبة 

وعرفانا وبعد..
أرفــع  أن  يشــرفني  واالعتــزاز  الفخــر  معانــي  بــكل 
لمقام ســموكم الكريم، أســمى آيات التهاني، بمناســبة 
اســتجابة منظمــة األمــم المتحــدة للمبــادرة الكريمــة 
العالمــي  اليــوم  بتدشــين  ســموكم  أطلقتموهــا  التــي 
تحفيــز  بهــدف  الماضــي؛  أبريــل  شــهر  فــي  للضميــر 
المجتمــع الدولي علــى حل النزاعات بطريقة ســلمية، 
واعتمــاد يــوم الخامــس من أبريــل من كل عــام “يوًما 
ــا للضميــر”، فــي إنجــاز دولــي جديــد يضــاف إلى  دوليًّ
ســجل إنجــازات ســموكم ويعكس مــا تحضون به من 

مكانة وتقدير عالمي.
إن هذا اإلعان من جانب منظمة األمم المتحدة يعد 
إنجــازا أمميا جديــدا لمملكة البحرين، يحق لنا جميًعا 
أن نعتــز ونفخــر بــه، وهو يؤكد في الوقــت ذاته، على 
ما تحظى به شخصية سموكم من ثقل ومكانة عربية 
ودوليــة كبيــرة، تقديرا لجهودكــم المتواصلة في بناء 
نهضــة وتقــدم مملكــة البحريــن، ومبادراتكــم الداعمة 
إلرســاء الســام العالمــي، وتعزيــز التكاتــف والتعــاون 

الدولي للمضي قدًما في جهود التنمية المسـتدامة.
ا  وال شك أن اعتماد مشروع القرار يشّكل تقديًرا دوليًّ
لمــا توليــه مملكــة البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل الباد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، من حــرص على أن يكون 
لهــا دور فاعــل وإســهام واضــح فــي كل جهــد دولــي 
غايتــه تقدم البشــرية وتحقيق األمن الدائم والســام 
أنحــاء  فــي مختلــف  المســتدامة  المســتقر والتنميــة 

العالم.
ختاًمــا، نســأل هللا العلــي القديــر أن يحفــظ ســموكم 

مســيرة  لمواصلــة  وفخــرا  عــزا  ويديمكــم  ويرعاكــم 
العطاء والنماء في مملكتنا الغالية، وأن يمتع سموكم 
بوافر الصحة والســعادة ويســدد خطاكم لما فيه خير 

وصاح مملكة البحرين الحبيبة.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول خالــص التحيــات وعظيــم 

التقدير واالحترام.
جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل والتنمية االجتماعية 

سلمان بن إبراهيم: إضافة لسجل اإلنجازات

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء برقية 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  مــن  تهنئــة 
والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم بــن حمــد آل 
خليفة بمناســبة إقرار منظمة األمم المتحدة مشــروع 
القــرار باعتمــاد الخامــس مــن أبريل من كل عــام يوًما 
ــا للضميــر، اســتجابة لمبادرة ســموه. وفيما يلي  عالميًّ

نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه..
رئيس مجلس الوزراء الموقر..

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يشــرفني أن أرفع إلى ســموكم الكريم خالص التحية 
العلــي  إلــى هللا  بالدعــاء  مقرونــًة  التقديــر،  وعظيــم 
القدير أن يحفظ ســموكم ويمدكــم بالصحة والعافية 

لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم.
التهانــي  إلــى ســموكم فائــق  أرفــع  كمــا يشــرفني أن 
والتبريــكات بمناســبة إقــرار منظمــة األمــم المتحــدة 
مشــروع القــرار باعتمــاد الخامــس مــن أبريــل مــن كل 
ــا للضميــر، اســتجابة للمبــادرة التــي  عــام يوًمــا عالميًّ
أطلقتموهــا ســموكم، بهــدف حــث المجتمــع الدولــي 
علــى حــل النزاعــات بطــرق ســلمية، بمــا يعزز الســام 

واالستقرار في العالم.
مؤكدين لســموكم أن تبني األمــم المتحدة لمبادرتكم 
النوعيــة يعــد إضافــة هامة لســجل إنجازات ســموكم 
الكبيــرة علــى الســاحة الدوليــة، كمــا يعتبــر اعتراًفــا 
بمكانــة ســموكم الرفيعــة، وإســهاماتكم الواضحة في 
العالمــي،  الضميــر  تخاطــب  جديــدة  مفاهيــم  بلــورة 
وتوجيهه نحو قضايا األمن والسام التي تحتل قمة 

أولويات قضايا المجتمع الدولي.
 داعيــن هللا تعالــى أن يحفــظ ســموكم ذخــًرا لمملكــة 
البحريــن ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والعمر 

المديد.
وعظيــم  االمتنــان  وافــر  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

التقدير.
سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

عبداللطيف: مواقف مشهودة بدعم السالم

الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تلقــى  كمــا 
برقية تهنئة من ســفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية عبدهللا عبداللطيف؛ بمناسبة إعان 
منظمــة األمــم المتحــدة يــوم الخامــس مــن أبريل من 

كل عام يوما دوليا للضمير. وفيما يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه..
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

الكريــم،  ســموكم  مقــام  إلــى  أتقــدم  أن  لــي  يطيــب 
بخالــص التهانــي والتبريكات، بمناســبة إعان منظمة 

األمــم المتحــدة يــوم الخامــس من أبريل مــن كل عام 
يوما دوليا للضمير، حيث إن مبادرة ســموكم الكريمة 
األولى على مستوى العالم باسم مملكة البحرين؛ لقت 
ترحيبا أمميا وصدى إيجابيا، وأنه لتأكيد على أهمية 
الضميــر العالمي، كأحد المرتكزات التي يجب تفعيلها 
ألجل السام واألمن واالستقرار، وأن ذلك اإلدراك لم 
يكــن وليد اللحظة؛ وإنما يقوم على أســاس متين من 
االحتــرام اإلقليمــي والدولي الذي يحظى به ســموكم 
بنــاء  فــي  وإنجازاتكــم  لعطاءاتكــم  تقديــرا  الكريــم، 
مملكة البحرين ونهضتها الحديثة، ومواقف ســموكم 
العديدة الداعمة لكل ما يحقق السام والتعايش في 

مختلف بقاع العالم.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية ووافر االحترام،
المخلص لسموكمعبدهللا عبداللطيف عبدهللا. 

“الميثاق”: دور سموه بارز أمميا

وتلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئــة من رئيس 
المكتــب السياســي بجمعيــة ميثــاق العمــل الوطنــي 
أحمــد جمعــة وأعضــاء المكتــب السياســي واألمانــة 
العامــة للجمعيــة، أعرب فيها عن أســمى آيات التهاني 
األمــم  منظمــة  إقــرار  بمناســبة  لســموه  واالعتــزاز 
المتحــدة لمشــروع القرار باعتمــاد الخامس من أبريل 

ا للضمير. من كل عام يوًما عالميًّ
وعّبــر جمعــة عــن فخــره واعتــزازه باإلنجــاز العالمــي 
الــذي يضــاف إلــى إنجــازات صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء ويعكــس مــا يحظــى بــه ســموه مــن 
مكانــة وتقديــر عالمييــن يتمثــان في اعتمــاد منظمة 
بــه  تقدمــت  الــذي  القــرار  لمشــروع  المتحــدة،  األمــم 
مملكــة البحريــن باعتماد يوم الخامــس من أبريل من 
ا للضمير؛ اســتجابة للمبــادرة التي  كل عــام يوًمــا دوليًّ
أطلقها سموه بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر 
أبريــل الماضــي، بهــدف تحفيــز المجتمــع الدولي على 

حل النزاعات بطريقة سلمية.
وأكــد فــي برقيتــه أن اإلنجــاز الدولــي باإلعــان مــن 
جانــب منظمــة األمــم المتحــدة إقــرار مبــادرة ســموه 
شكل عامة مضيئة في دعم وإرساء السام العالمي، 
اإلقليميــة  التقديــرات  لسلســلة  جديــدة  وإضافــة 
والدوليــة التــي يحظــى بهــا صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء والتي ســاهمت في رفع اســم البحرين 

في جميع المحافل الدولية.
وأضاف “يشــرفني ويســعدني أن أعّبر بهذه المناســبة 
العمــل  ميثــاق  فــي جمعيــة  وتقديرنــا  اعتزازنــا  عــن 
الوطنــي التــي يكــن أعضاؤهــا كافــة لصاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء كل الحب والتقدير ويســعدهم 
كل ما يحققه ســموه من مكانة مرموقة عالية”. وقال 
إن “هــذا التقديــر الدولــي الرفيــع يعكــس دور ســموه 
البارز على الصعيد األممي وما يشكله ذلك من مكانة 
اســتحقت كل هذا التكريم الذي أشــعر الجميع بالفخر 
واالعتــزاز كونــه تكريًمــا لمملكــة البحريــن وشــعبها”، 
داعًيا المولى عّز وجّل التوفيق والســداد لســموه وأن 
يحفظــه ذخًرا للبحرين نحــو مزيد من البناء وأن يمد 

سموه بموفور الصحة والسعادة.

ناس: إقرار دولي بمنجزات سموه

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء برقية 
تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
نــاس؛ بمناســبة اعتماد منظمة األمــم المتحدة مبادرة 
ســموه باعتبــار يــوم الخامــس مــن أبريل مــن كل عام 

)يوًما دولًيا للضمير(. وفيما يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة حفظه هللا رئيس الوزراء الموقر..
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

أعضــاء  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة  يشــرفنا 
البحريــن،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس 
نرفــع  البحرينيــة أن  التجاريــة والصناعيــة  واألســرة 
إلى مقامكم الكريم أســمى آيــات التهاني والتبريكات 
بمناسبة اعتماد منظمة األمم المتحدة مبادرة سموكم 
حفظكم هللا الحكيمة باعتبار يوم الخامس من أبريل 
من كل عام )يوًما دولًيا للضمير(، وذلك تقديًرا لجهود 
ســموكم الكريمــة في دعم ومؤازرة مبــادرات الضمير 
العالمــي مــن أجل تعزيز المســيرة اإلنســانية والســام 
الدولــي. مؤكديــن لســموكم الملكــي أن هــذا التقديــر 
هــو إقرار دولي بمنجزاتكــم وبقيادتكم الحكيمة وبما 
تتمتعــون بــه من فكر وسياســات رشــيدة، وألدواركم 
البنــاءة فــي تعزيــز قيم ومبــادئ التســامح والتعايش 
الســام واألمــن، وتتويًجــا لجهــود  ثقافــة  وتكريــس 
ســموكم الخيــرة في مســيرة البناء والنهضة الشــاملة 
التي تشهدها مملكة البحرين على األصعدة كافة، كما 
أن هذا اإلعان من جانب منظمة األمم المتحدة جاء 
ليسجل إنجازا أمميا جديدا لمملكة البحرين، وليؤكد 
في الوقت ذاته، على ما تحظون به سموكم حفظكم 
هللا مــن ثقل ومكانة دوليــة، تقديرا لمبادرات وجهود 
العالمــي، وتعزيــز  الســام  الداعمــة إلرســاء  ســموكم 
التكاتــف والتعــاون الدولــي للمضــي قدمــا فــي جهود 

التنمية المسـتدامة. 
واســمحوا لنا يا صاحب الســمو األمير بهذه المناســبة 
إن نعبــر لكــم عن دعمنا الكامل والتام لجهود ســموكم 
تصــب  والتــي  الموقــر  الــوزراء  ولمجلــس  الحثيثــة 
فــي مجملهــا نحــو رفعــة وازدهــار مملكــة البحريــن، 
ومــا حققتــه للبحريــن مــن ســمعة عالميــة طيبــة هــي 
محــل تقديــر واعتــزاز شــعب البحرين الوفــي، بفضل 
قيــادة حضــرة  تنتهجهــا  التــي  الحكيمــة  السياســات 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
وتنفذهــا  ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  البــاد  عاهــل 
الحكومة الموقرة برئاسة سموكم حفظكم هللا والتي 
ال تألو جهًدا في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول 
المتقدمــة والمزدهــرة، ليكــون لهــا دور فاعل وإســهام 
البشــرية  تقــدم  فــي كل جهــد دولــي غايتــه  واضــح 
وتحقيــق األمــن الدائــم والســام المســتقر والتنميــة 

المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
إن جهــود ســموكم المباركــة تؤكــد حــرص واهتمــام 
ســموكم الكريــم بتوفيــر كافة المقومــات القادرة على 
المســاهمة فــي رقــي وازدهــار وطننــا العزيــز، ولذلــك 
فليس بغريب أن تتقلدوا سموكم العديد من الجوائز 
الدوليــة فــي مجــاالت التنميــة البشــرية والحضاريــة 
المتميــزة  واالقتصاديــة واالجتماعيــة ومســاهماتكم 
فــي دعــم الســام واالســتقرار فــي العالــم، وال ننســى 
فــي هــذا المقــام اإلشــادة بتوجيهات حضــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل الباد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وبدعــم صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولــي العهد 
لرئيــس مجلــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الــوزراء حفظــه هللا، معتبريــن اعتمــاد منظمــة األمــم 
المتحــدة لمبــادرة ســموكم تأكيــدا للنهــج اإلصاحــي 
الشــامل فــي مملكة البحرين. معبريــن في الختام عن 
أمنياتنا الصادقة لمملكة البحرين قيادة وشعبا المزيد 
مــن التطــور والنجــاح، مؤكديــن لســموكم أن الغرفــة 
يســاندون  البحريــن  مملكــة  فــي  الخــاص  والقطــاع 
جهودكــم الخيــرة فــي ســبيل تعزيز الحركــة التنموية 

واالقتصادية.
وتفضلوا يا صاحب السمو الملكي بقبول أسمى آيات 
الشكر والتقدير واالحترام،ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

مسؤولون ومواطنون: سمو رئيس الوزراء يحظى بثقل دولي كبير
 المنامة - بنا



“ال تنتظــر قــدوم النــاس إليــك، بــل اذهب إليهم وتواصل معهم وتلّمس احتياجاتهم” .. هذه هــي الكلمات التي صاغت وجدان وعقل 
محافــظ  الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة ورســمت مســيرته التطوعية واالجتماعية منذ ســن مبكــرة، ثم صبغت 
مســؤوليته بالمحافظــة، التــي تتميــز بالزيــارات اليومية والتواصــل اليومي مع المواطنين فــي أعمالهم ومجالســهم.  دروس كثيرة 
يكشــف عنها ســموه في حواره الخاص مع مجلة “ميادين”، ورثها عن رئيس الوزراء الوالد صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة وترّســخت فيــه بفضــل تربيــة أبويه، أطــال هللا عمرهما، وكان كذلك لمجلس صاحب الســمو المغفــور له بإذن هللا 
تعالى األمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه ، ثم كان لمجلس جاللة الملك أثٌر بعيد المدى في تكوين شخصية المحافظ 
الشــاّب. وحــول هــذه القيــم العظيمــة المتوارثــة مــن عائلــة آل خليفــة الكرام، وعــن مســؤولياته في المحافظــة الجنوبية وأســلوبه 
الشــبابي الفريد في إدارتها، ورؤيته للشــباب، وما تحقق من إنجازات مهنية وتطوعية في ريعان شــبابه.. كان لمجلة “ميادين” مع 

سموه هذا اللقاء الذي تنفرد به في هذا العدد:

مدرسة جّدي

تخّرج سموكم من مدرسة جدكم  «
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان، منبع الحكمة والحنكة 
والتواصل مع الناس. فما أثر هذه 

المدرسة في إدارتكم للشأن 
العام منذ توليكم منصب محافظ 

المحافظة الجنوبية؟

 أعجــز عن وصف الوالد ســمو األمير خليفة 
بن ســلمان، حيث تعلمت من ســموه دروًســا 
كثيــرة في الحيــاة وإدارة الشــأن العام، لعل 
فــي مقدمتهــا: إن أشــرف عمــل هــو خدمــة 
الوطــن والمواطنيــن، فســموه دائًما ما ينظر 
لمصلحــة أهــل البحريــن أواًل، كمــا يحــرص 
علــى االلتقــاء بهــم بشــكل مباشــر، مواصــًا 

لنهج األجداد واآلباء.
 ونواصــل الســير علــى نفس الــدرب، والنهل 
مــن حكمــة ســمو األميــر الوالد، فــي حكمته 
وقربــه مــن النــاس، حيــث أحــرص علــى أن 
أكــون متواجــًدا بيــن المواطنيــن مــع العمــل 
للوطــن  اإلنجــازات  وتحقيــق  الــدؤوب 

والمواطن.
 ولــم أتعلــم هــذه الــدروس، التــي تعطينــي 
ســر النجــاح ومواصلــة الــدرب فقــط، بل إن 
ســمو الوالــد األميــر خليفــة بــن ســلمان، هــو 
الداعــم األول والكبيــر فــي جميع مشــاريعنا 
ومبادراتنا في المحافظة الجنوبية، مما كان 
لــه بالــغ األثر في تحقيــق الخير واإلنجازات 

للمحافظة الجنوبية ومواطنيها.

طوال تعايش سموكم مع سمو  «
الوالد األمير خليفة بن سلمان ما 

هي النصيحة التي ال تفارقكم؟

هــي لــم تكن نصيحة باللســان بقدر ما كانت 
النــاس،  مــن  قريًبــا  كــن  وكانــت:  بالبيــان، 
واذهب إليهم وال تنتظر أن يجيئوا لك، فقد 
كان ســمو األمير الوالد بين أبناء شــعبه في 
كل المواقف، وعندما توليت المسؤولية في 
المحافظة الجنوبية، آمنت بنصيحة سموه، 
وطبقتهــا فــي الزيــارات الميدانيــة اليوميــة 

والتواصل المباشر.

وهل هناك أسرار أخرى لما نراه من  «
تمّيز في إدارة سموكم للمحافظة 

الجنوبية؟

بالطبــع. فــا يجــب أن أنســى أن االســتمرار 
فــي التواصل والعطــاء واإلنجاز، هو بفضل 
الملــك  جالــة  توجيهــات  بفضــل  ثــم  هللا 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه التــي نجــد منهــا 
كل الدعــم والتشــجيع ونســتلهم من جالته 
األمــل والعمــل والدعــم والتشــجيع لتعزيــز 

اإلصاح في شتى المجاالت.

وكيف استفدتم من تجربة الوالدين  «
الكريمين في المجاالت اإلنسانية 

واالجتماعية والسياسية؟

كان والــدي يأخذني منذ الصغر إلى مجلس 
المغفــور له بإذن هللا، األمير صاحب الســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان، ثم إلــى مجلس 
ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  الملــك  جالــة 
حيــث أتيحــت لي فرصــة ألنهــل وأتعّلم من 
مدرستين عريقتين في العاقات اإلنسانية 

والحنكة السياسية.
األميــر  ســمو  والــده  عــن  الوالــد  وورث 
مــن  القــرب  علــى  الحــرص  نفــس  خليفــة 
وتلبيــة  المواطنيــن  مــع  والتواصــل  النــاس 
تنتظــر  ال  لــي:  يقــول  فــكان  احتياجاتهــم، 
أن يأتــي النــاس إلينــا، بــل اذهــب إليهم في 

بيوتهم ومجالسهم وأعمالهم.
 كمــا كانــت الوالــدة، صاحبة فضــل كبير في 
حّثــي علــى العمــل التطوعــي وحــب النــاس 

والرفــق بالجميــع، ولذلــك أعتبــر أّن مــا أنــا 
فــي  بــارك هللا  الوالديــن،  عليــه هــو غــرس 
عمرهمــا، وأعتقــد أننــي أبّرهما عندمــا أقوم 

بكل عمل وطني أو تطوعي.
وعلــى نهــج هــؤالء الكــرام، أقــوم بالتوجــه 
إلــى المواطنيــن وأتلّمــس احتياجاتهــم، وال 
أتوقــف عــن الزيــارات الميدانيــة والتواصل 
لتقديــم  األوقــات،  جميــع  فــي  المباشــر 

الخدمات ومتابعة المشكات.

االبن البار

سموكم بدأتم العمل االجتماعي  «
والتطوعي منذ سن مبكرة. ما هو 

السبب وراء ذلك؟

فــي  مرجــع  عمرهــا،  هللا  أطــال  والدتــي،   
علــوم الديــن والتاريــخ وربتنــا علــى كســب 
العلــم والتطوع، وفي هــذه األجواء أطلقت 
برنامــج االبن البار فــي عمر 14 عاًما، والذي 
تطّور إلى جائزة، ثم تحّول إلى جائزة وفاء 
ألهــل العطاء، التــي ركزت في بداياتها على 
كبــار الســن، ثــم كّرمــت رواد العمــل الخيري 
ومؤسســات القطــاع الخــاص وكبــار الســن 

أيًضا.

وإلى أي مدى نجح تطوير سموكم  «
في جائزة “وفاء ألهل العطاء”؟

العربــي،  البعــد  الســنوية  جائزتنــا  أخــذت 
ســواًء مــن حيــث الفائزين بهــا، أو من حيث 
وفعالياتهــا،  العمــل  ورش  فــي  المشــاركين 
إبــراز  علــى  الجائــزة  خــال  مــن  ونحــرص 
الطاقــات الشــبابية والتطوعيــة البحرينيــة، 
فــي  أشــقائنا  مــع  النجــاح  قصــص  وتبــادل 
دول مجلــس التعاون وســائر الدول العربية 
الشــبابية  التجربتيــن  تطويــر  أجــل  مــن 

والتطوعية البحرينية.

سموكم رمز لجيل الشباب، فماذا  «
ينتظر الشباب في المحافظة 

الجنوبية من محافظهم الشاب؟

الشباب البحريني هم رمز اإلرادة والعزيمة، 
وهــي صفــات نســتمدها جميًعــا مــن ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي حقق 
للوطــن إنجــازات كثيــرة، قبــل وأثنــاء وبعد 
عــام الذهــب، ونســتلهم مــن ســموه المثــال 

والدافع لتحفيز الشباب ومبادراتهم.
الشــباب  مشــاركة  علــى  حريصــون  ونحــن 
فــي كل مبــادرات ومشــروعات المحافظــة 
دائًمــا  لهــم  مفتوحــة  وأبوابنــا  الجنوبيــة، 
واحتياجاتهــم  مطالبهــم  علــى  للتعــرف 
مــن  الكثيــر  وهنــاك  التطويريــة،  ورؤاهــم 
المشــاريع القادمــة فــي المناطــق المختلفــة 
هــذه  فيهــا  راعينــا  التــي  بالمحافظــة 

االحتياجات.

شباب ورياضة

ما هو موقع الشباب في رؤية  «
المحافظ الشاّب؟

أنــا جــزء مــن هــذا الجيــل، الــذي يتلقــى كل 
الدعم مــن القيادة الرشــيدة، ولديه العزيمة 
التــي مّكنته مــن تحقيق اإلنجــازات لوطنه، 

ونحــن في قــارب واحد هــو الوطن، ويجب 
أن أقوم بمساعدتهم لكي تستمر اإلنجازات 

ألنفسهم ولهذا الوطن.

وما هي أهم المشاريع الموجهة  «
لشباب المحافظة الجنوبية؟

نركــز علــى المشــاريع الخدمية فــي قطاعي 
الشــباب والرياضــة، ومنهــا المركــز الرياضي 
فــي مدينــة خليفــة، وهــي مدينــة جديــدة 
وكبيــرة، حيــث تعاونــت مــع وزارة الشــباب 
والرياضة من أجل افتتاح الصالة الرياضية 

والملعب خال يونيو 2019م.
وإضافــة إلــى مراعــاة احتياجــات الشــباب 
في المشــاريع الخدمية والرياضية، نحرص 
على مشــاركتهم في المبــادرات االجتماعية 

والتطوعية، بحيث يكونون هم عمادها.

ما هي أهم الفعاليات االجتماعية  «
والتطوعية التي شارك فيها شباب 

الجنوبية؟

اليابانيــة”،  “القريــة  منهــا  وأذكــر  كثيــرة، 
الحــدث الــذي نظمنــاه قبــل زيارتــي لليابــان 
الجنوبيــة  المحافظــة  واحتضنتــه  مؤخــًرا، 
بالتنســيق مــع جمعيــات أهليــة ومؤسســات 
المنظميــن  هــم  الشــباب  وكان  خاصــة، 
والمشــاركين والبائعيــن، كمــا كانــوا هم أحد 
أسرار نجاح الحدث الذي استقطب 30 ألف 
زائر من البحرين ومن دول مجلس التعاون 

الخليجي.

على ذكر الرياضة: ما هي رياضة  «
سموكم المفضلة؟

لقد شــغلتني مســؤوليتي التنفيذية وعملي 
االجتماعــي عــن الرياضــة، فــكل مــا يشــغل 
تفكيــري هــو مشــروعات المحافظة وخدمة 

المواطنين، وهذا مبعث فخر وفرح.
الرياضــات  أهواهــا  التــي  الرياضــات  ومــن 
البرية كركوب اإلبل واالهتمام بها، والرماية 

والمشي والجري والسباحة.

لكن ال أملك وقًتا اآلن!.

حّققت المحافظة الجنوبية طفرة  «

رياضية ليس على المنشآت وحسب 
ولكن على مستوى تحقيق األندية 

للبطوالت. فهل ستكون المحافظة 
واجهة رياضية للمملكة؟

نفتخــر بما وصلــت إليه الرياضــة البحرينية 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بقيــادة 
خليفة، أما فيما يتعلق باحتضان المحافظة 
فإننــا  الرياضيــة،  للمشــروعات  الجنوبيــة 
نســعى إلــى اســتدامة اإلنجــازات الرياضية 
ليــس مــن أجــل محافظتنا فقــط، وإنما لكي 

تصب في مصلحة البحرين ككل.

اللغة اليابانية

هل لدى سموكم مبادرات مع  «
المحافظات األخرى؟

 نتعــاون مــع أيــة جهــة شــقيقة فــي وزارة 
الداخليــة، وكذلــك مع الــوزارات الحكومية، 
وتمتــد  عــام،  بشــكل  المواطنيــن  لخدمــة 
ا، لكن  ا وعربيًّ مبادراتنــا االجتماعية، بحرينيًّ
يجــب أن أعتــرف بــأن المحافظــة الجنوبية 
هــي التــي أمثلهــا وأخدمهــا، ولذلــك أســعى 

أن تكــون األولويــة لهــا في الفوز بالمشــاريع 
وتطبيق المبادرات المختلفة.

ما هي حكاية شغفكم باليابان  «
واللغة اليابانية والتي تحولت إلى 

نقطة قوة الحًقا فيما يتعلق 
بدوركم المشهود في توثيق 

العالقات البحرينية اليابانية؟

كنت شغوًفا باليابان وحضارتها، منذ نعومة 
أظفاري، ومنذ سن مبكرة طلب والدي سمو 
الشــيخ علــي بن خليفــة، أن أتعلم لغة ثالثة، 
وترك لي حرية االختيار، فاخترت اليابانية، 
اللغــة،  هــذه  لتعليمــي  معّلًمــا  لــي  فأحضــر 
وبالفعل كنت أتلّقى دروًســا أســبوعية حتى 
اكتســبتها ثــّم تمّكنت منها؛ ألنهــا لغة جميلة 

تعكس تاريًخا رائًعا وعريًقا.

كما كنتم أول محافظ بحريني يزور  «
اليابان؛ فما هي أهم ثمار هذه 

الزيارة؟

ورجــال  محافظيــن  اليابــان  فــي  التقيــت 
الزيــارة  الخارجيــة، وكانــت  أعمــال ووزيــر 
فرصة كبيرة الطاع المســؤولين اليابانيين 
مملكــة  فــي  المحافظــات  تجربــة  علــى 
ــا، وتــم  ــا وخدميًّ ــا واجتماعيًّ البحريــن أمنيًّ
تعزيــز  حــول  واألفــكار  التجــارب  تبــادل 
ومــّد  واالقتصاديــة  السياســية  العاقــات 

جسور التواصل بين الشعبين.

وهل كان لهذه الزيارة مردود  «
سياحي واقتصادي على المملكة 

والمحافظة الجنوبية؟

نعــم. التقينا رجــال أعمــال يابانيين بعضهم 
البحريــن،  فــي  اســتثمارية  مشــروعات  لــه 
الســياحية  االســتثمارات  آفــاق  وناقشــنا 
والمحافظــة  البحريــن  فــي  واالقتصاديــة 

الجنوبية، والمشاريع التراثية المشتركة.

جديد المشاريع

ما هو سر اهتمام سموكم بتراث  «
المحافظة الجنوبية واختيار يوم 

الثالث من مايو يوًما للتراث؟

تاريــخ  يــوم  كل  نتلّمــس  محافظتنــا  فــي 
المتآلفــة  عوائلهــا  مــن  المنطقــة،  وعــادات 
العامــرة،  والتراثيــة  التاريخيــة  وأماكنهــا 
لــدى  واالنتمــاء  الفخــر  تعزيــز  وأردنــا 
المواطنيــن عموًما وجيل الشــباب خصوًصا 

بتاريخنا وماضينا العريقين.
وكان اختيــار يــوم للتــراث أحــد مقترحــات 
ومطالــب أهالــي المحافظة، بمــا له من أبعاد 

وطنية وتاريخية واقتصادية.

• وإلى أي مدى نجحت مبادرة “عز  «
وتاريخ”؟

كانــت المبــادرة ضمــن المبــادرات التــي تبرز 
والفــرص  للوطــن،  التاريخيــة  الجوانــب 
التعــاون  وتــم  واالســتثمارية،  الســياحية 
فيهــا مع كافة الجهــات الحكومية والخاصة 
ناجحــة  كانــت  أنهــا  وأعتقــد  واألهليــة، 

وحققت أهدافها.

وماذا عن مشروع تطوير “بالج  «
ا،  الجزائر”، بوصفه مشروًعا تنموّيً

وما هي آفاق التعاون مع الشركات 
االستثمارية؟

تســّلمْت المشــروع شــركة “إدامــة”، ونتابــع 
التطويريــة  واألفــكار  العمــل  مراحــل  معهــا 
منطقــة  المشــروع  يجعــل  بمــا  للمشــروع 

ا. ا وسياحيًّ حيوية ومطلوبة، استثماريًّ

وهل هذا المشروع فاتحة  «
للمشروعات االستثمارية في 

المحافظة؟

تركيزنــا علــى الجوانب الخدميــة والتراثية 
والشــبابية،  واالجتماعيــة  والســياحية 
يتزامــن مــع تعزيــز المبــادرات االقتصاديــة، 
وســوف نعقــد فــي ســبتمبر المقبل النســخة 
الســنوية الثانيــة مــن المنتــدى االســتثماري 
الســنوي بالمحافظــة الجنوبيــة، حيث يمثل 
منصة لتطوير المبادرات االستثمارية وعقد 
الشــراكات بمــا يعــود بالخيــر علــى الوطــن 

والمواطنين.

ختاًما.. وفي سياق مشاريعكم  «
المستقبلية الرائدة، هل هناك 

مشروع قادم لفتح قنوات التعاون 
تخّصون به سموكم مجلة “ميادين”؟

مبتســًما ســموه: كل يوم نبحث عن الجديد 
في مختلــف الجوانب والمشــاريع الخدمية 
واالجتماعيــة  واالســتثمارية  والســياحية 
الخيــر  لتحقيــق  ونســعى  والشــبابية، 
للمواطنيــن فــي وقــت قياســي، لذلــك فــإن 
تغطيــة  وبإمكانكــم  مســتدامة،  مبادراتنــا 
المنتدى االستثماري القادم حيث ستجدون 

الكثير من المشاريع إن شاء هللا.

تعلمت من سمو رئيس الوزراء أن خدمة الوطن والمواطن أكبر شرف
“^” تنشــر لقــاء محافــظ الجنوبّيــة ســمّو الشــيخ خليفــة بــن علــي مــع “مياديــن”
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حاجات الشباب 
أبرز اهتماماتي 

والتواصل مع 
األهالي من 

أولوّياتي

عملي 
التطوعي بدأ 

في عمر الـ14 
وأثمر عن جائزة 

عربية بعد ذلك

على نهج جدي 
وآل خليفة الكرام 

أزور المواطنين 
وأتلمس 

احتياجاتهم

أمّثل المحافظة 
الجنوبية وأخدم 
أهلها وأسعى 

إلى أن تكون هي 
الفائزة بالمشاريع

والدتي أطال 
هللا عمرها مرجع 
في علوم الدين 
والتاريخ والعمل 

التطوعي

والدي سمو 
الشيخ علي طلب 

أن أتعلم لغة 
ثالثة وأنا صغير 
فاخترت اليابانية

أهوى الرياضات 
البرية والرماية 

والجري 
والسباحة... وال 

وقت لها اآلن!
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سمو الشيخ خليفة بن علي يقدم واجب العزاء ألمير الرياض
مـــــمـــــثـــــا عـــــــــن ســــــمــــــو رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء

الــوزراء صاحــب الســمو  عــن رئيــس  ممثــاً 
الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، 
قام محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علــي بــن خليفة آل خليفــة، أمس، بزيارة إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، حيــث 
قــّدم واجب العزاء إلــى أمير منطقة الرياض 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  بالممملكــة 

صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز آل ســعود، في وفاة المغفور له 
بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير 

بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
ونقل ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  تعــازي  خليفــة  آل 
رئيــس الــوزراء إلــى أميــر منطقــة الريــاض، 

داعيا هللا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يســكنه فســيح جناته، مســتذكرا ســموه 
مناقب الفقيد الراحل صاحب الســمو الملكي 
األميــر بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود ودوره 

في خدمة وطنه.
الملكــي  الســمو  أعــرب صاحــب  مــن جانبــه، 
آل  عبدالعزيــز  بــن  بنــدر  بــن  فيصــل  األميــر 

ســعود عــن خالص الشــكر والتقديــر لصاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى مشــاعر 
والتــي  الصادقــة،  وتعازيــه  النبيلــة  ســموه 
تعكــس عمــق المحبــة واألخــوة بيــن البلديــن 
الصحــة  لســموه موفــور  والشــعبين، متمنيــا 
والعافيــة ولمملكة البحرين اســتمرار النهضة 

واالزدهار.

سمو الشيخ خليفة بن علي يقدم واجب العزاء

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة، 
اليــوم، بعثــة الحــج التابعــة للــوزارة، 
الفريضــة،  ألداء  مغادرتهــا  بمناســبة 
العــام  األمــن  رئيــس  بحضــور  وذلــك 

اللواء طارق الحسن.
البعثــة،  بأعضــاء  الوزيــر  ورحــب   
واطمأن على اتخاذ جميع اإلجراءات 
بســفرهم  المتعلقــة  والتســهيات 
الحــج،  شــعائر  أداء  مــن  وتمكينهــم 
جميــع  توفيــر  ضــرورة  علــى  مؤكــًدا 
للبعثــة،  والمســتلزمات  االحتياجــات 
ومــن بينهــا الرعايــة الطبيــة الازمــة 

إلتمام المناسك بيسر وسهولة.

إيفــاد  علــى  الــوزارة  حــرص  وأكــد   
ا ألداء  مجموعــة من منتســبيها ســنويًّ
تقديــًرا  المقدســة،  الفريضــة  هــذه 
ا  ا لهم حجًّ لجهودهــم المتميــزة، متمنيًّ
أرض  إلــى  ســالمة  وعــودة  مبــروًرا 

الوطن.
 فيما أعرب أعضاء البعثة عن خالص 
شــكرهم وتقديرهــم لوزيــر الداخليــة 
ألداء  لهــم  الفرصــة  إتاحــة  علــى 
التســهيات  وعلــى  الحــج،  مناســك 
التي أمــر بتوفيرها لهم وحرصه على 
احتياجاتهــم  جميــع  علــى  الوقــوف 
قبــل المغــادرة.  حضــر اللقــاء الوكيــل 

المساعد للموارد البشرية.

وزير الداخلية: توفير جميع االحتياجات لبعثة الحج

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية الشــيخ أحمد بــن محمد آل 
خليفة في مكتبه بمقر الديوان أمس، وزير اإلسكان باسم الحمر.

وخــال اللقــاء، تمــت مناقشــة تعزيــز 
آليــة التعــاون بيــن الــوزارة والديــوان 
وفــق أفضل الممارســات في مجاالت 
فــي  يســهم  بمــا  والمتابعــة  الرقابــة 
تحســين اإلنتاجية واألداء، باإلضافة 
إلــى مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات 
الشــأن  فــي  المشــترك  االهتمــام  ذات 

الرقابي. 
إطــار  فــي  اللقــاءات  هــذه  وتأتــي   
توســيع أفــق ومجــاالت التعــاون بين 
الجهات المشــمولة بالرقابة والديوان، 
وتحقيــق رؤيــة الديــوان فــي تعزيــز 
العمل اإليجابي مع الجهات الخاضعة 
لرقابته بما تقتضيه المصلحة العامة.

تعزيز التعاون بين “الرقابة” و “اإلسكان”
التواصل والقرب من األهالي نهج حميد تفخر به “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي: المحافظة مقبلة على مبادرات خدمية وتنموية

الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  اســتقبل 
خليفــة بــن علــي خليفــة آل خليفــة بالمجلــس 
األسبوعي، وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة، 

وعددا من كبار المسؤولين والضباط.
وفــي مســتهل اللقــاء، رحب ســموه بالحضور، 
مؤكــًدا أن مــا يحظى بــه المجلس األســبوعي 
مــن تواصل مســتمر وقــرب مع األهالــي إلبراز 
هــذه العادة المتوارثة من اآلباء واألجداد، هو 

نهج حميد تفخر به المحافظة الجنوبية.
وأشــار ســموه إلــى أن المحافظــة مقبلــة علــى 
التــي  والمبــادرات  المناســبات  مــن  العديــد 
تهــدف إلــى إبــراز صورة شــاملة لمــا يتطلع له 
األهالي في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالجانب 
حــرص  ســموه  مبيًنــا  والتنمــوي،  الخدمــي 
إدارات المحافظــة علــى العمــل الحثيــث فــي 
تقديم الخدمــات الرائدة التي تعكس الصورة 

الحضارية.
وأكد ســموه أن المحافظــة الجنوبية تحتضن 
أبــرز المقومــات لعامــل التنميــة والتطــور فــي 
إلــى  تهــدف  التــي  الحضاريــة  التنميــة  إطــار 
تقــدم نمو مجتمع المحافظة بجميع المجاالت 

وبأرقى المستويات.
شــكرهم  عــن  الحضــور  عبــر  جهتهــم،  مــن 
يحــرص  الــذي  الدائــم  للتواصــل  وتقديرهــم 
على تجســيده سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة، مشــيدين في الوقت نفســه 

بهــا ســموه  التــي يقــوم  بالجهــود والمســاعي 
لبلــوغ الغايات، التي تحقق التنمية في أرجاء 
تعزيــز  فــي  الكبيــر  ســموه  ودور  المحافظــة 
الروابــط االجتماعيــة بالتواصــل مــع األهالــي 

ومتابعته الحثيثة آلرائهم وتطلعاتهم.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة، وعددا من كبار المسؤولين والضباط

المنامة - وزارة الداخلية



زيادة حجم المستفيدين من بنك األسرة 98 %
ــوى الــمــعــيــشــي ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ طـــــــرح تــــمــــويــــات لـــتـــحـــســـيـــن ال

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك األسرة، جميل حميدان، االجتماع الثاني لمجلس إدارة البنك، في مكتبه، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك، مصطفى 
السيد، والرئيس التنفيذي للبنك، خالد عتيق، وأعضاء مجلس اإلدارة.

 واستعرض االجتماع ما حققه البنك من إنجازات في مجال دعم 
مشــاريع اإلنتــاج المنزلــي والمشــاريع متناهيــة الصغر فــي مملكة 
البحريــن، من خالل تقديم خدمات وتســهيالت مالية تســهم في 
تعزيز وتطوير مشــاريع األفراد واألســر المنتجة، حيث اســتطاع 
البنك زيادة حجم األســر المســتفيدة وخدمة المشاريع الصغيرة، 
بزيــادة تبلــغ نســبتها 98 %، فضــالً عــن زيــادة حجــم التمويــالت 
المالية بنســبة تبلغ أكثر من 200 %، مما يعكس النجاح المســتمر 

للبنك عبر تقديم مزايا تنموية مجتمعية.
 كما تم التطرق إلى الخطة المســتقبلية للبنك، والتي تعتمد على 
عدة مســارات لتعزيز الوضع المالي، وتحقيق رســالته في خدمة 
المجتمــع البحرينــي واالقتصاد الوطني، مــن خالل دعم وتطوير 
مصــادر دخــل األســر ذوي الدخــل المحــدود وكبــار الســن وربــات 
البيــوت وكذلــك فئــة الباحثيــن عــن عمــل، عبــر طــرح تمويــالت 
مشــروعاتهم  عبــر  الفئــات  لتلــك  المعيشــي  المســتوى  لتحســين 
الســنوات  خــالل  األســرة  بنــك  تمكــن  حيــث  الصغــر،  متناهيــة 

الماضية من اإلســهام مع رواد األعمال في تحقيق قصص نجاح 
مختلفــة وتجــارب مميــزة في قطــاع األعمال في الواقــع العملي، 
مــن خــالل تقديمه التمويل المناســب لمشــاريعهم، وكذلك تقديم 
االستشــارات المناســبة، ومســاعدة رواد األعمــال فــي النهــوض 
بأعمالهــم وتزويدهم بالخطط الالزمة لتســويق منتجاتهم، فضالً 

عن تدريبهم على مهارة إدارة األعمال األساسية.

 وأوضــح الوزيــر حميــدان أن البنــك ســاهم فــي تحســين مصادر 
دخــل العديــد مــن األفــراد واألســر البحرينيــة من خالل تأســيس 
مشــاريع حرفية وإنتاجية وصناعية، والتي ســاهمت في تحفيز 
العديــد لالقتــداء بتجــارب النجــاح التــي حققتهــا تلــك الفئــات، 
ا كبيًرا ســواء من قبل  مشــيًرا إلى أن البنك القى تجاوًبا مجتمعيًّ

أصحاب المشاريع أو الشركات والمؤسسات الداعمة.

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة لعمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

عقــدت اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية 
برئاســة  الــدوري  اجتماعهــا  والتشــريعية 
وزيــر التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة 
الوزاريــة للشــئون القانونيــة والتشــريعية 
ماجــد النعيمــي اليــوم بقاعــة االجتماعات 

الكبرى بدار الحكومة.
أعضــاء  بحضــور  اللجنــة  واســتعرضت   
اللجنــة الموضوعات والمذكــرات المدرجة 
علــى جدول أعمالهــا، والتي تضمنت عدًدا 
مــن مشــروعات القوانيــن والقــرارات التي 
قامــت اللجنــة بدراســتها بنــاًء علــى طلب 
اإلجــراءات  بشــأنها  واتخــذت  الحكومــة 
والتوصيــات الالزمــة فيهــا تمهيــًدا لرفعها 
إلــى مجلس الوزراء الموقر للنظر واعتماد 

ما يراه مناسًبا في خصوصها.
 كمــا نظــرت اللجنة باإلضافــة إلى ما تقدم 
عدًدا من مشــروعات القوانين المعدة بناًء 
علــى االقتراحــات بقوانيــن المقدمــة مــن 
الســلطة التشــريعية بعــد إعــداد الصياغــة 
القانونيــة لمشــروعات هــذه القوانيــن مــن 

هيئة التشريع والرأي القانوني.

“الوزارية القانونية” 
تستعرض جملة من القرارات

أكــد رئيــس مجلس الشــورى علــي الصالح 
واإلخــالص  العطــاء  مســيرة  توثيــق  أن 
المتواصــل لرئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
يمثل انعكاســا مباشــرا لسلســلة النجاحات 
الشــاملة  والنهضــة  التنمويــة،  والمنجــزات 
التــي تشــهدها مملكــة البحريــن منــذ عقود 
طويلــة، معربــا عــن الفخــر واالعتــزاز بمــا 
الــوزراء مــن اهتمــام  يوليــه ســمو رئيــس 
النمــاء  يحقــق  مــا  لــكل  ومســاندة  ودعــم 
ويضمــن  والمواطــن،  للوطــن  والتطــور 
تقدمــه وازدهــاره. جــاء ذلــك لــدى اســتقباله، 
أمس الكاتب الصحافي عادل عيســى المرزوق، 
الــذي أهــداه نســخة مــن كتابــه الجديــد تحــت 
الوطــن”،  مجــد  ســلمان...  بــن  “خليفــة  عنــوان 
مشــيدا الصالــح بمــا احتــواه الكتــاب مــن صــور 
ومعلومات توثق اإلســهامات الكبيرة، والجهود 
المتميــزة التــي يبذلها ســمو رئيس الــوزراء من 

أجل رفعة وتقدم مملكة البحرين.

كتــاب  أن  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأوضــح   
ومــا  الوطــن”،  مجــد  ســلمان...  بــن  “خليفــة 
فــي  متعــددة  وشــهادات  كلمــات  مــن  تضمنــه 
حــق ســمو رئيــس الــوزراء، يمثــل مرجعــا مهمــا 
لألجيــال الحالية والمســتقبلية، وإضافة نوعية 
للمكتبــات الوطنيــة، لمــا يحتويــه مــن إضاءات 
وجوانــب مهمــة وملهمــة، جســدها ســموه فــي 
مجــاالت القيــادة والحكمــة والعمــل المخلــص، 
المســتويات  أعلــى  لبلــوغ  الــدؤوب  والســعي 
فــي التنميــة الشــاملة، واالســتثمار فــي الموارد 

البشرية باعتبارها الركيزة األولى لنجاح خطط 
واســتراتيجيات التنميــة، ســواء علــى الصعيــد 

المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
عــادل  الصحافــي  الكاتــب  قــدم  جانبــه،  مــن   
مجلــس  لرئيــس  والتقديــر  الشــكر  المــرزوق 
الشــورى، مثنيا على تحفيزه للكتاب والمؤلفين 
البحرينيين، ومســاندته المستمرة لهم لمواصلة 
وحيــاة  ســير  وتوثيــق  والبحــث،  الكتابــة 
مملكــة  فــي  والقياديــة  المؤثــرة  الشــخصيات 

البحرين.

الصالح: فخورون باهتمام ودعم سموه لكل ما يحقق النماء والتطور

توثيق مسيرة العطاء لسمو رئيس الوزراء انعكاس للنهضة

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، فــي 
مكتبــه بالديــوان العام للــوزارة، امس 
دار  برونــاي  ســفارة  بأعمــال  القائــم 
الســالم لــدى مملكــة البحريــن فريــدا 

هيشام.
 وأعــرب الوزيــر عــن اعتــزازه بعمــق 
مملكــة  بيــن  المتميــزة  العالقــات 
ومــا  الســالم  دار  وبرونــاي  البحريــن 
تشــهده مــن تقــدم ونمــاء علــى كافــة 

األصعــدة بمــا يخــدم تطلعــات وآمــال 
حــرص  مؤكــًدا  والشــعبين،  البلديــن 
أوجــه  تعزيــز  علــى  البحريــن  مملكــة 
التعاون والتنســيق المشترك والمضي 

بهما قدًما نحو آفاق أرحب.
ونوهــت هيشــام بالمســتوى المتقــدم 
بيــن  العالقــات  إليــه  وصلــت  الــذي 
مملكــة البحرين وبروناي دار الســالم، 
متمنيــة لمملكــة البحريــن مزيــًدا مــن 

الرقي واالزدهار.

تعزيز التنسيق مع بروناي دار السالم

06local@albiladpress.com
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 المصدر

اســتقبل الوكيــل المســاعد لشــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة 
الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة،  مدير عام المؤسسة العامة لجسر 

الملك فهد المكلف عماد المحيسن.

الوكيــل  رحــب  اللقــاء،  وفــي 
مؤسســة  عــام  بمديــر  المســاعد 
المكلــف، وتــم  الملــك فهــد  جســر 
بتطويــر  الكفيلــة  الســبل  بحــث 

بيــن  والتنســيق  التعــاون  آليــات 
عــدد  إلــى  باإلضافــة  الجانبيــن 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن 

المشترك.

بحث التنسيق بين “الجوازات” 
ومؤسسة “الجسر”

جاللة الملك راٍع للسالم وكرمه لدور العبادة غير مسبوق
البحرين في  التعايش  مدى  الواقع  أرض  على  رأينا  نيفون:  المطران 

الملــك  مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  التقــى 
الحمــد للتعايــش الســلمي الشــيخ خالــد بــن 
الروســية  العاصمــة  فــي  خليفــة  آل  خليفــة 
)موســكو( بممثــل بطريركيــة أنطاكية وســائر 
المشــرق للــروم األرثوذكــس لــدى بطريركيــة 
موسكو وعموم روسيا نيافة المطران نيفون 
الصيقلــي، حيــث اســتعرض الجانبــان فــرص 
وتبــادل  المشــترك  التعــاون  أواصــر  توطيــد 
التعايــش  مجــال  فــي  والتجــارب  الخبــرات 

السلمي وحوار األديان. 
وتطــرق اللقــاء إلــى بحــث الفــرص المتاحــة 
فــي  الثنائــي  التنســيق  عــرى  لتقويــة 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، وكيفية 
البحرينيــة  التجربــة  تعميــم  مــن  االســتفادة 
والتعايــش  التســامح  مجــال  فــي  الرائــدة 
الســلمي بين مختلف أطيــاف المجتمع ودور 

العبادة على اختالف معتقداتها ومذاهبها. 
وأعــرب الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفــة 
عــن تقديــره وامتنانه لنيافــة المطران نيفون 
الصيقلي على حســن ترحيبه وضيافته لوفد 
مركــز الملــك حمــد للتعايــش الســلمي، مؤكدا 
أن تســييس المجتمعات ما يزال سبب والدة 
كل التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة 

والعالم.

وأوضــح أن مملكــة البحريــن كانــت ومازالت 
والمذهــب  الديــن  اســتغالل  ضــد  وســتبقى 
لخلــق األزمــات بين الشــعوب والــدول، وهذا 
واقعــا  بــل  اللحظــة،  وليــد  يكــن  لــم  الفكــر 
ملموســا نعيشــه منذ مئــات بل آالف الســنين 
على مر مختلف الحضارات، مشــددًا على أن 
البحريــن تتمتــع بتاريــخ عريق مــن التعايش 
الســلمي، ممــا يجعلهــا نموذجــا عالميــا، تــّوج 
بالفكر المستنير لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي جاء 

ليواصل نهج آبائه وأجداده. 
وعّبــر نيافــة المطــران نيفــون الصيقلــي فــي 
االجتمــاع عــن حبــه الشــديد لجاللــة الملــك 

المفــدى كونــه راعيــا للســالم والتســامح بين 
األديــان، معربــا عــن أملــه فــي لقــاء جاللتــه 
الــذي ذاع صيت كرمه فــي رعاية ودعم دور 
المعابــد  لمختلــف  الســخية  وهباتــه  العبــادة 

والكنائس والمساجد.
وأعــرب عــن تقديــره عاليــًا لمــا تبذلــه مملكــة 
البحرين من جهود ومساع استثنائية لضمان 
حريــة التعبــد وحــوار الحضــارات واألديــان 
والتعايــش  التســامح  ملؤهــا  أرضيــة  علــى 
يراهــا جســرًا  البحريــن  أن  مؤكــدا  الســلمي، 
مميــزًا للتواصــل ببين الشــرق والغــرب، نظرا 
لسياســاتها المعتدلــة وألنهــا مهــد الحضارات 

واألديان. 

لمملكــة  األخيــرة  زيارتــي  “لــدى  واســتطرد: 
البحريــن بمناســبة االحتفال بمــرور 200 عام 
علــى إنشــاء المعبــد الهندوســي فــي المنامة، 
التعايــش  مــدى  الواقــع  أرض  علــى  رأينــا 
السلمي بين كافة األديان على أرض مباركة، 
مــع وجود كافة الكنائس من مختلف أطياف 
الديانــات المســيحية، واألجمــل مــن ذلــك ان 

بعضها قديم العهد يزيد على 100 عام”.
ريــادة  أن  الصيقلــي  المطــران  نيافــة  وأكــد 
جاللــة الملــك فــي تحقيق هــذا التقــارب بين 
الحضارات واألديان وفق رؤية جاللته يجب 
أن يتــم تعميمــه عالميــا؛ ألنــه يعكــس جوهــر 
األديان ويخلق نســيجا مجتمعيا قويا ويبث 
روح المحبــة، داعيــًا الــى تكثيــف مثــل هــذه 
اللقــاءات التــي تفتح باب النقــاش والتقارب 
وتخلــق أفــكارًا جديــدة لتنفيــذ تلــك الرؤيــة 

الملكية الحميدة. 
وســائر  أنطاكيــة  بطريركيــة  ممثــل  وأقــام 
المشــرق للــروم األرثوذكــس لــدى بطريركيــة 
موسكو وعموم روسيا نيافة المطران نيفون 
الصيقلــي مأدبــة غداء على شــرف أمين عام 
مركــز الملك الحمد للتعايش الســلمي الشــيخ 

خالد بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق.

رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي مع المطران نيفون الصيقلي

موسكو - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريق 
مكتبــه  فــي  النعيمــي  ذيــاب  الركــن 
بالقيــادة العامــة أمــس قائــد القيــادة 
مجلــس  بــدول  الموحــدة  العســكرية 
التعاون لدول الخليج العربية الفريق 

الركن عيد بن عواض الشلوي.
اللقــاء رحــب رئيــس هيئــة   وخــالل 
العســكرية  القيــادة  بقائــد  األركان 
الموحدة بدول مجلس التعاون لدول 
بالجهــود  مشــيًدا  العربيــة،  الخليــج 
الطيبة التي تبذلها القيادة العســكرية 
الموحــدة فــي ترســيخ وحــدة الهدف 

مجلــس  دول  يربــط  الــذي  والمصيــر 
التعاون لدول الخليج العربية.

القيــادة  اللقــاء مديــر ديــوان   حضــر 
محمــد  حســن  الركــن  اللــواء  العامــة 
ســعد، ومســاعد رئيــس هيئــة األركان 
للعمليــات اللــواء الركن غانــم إبراهيم 

الفضالة.
بنــادي  األركان  هيئــة  رئيــس  وأقــام 
مأدبــة  البحريــن  دفــاع  قــوة  ضبــاط 
غــداء تكريًما لقائد القيادة العســكرية 
الموحدة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

إشادة بجهود قائد “العسكرية الخليجية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  حضــر 
ماجــد النعيمــي، حفــل ختــام األنديــة 
نفذتهــا  التــي  المدرســية  الصيفيــة 
إدارة الخدمــات الطالبية، واألنشــطة 
نفذهــا مركــز رعايــة  التــي  الصيفيــة 
واألنشــطة  الموهوبيــن،  الطلبــة 
الصيفيــة التي نفذتها إدارة المكتبات 
الــوزارة  صالــة  فــي  وذلــك  العامــة، 
بمدينــة عيســى، بمشــاركة عــدد مــن 
فــي  المتميزيــن  والطالبــات  الطلبــة 
البرامــج واألنشــطة التــي نفذتها تلك 
الجهــات، حيــث قــام بجولــة تفقديــة 

للحفــل،  المصاحــب  المعــرض  فــي 
األعمــال  مــن  عــدًدا  ضــم  والــذي 

المتميزة للمشاركين. 
 وأشــاد الوزيــر بالجهــود التــي بذلهــا 
والجهــات  األنشــطة  علــى  القائمــون 
أن  مؤكــًدا  الــوزارة،  مــع  المتعاونــة 
األنشــطة قــد إقبــاالً مــن قبــل الطلبــة 
والطالبات على المشاركة فيها، حيث 
وطالبــة  طالًبــا   1542 عددهــم  بلــغ 
متنــوع  نشــاط   5600 فــي  شــاركوا 
فــي المجــاالت التربويــة والتثقيفيــة 

والرياضية والفنية.

1543 طالًبا شاركوا في 5600 نشاط صيفي
العائالت تواصل استنكاراتها للتدخالت القطرية

سلســلة  البحرينيــة  العائــالت  واصلــت 
استنكاراتها وإداناتها للتدخالت القطرية في 
مملكــة البحريــن، مؤكدة الوقــوف صفا واحد 
خلــف قيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وفخرهــا 

واعتزازها بتجديد والئها لجاللته.
توفيــق  عنهــم  الصالحــي  عائلــة  أكــدت  فقــد 
لســمو  اإلعالمــي  المكتــب  مديــر  الصالحــي 
ومركــز  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
البحرينــي  المجتمــع  تالحــم  المعلومــات  
وتماســكه الذي يتجســد دائما بالوقوف خلف 

قيادة جاللة الملك.
المطلــق  والءهــا  الصالحــي  عائلــة  وجــددت 
والراســخ ووقوفهــا صفــا واحدا خلــف قيادة 

جاللــة الملــك، معربــة عــن تأييدهــا التــام لكل 
مــا تتخذه مملكــة البحرين من إجــراءات ردًا 
علــى المحــاوالت المغرضة التــي تتبناها قطر 
لتقويض الوحدة الوطنية والســتهداف أمنها 
االجتماعي واإلســاءة لما تحقق من منجزات 
فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة لجاللــة 

الملك.
قنــاة  أن  علــى   الصالحــي  عائلــة  وشــددت 
بشــكل  تســتهدف  أداة  إال  هــي  مــا  الجزيــرة 
متواصــل مملكــة البحريــن، مؤكــدة أن هــذه 
تزيــد  لــن  والمكشــوفة  البائســة  المحــاوالت 
المجتمــع البحرينــي إال قــوة وتصميمــا علــى 
المضي قدما بمسيرة التطور والنماء، سائلين 
المولــى عــز وجــل أن يحفــظ مملكــة البحرين 
مــن كل شــر وســوء ومكــروه وأن يديم عليها 
نعمــة األمــن واألمــان فــي ظــل العهــد الزاهــر 

لجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
ومــن جهتهــم، أعلنــت عائلــة الســكران عنهــم 
الوفــاء  تجديدهــم  الســكران  عبداللطيــف 
والــوالء لمقــام جاللة الملــك، معبرين عن بالغ 
شــجبهم واســتنكارهم لمحــاوالت اســتهداف 
المجتمــع البحرينــي وإثارة الفرقــة بين أبنائه 
واســتنكرت  بشــدة مــا يبثــه اإلعــالم القطري 
مــن افتــراءات وأكاذيب وتدخالت في شــأن 

مملكة البحرين.
الســافرة  التدخــالت  هــذه  أن  وأكــدت   
والمحــاوالت المتواصلــة لبــث ســموم النظــام 
فــي مجتمعنــا  تزيــد الشــعب قــوة و صالبة و 
شــددت علــى أن اإلعــالم الرخيــص والمفلس 
اليائــس المتمثــل فــي قنــاة الجزيرة مســتنكر 
وأن كل مــا تقــوم بــه دولــة قطــر المارقــة مــن 
إلــى  تهــدف  كاذبــة  وادعــاءات  افتــراءات 

زعزعــة األمن في البحرين العزيزة عبر بوقها 
اإلعالمــي الــكاذب قنــاة الجزيــرة، و برامجهــا 
المغرضة ال تســعى إال إلى شق الصف الواحد 
بيــن شــعب البحرين األصيل الــذي يقف دائما 
خلــف قيادة جاللــة الملك المفدى؛ داعين هللا 
تعالــى أن ينعم على صاحــب الجاللة بموفور 
مملكتنــا  علــى  يديــم  وأن  والعافيــة  الصحــة 
فــي ظــل  الغاليــة األمــن واألمــان واالزدهــار 

قيادة جاللته الحكيمة .
فيمــا جدد أفراد عائلتي المرحوم جوهر زايد 
مبــارك و زايــد جوهر الــوالء و التأييد لجاللة 
وشــجبهم  اســتنكارهم  عــن  معربيــن  الملــك، 
قنــاة  بهــا  تقــوم  التــي  البائســة  للمحــاوالت 
الجزيرة القطرية من أجل شــق الصف وإثارة 
الفرقة بين أبناء البلد، مؤكدين وقوفهم صفًا 

واحدًا خلف قيادة جاللته.

المنامة - بنا



ارتفاع في عدد رائدات األعمال البحرينيات
اإلبداعية” المشاريع  “دعم  بعنوان  تركيز  مجموعة  ينظم  للمرأة”  “األعلى 

نّظــم المجلس األعلــى للمرأة مجموعة تركيز 
فــي  والحاضنــات  المســرعات  “دور  بعنــوان 
دعم مجاالت االبتكار والمشــاريع اإلبداعية”، 
المصاحبــة  إطــار األنشــطة والفعاليــات  فــي 
جــرى  الــذي   2019 البحرينيــة  المــرأة  ليــوم 
تخصيصــه هــذا العــام لالحتفــاء بالمــرأة في 
المســتقبل،  وعلــوم  العالــي  “التعليــم  مجــال 
بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة 
االقتصاديــة،  التنميــة  ومجلــس  والســياحة، 
وصنــدوق العمــل “تمكيــن”، والمركــز العلمــي 
المســتدامة  التنميــة  ألهــداف  البحرينــي 
بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، وشــركة 
نفــط البحريــن )بابكــو(، ومركــز تنمية قدرات 
المــرأة البحرينيــة )ريــادات(، ومنظمــة األمــم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، وبنــك البحرين 
للتنميــة، وجامعــة الخليــج العربي، وعدد من 
المســتفيدات مــن خدمات االحتضــان لريادة 

األعمال وعدد من المخترعات.
واســتهلت مجموعــة التركيــز أعمالهــا ببيــان 
االقتصاديــة  المشــاركة  فــي  المــرأة  واقــع 
ومشــاركتها في قوة العمل، ومعدل االرتفاع 
في عــدد رائدات األعمال البحرينيات الالتي 
يملكــن عالمــات تجاريــة خاصــة بمنتجاتهــن 
ومعــدل ارتفاع بــراءات االختراع المســجلة، 

كمــا تم التطــرق إلى أهم المبــادرات الخاصة 
بالخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينية 

على هذا الصعيد.
وناقشت مجموعة التركيز عدًدا من المحاور؛ 
والتشــريعات  السياســات،  علــى  للوقــوف 
المنظمــة لعمل مســرعات وحاضنات األعمال 
ودعــم المشــاريع المبتكــرة، وواقــع الخدمات 

المقدمــة مــن قبــل المســرعات والحاضنــات 
فــي دعــم المشــاريع اإلبداعيــة، والتحديــات 
التــي تواجــه المشــاريع الناشــئة، إضافــة إلى 
وتوجيــه  الســتقطاب  منهــا  المأمــول  الــدور 
لتحويــل  والمخترعيــن  الموهوبيــن  الطلبــة 
األفــكار االبداعيــة إلــى ابتــكارات ذات قيمــة 

اقتصادية.

مجموعة تركيز دور المسرعات والحاضنات في دعم مجاالت االبتكار والمشاريع 

الرفاع - المجلس األعلى للمراة

عّوضت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( مالكتي عقار )أرض( تصل قيمتها الفعلية إلى أكثر من 550 ألف 
دينار، بمبلغ 6000 دينار، تعويضا مؤقتا ألزمت وزارة األشــغال وهيئة الكهرباء والماء بدفعه إلى المدعيتين؛ الســتقطاع 
وزارة األشــغال جــزء مــن األرض لتوصيــل أنابيــب ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة وأنابيب نقــل المياه وخطوط شــبكة 
الكهربــاء، دون اتخــاذ اإلجــراءات التــي يوجبهــا قانون نــزع الملكية، ودون أن يتــم صرف أي تعويــض للمدعيتين، إذ ورد 
بتقرير الخبير المنتدب في القضية، أن تقدير قيمة المساحات التي تم التعدي عليها من قبل الوزارة والهيئة تقدر بحوالي 

550 ألف دينار، إال أن المحكمة تقيدت بطلبات المدعيتين بالتعويض المؤقت المقدر بـ6000 آالف دينار فقط.

المقدمــة  الدعــوى  الئحــة  فــي  وجــاء 
المدعيتيــن صاحبتــي األرض  قبــل  مــن 
علــى  تمتلــكان  أنهمــا  عليهــا،  المتعــدى 
الشــيوع عقــارا فــي حلــة العبــد الصالــح 
قانونيــة،  وثيقــة  بموجــب  ومســجال 
وفوجئتــا بقيــام المدعــى عليهمــا وزارة 
األشــغال وهيئــة الكهربــاء بأعمــال حفــر 
شــبكة  وخطــوط  الميــاه  ألنابيــب  ومــد 
ســند  أي  دون  عقارهمــا  فــي  كهربــاء 
قانونــي، مــا يشــكل اعتــداء علــى حقهما 
في الملكية، ويســبب لهما أضرارا تحول 
دون انتفاعهما بالعقارين واســتثمارهما.

وطالبتــا بإلزام المدعى عليهما بإيقاف أعمال 
التداعــي،  محــل  العقــار  علــى  األنابيــب  مــد 
ونــدب لجنــة تثميــن لتحديــد ســعر األراضي 
وبإلــزام  المدعيتيــن،  ملــك  مــن  المقتطعــة 
 6000 وقــدره  مبلــغ  بــأداء  عليهمــا  المدعــى 
دينار على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ 
حقهمــا فــي تعديل الطلبــات طبقا لمــا ينتهي 

إليه تقرير لجنة التثمين.
قبــل  مــن  ومداولتهــا  الدعــوى  بحــث  وبعــد 
المحكمــة قالــت فــي أســباب حكمهــا ســالف 
البيــان إن منــاط مســؤولية اإلدارة الموجبــة 
الخطــأ  هــي  أركان   3 توافــر  هــو  للتعويــض 
تقــوم  ال  بحيــث  الســببية،  والضــرر وعالقــة 

مســؤولية اإلدارة إال بوقوع خطأ من اإلدارة 
في مســلكها وأن يلحق بصاحب الشــأن ضرر 
وتتوافــر عالقــة الســببية بيــن خطــأ الجهــة 
اإلداريــة والضــرر الــذي لحق بصاحب الشــأن 
بحيث يكون خطأ اإلدارة هو السبب المباشر 
فــإذا  مــن ضــرر،  الشــأن  بصاحــب  لحــق  لمــا 
تخلــف ركن من أركان هذه المســؤولية امتنع 

التعويض.
وأضافــت أنه من المســتقر عليه أن اســتيالء 
الجهــة اإلدارية على العقــار جبرا عن صاحبه 
دون اتخــاذ اإلجــراءات التــي يوجبهــا قانون 
نــزع الملكية، يعتبر بمثابة غصب يســتوجب 
شــأن  ويكــون  التعويــض،  عــن  مســؤوليتها 

شــأن  بالتعويــض  مطالبتــه  عنــد  المالــك 
المضــرور مــن أي عمــل غيــر مشــروع؛ لــه أن 
يطالــب بتعويــض الضرر ســواء مــا كان قائما 
وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك.

وتابعت، أن للمحكمة سلطة تقدير التعويض 
المناســب لجبــر الضــرر بغير تعقيــب عليها ما 
دامــت قد بينت عناصر الضــرر التي اتخذتها 
منــاط  أن  كمــا  التعويــض،  لتقديــر  أساســا 
باعتبارهــا  الفرصــة  فــوات  عــن  التعويــض 
ضــررا محققــا قوامــه مــا كان المضــرور يأمل 
الحصــول عليــه مــن كســب فــي المســتقبل، 
وأن يكــون لهــذا األمــل أســباب مقبولــة، وهو 
مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا 
محكمــة الموضــوع بغيــر تعقيــب عليهــا متى 
كان تقديرهــا ســائغا مــردودا إلــى أصل ثابت 

باألوراق.
وأفــادت أنــه ولمــا كان الثابــت مــن األوراق - 
خصوصا تقرير الخبير المرفق بملف الدعوى 
والذي اطمأنت إليه المحكمة - أن المدعيتين 
تمتلــكان العقــار فــي حلــة العبــد الصالح، وأن 

وهيئــة  األشــغال  )وزارة  عليهمــا  المدعــى 
أجــزاء  باســتقطاع  قامتــا  والمــاء(  الكهربــاء 
مــن ذلــك العقــار لمــد أنابيــب ميــاه الصــرف 
الصحــي المعالجــة وأنابيــب نقــل المياه دون 
اتخــاذ اإلجــراءات التــي يوجبهــا قانــون نزع 
الملكيــة، ودون أن يتــم صــرف أي تعويــض 
بمثابــة غصــب  يعتبــر  مــا  للمدعيتيــن، وهــو 
يســتوجب مســؤولية جهــة اإلدارة بتعويــض 
الضــرر الناتــج عــن ذلك، ســواء مــا كان قائما 
وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك.
وأضافــت أنــه الســيما مــع اســتحالة التنفيــذ 
المســاحات  المدعيتيــن  بتســليم  العينــي 
المتأثــرة، علــى النحــو الثابــت بتقريــر الخبير 
فــي  المســؤولين  مــع  ومــن خــالل اجتماعــه 
الجهــة اإلداريــة المدعــى عليهــا، وإذ خلــص 
محــل  األرض  أن  إلــى  تقريــره  فــي  الخبيــر 
التداعــي مصنفــة تجاريــة وتســاوي ماال يقل 
عــن 18 دينــارا للقــدم المربــع، وأن جــزءا مــن 
هذه األرض تبلغ مســاحته 1056.3 متر مربع 
متأثــر مــن قبل المدعــى عليهمــا، وانتهى إلى 

تقديــر قيمتــه بـــ 205047 دينار و738 فلســا، 
وأن جــزءا آخــر تبلغ مســاحته 1777.66 متر 
مربع متأثر من قبل وزارة األشغال - المدعى 
عليهــا األولــى - وانتهــى إلــى تقديــر قيمتــه بـ 

344425 دينارا و180 فلسا.
وانتهت إلى القول إنه لما كان ذلك، وإذ ثبت 
ركــن الخطأ فــي جانب المدعــى عليهما، وقد 
ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعيتين تمثل 
فــي حرمانهمــا مــن االنتفــاع بالعقــار المملوك 
لهما، ما يخول للمدعيتين حقا في التعويض 
هــذا  جــراء  مــن  أصابهمــا  الــذي  الضــرر  عــن 
الخطــأ، إال أن المحكمــة - تقيــدا منها بطلبات 
بإلــزام  تقضــي  الدعــوى-  فــي  المدعيتيــن 
المدعــى عليهمــا بالتعويــض المؤقــت الــوارد 

بطلبات المدعيتين.
بإلــزام  المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
للمدعيتيــن  تؤديــا  بــأن  عليهمــا  المدعــى 
تعويضا مؤقتا وقدره 6000 دينار، وألزمتهما 
المصروفــات ومبلــغ 20 دينــارا مقابــل أتعاب 

المحاماة.

6000 دينار تعويض مؤقت لسيدتين اعتدت “األشغال” و “الكهرباء” على عقارهما

450 مهندًسا عاطلون عن العمل في البحرين
ــرج ــخ ــت ــي ال ــث ــدي ــح ــق بـــرنـــامـــجـــا تـــدريـــبـــيـــا ل ــل ــط “تـــمـــهـــيـــد” ت

أشار منسق برنامج مشروع توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج )تمهيد( نبيل 
ســلمان إلــى أن آخــر إحصاء لــوزارة العمل والتنميــة االجتماعية وجمعية المهندســين 
البحرينية ســجل وجود 450 مهندًســا عاطلين عن العمل، بينهم 427 مهندًســا بمختلف 
المجــاالت مســجلين باحثيــن عــن عمــل فــي وزارة العمــل، و23 مهندًســا عاطليــن غيــر 
مســجلين بقائمــة الوزارة.وبّين في الشــريحة األكبر بالمهندســين يحتلها اإلنــاث بحوالي 293 

مهندسة عاطلة، فيما يحتل الشريحة األقل الذكور.

جــاء ذلــك في لقــاء تعريفــي أقامتــه جمعية 
المهندســين للمهندســين الباحثيــن عــن عمــل 
المهندســين  وتدريــب  توظيــف  لبرنامــج 
مــن  بدعــم  جــاء  والــذي  التخــرج  حديثــي 
صنــدوق العمل”تمكيــن”، وبحضــور عــدد من 
النواب والباحثين عن العمل من المهندسين.

وأشــار رئيــس جمعية المهندســين البحرينية 
برنامــج وتوظيــف  أن  إلــى  ضيــاء توفيقــي 
التخــرج  حديثــي  المهندســين  وتدريــب 
سيســتغرق مدة شــهرين، وســيخلل البرنامج 
جوانــب  يغطــي  مكثــف  نوعــي  تدريــب 

متعددة مــن المهارات والمعــارف والتقنيات، 
والبرنامــج متاح لحديثــي التخرج لما ال يقل 

عن سنتين.
وقــال “إن الجمعيــة قامــت فــي العــام 1998 
وزارة  مــع  بالتعــاون  مماثــل  برنامــج  بطــرح 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة، إذ تمكنــا مــن 
توظيــف 330 مهندًســا فــي القطــاع الخــاص 
بدعــم مالــي مــن الحكومــة بواقــع 50 % من 

راتب المهندس”.
وتدريــب  توظيــف  برنامــج  أن  إلــى  ولفــت 
المهندســين ســيكون علــى دفعــات متتاليــة 

17 أغســطس  فــي  الثانيــة  الدفعــة  وســتبدأ 
مشــروع  ميــزات  مــن  أن  وأوضــح  الجــاري. 
دعــم  علــى  ســتحصل  المؤسســة  أن  تمهيــد 
فــي الراتب مــن صندوق العمــل )تمكين( عند 
التوظيف للمهندسين من حملة البكالوريوس 
ومــا فــوق 70 %، 50 %، 30 % بالتتابــع في 
الســنوات الثــالث األولى، إلــى جانب تدريب 

المهندس المرشــح لتعزيز مهاراته الهندســية 
ببرامج هندســية منتقــاة بعناية قبل التحاقه 
بالعمــل كمرحلــة أولــى وبعد التحاقــه بالعمل 
كمرحلــة ثانيــة بمــا يعــّزز إنتاجيتــه، وتقديــم 
جمعيــة  قبــل  مــن  والمتابعــة  المشــورة 
المهندسين البحرينية بما يخدم نجاح عملية 

التوظيف وبما يخدم المؤسسات.
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إحــدى  مــع  العامــة  النيابــة  تحقــق 
المحاميات، تواجه تهمة االستيالء مبلغ 
نقدي من موكل لها، إذ صرفته لحســابها 
دون أن تمــرر المبلــغ إلــى موكلهــا المبلــغ 
عنهــا بعدمــا رفضت تســليمه المبلغ دون 

وجه حق.
ال  المبلــغ  مقــدار  أن  “البــالد”  وعلمــت 
يتجــاوز 680 دينــارا، كان تحصــل عليــه 
تنفيــذ  تــم  فــي دعــاوى مدنيــة  موكلهــا 
إال  أمرهــا  يكتشــف  ولــم  فيهــا  األحــكام 

بعدما ألغى وكالتها رسميا.

وتتمثل وقائع البالغ فيما قرر به المجني 
عليــه بــأن المحامية الســابقة لــه وبعدما 
ألغى وكالتها رســميا، خانــت األمانة ولم 
تســلمه مبلــغ 680 دينــارا، والتي حصلت 
عليهــا لصالحــه مــن محكمــة التنفيذ بعد 
صــدور أحــكام قضائية مدنيــة لصالحه، 
إذ إنــه حصــل خــالف بينهمــا تســبب في 
إلغاء وكالتها من قبله، ولم يكتشــف أمر 
المبلــغ إال بعدمــا توجــه لمحكمــة التنفيذ 
للحصــول على مســتحقاته المحكوم بها 

له سابقا.

التحقيق مع محامية استولت على 680 دينارا من موكلها

نطل على قرائنا األعزاء بمساحة اليوم من “فجر جديد” بـ 7 رسائل، كالتالي:
Û  أشــكر وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني لحلها إشكال “فيضان

ميــاه المجــاري” التــي أغرقــت الشــارع المقابــل لســاحة المطاعــم الخارجيــة بمجمــع 
العالــي لفتــرة تجــاوزت األســابيع، إذ تبّيــن أن تجــاوز بعــض المطاعم برمــي الزيوت 
بفتحــات المجــاري هو الســبب بذلك، فيجب إنفــاذ القوانين واالشــتراطات الضامنة 

للصحة العامة على الجميع بال هوادة.
Û  دخــول النائــب فــي المســاحة الخدميــة للعضــو البلــدي ال يجــوز، إال إذا كان العضــو

البلــدي متقاعًســا ومهمــاًل عــن أداء واجبــه، بتقييــم مــن الناخبيــن والنــاس، وليــس 
النائب، هذه ظاهرة سلبية توجد الخصومة وتعطل مصالح العامة.

Û  رغــم إغــالق الكثير من المحال التجارية في العديد من األســواق المحلية، ووضوح
هــذه الظاهــرة، ال تــزال الجهــات المختصــة على صمتهــا المطبق مما يحدث، فعســى 

المانع خيًرا؟ وما األسباب وكيف ستعالجونها؟
Û  من المتقاعدين كفاءات وخبرات كبيرة مركونة على “جنب”، فلماذا ال تبرز للسطح

خطة وطنية تضع هذه الفئة العزيزة في الطريق الصحيح؟ ولماذا ال ُينظر لحالهم؟
Û  قــرأت أخيــًرا، مناشــدة بإحــدى الصحــف لعدد مــن الطيارين المتخرجيــن من األردن

للنظــر فــي توظيفهــم، الغريــب باألمر أنهم عاطلــون عن العمل منذ 8 ســنوات كاملة، 
حتى الطيارين؟

Û  الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، مبــادرة كريمة
لمواجهــة التأثيــرات الســلبية المتنامية فــي ضمير ووعي النــاس، ولحماية المجتمع 
من محاوالت الشــرخ واالختراق، آمل أن يتكاتف المجتمع الحتضان هذه المبادرة، 

وإنجاحها.
Û .أحياًنا يأتيك “الحسد” على هيئة نصيحة
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أن  جناحــي  فوزيــة  المحاميــة  ذكــرت 
المحكمــة الصغرى الجنائية الثانية أمرت 
باســتبدال عقوبــة موكلها المــدان بقضية 
تعاط للمواد المخدرة، من الحبس لمدة 6 
أشهر إلى حضور برامج تأهيل وتدريب، 

كما أمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار.
وبينــت أن النيابــة العامــة كانــت وجهــت 
يونيــو   23 بتاريــخ  أنــه  تهمــة  لموكلهــا 
التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز   ،2019
مادتي الحشــيش والمورفين المخدرتين 

“الحشيش والمورفين”.
وتتحصــل وقائــع القبض عليــه في ورود 
المخــدرات،  مكافحــة  إلدارة  تحريــات 
والتــي تمثلــت فــي أن موكلهــا يتعاطــى 

المواد المخدرة.
تــم  النيابــة  مــن  إذن  اســتصدار  وبعــد 
بالقبــض عليــه وتفتيــش مســكنه، وأثناء 
تنفيــذ الشــرطة لتلــك المأموريــة شــوهد 
فتمــت  مســكنه،  مــن  يخــرج  المتهــم 
مداهمتــه وإبالغه بهويــة ومأمورية قوة 

الضبط وتم الدخول إلى منزله.
وعثر أفراد الشــرطة في غرفته بمســكنه 
علــى قطعة من مادة الحشــيش المخدرة 
وعــدد  تعاطيهــا  فــي  تســتعمل  وأدوات 
عينــة  وبتحليــل  الطبيــة،  األقــراص  مــن 
مــن إدراره ثبــت احتواؤهــا علــى مادتــي 

الحشيش والمورفين المخدرتين.
وخــالل جلســة المرافعة طالبــت جناحي 
مــن المحكمــة اســتعمال موجبــات الرأفة 

بحــق موكلهــا اســتنادا إلــى نــص المــادة 
)81( مــن قانــون العقوبات، والتي تســمح 
التنفيــذ  بوقــف  أمــر  بإصــدار  للقاضــي 
إذا لوحــظ أن أخــالق المحكــوم عليــه أو 
ماضيــه أو ظــروف جريمتــه أو ســنه مــا 
يحمــل علــى االعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى 
ارتكاب جريمة، خصوصا أن موكلها ليس 
مــن المعتاديــن علــى تعاطــي المخــدرات 
إنــه  إذ  بالتعاطــي،  اتهامــه  يســبق  ولــم 
ويأخــذ  االكتئــاب  مــن  ويعانــي  مريــض 
مثــل هــذه العقاقير كدواء تحت إشــراف 
يعــود  لــن  بأنــه  وعــد  والــذي  الطبيــب، 

الرتكاب جريمة التعاطي مرة أخرى.
حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
أنهــا ونظــرا لظــروف المــدان تعمــل بحقه 
المــادة )10( مــن القانــون رقــم )18( لســنة 
2017 بشــأن العقوبــات والتدابير البديلة 
باســتبدال عقوبة الحبس بحضور برامج 

التأهيل والتدريب.

قــال المحامــي محمــد المهــدي إن المحكمــة 
االســتئنافية(  )بصفتهــا  الجنائيــة  الكبــرى 
قضــت بإلغــاء حكــم تغريــم موكليــه صاحــب 
شــركة مقــاوالت ومشــرف يعمــل فيهــا مبلــغ 
500 دينــار، والقضــاء مجــددا ببراءتهمــا ممــا 
نســب إليهمــا مــن تهمة التســبب بوفــاة عامل 
فــي الشــركة، والذي ســقطت عليــه مجموعة 
الربــاط  أثنــاء محاولتــه فــك  الســقاالت  مــن 
تعــرض  إذ  الشــركة،  بمخــزن  لهــم  الحديــدي 
إلصابات بليغة أدت لوفاته الحقا أثناء تلقيه 

العالج الالزم في المستشفى.
وتتحصــل وقائــع القضيــة حســب مــا ذكــره 
وكيــل المســتأنفين، فــي أن المتهــم األول هو 
مشــرف العمل لمنشــأة مقاوالت، وقد تســبب 
ســقوط  نتيجــة  عامــل  مــوت  فــي  بخطئــه 
مجموعــة كبيــرة مــن الســقاالت عليــه أثنــاء 
فــك الربــاط الحديدي المســتخدم لربطها في 
وأصيــب  العمــل،  بموقــع  الموجــود  المخــزن 
العامــل بإصابــات بليغــة فــي منطقــة الصــدر، 
ونقــل علــى أثرها للمستشــفى للعالج وتوفي 
فــي وقــت الحــق، كمــا أن المتهــم الثاني وهو 
صاحــب منشــأة المقــاوالت والمتهــم الثالــث 

والرابــع بصفتهمــا مدير المشــروع لشــركتين، 
مــن  المقاوليــن  مــع  بالتنســيق  يلتزمــوا  لــم 
والصحــة  بالســالمة  يتعلــق  فيمــا  الباطــن 
يلتــزم  لــم  الثانــي  المتهــم  أن  كمــا  المهنيــة، 
باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لحمايــة عمالــه 

من مخاطر بيئة العمل.
فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 

أنهم بتاريخ 24 يناير 2016، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1. تســبب بخطئــه فــي وفــاة العامــل المجني 
عليه نتيجة إخالله بما تفرضه عليهما أصول 

المهنة.
2. كمــا لــم يلتــزم بحفــظ الســقاالت وأجزائها 

في حال عدم استعمالها في مكان آمن.
باتخــاذ  يلتــزم  لــم  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
مــن  عمالــه  لحمايــة  الالزمــة  االحتياطــات 
مخاطــر بيئــة العمــل أثنــاء العمــل مــن حيــث 
إحاطــة العامل علما بمخاطر مهنته ووســائل 

الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
ثالثــا: المتهميــن الثانــي والثالــث والرابــع: لــم 
يلتزمــوا بالتنســيق مــع المقاولين مــن الباطن 

فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية.

رابعــا: المتهميــن الرابع والخامــس: لم يلتزما 
بتوفيــر كافة المعلومات الالزمة عن األخطار 

المحتملة بموقع العمل.
األول  بحبــس  درجــة  أول  محكمــة  فقضــت 
3 أشــهر عــن التهــم المنســوبة إليــه لالرتباط، 
وقــدرت كفالــة 50 دينــارا، وبتغريــم األربعــة 
اآلخرين مبلغ 500 دينار عن كل تهمة نسبت 

إليهم.
لكــن موكليــه لــم يقبــال بهــذا الحكــم وطعنــا 
شــهودا  وقدمــا  الماثــل،  باالســتئناف  عليــه 
للنفي، والذين أكدوا عدم اتصال المستأنفين 

بالواقعة.
وبعــد مداولــة القضيــة انتهــت المحكمــة إلــى 
وأحاطــت  الدعــوى  محصــت  بأنهــا  القــول 
بظروفهــا وبأدلــة الثبــوت التــي قــام االتهــام 
النفــي،  أدلــة  وبيــن  بينهــا  ووازنــت  عليهــا 
ورجحت دفاع المتهمين، إذ إن الدليل القائم 
بــاألوراق قــد أحيــط بــه الشــك والريبــة فــي 
صحتــه بما ال ينهض معــه كدليل تطمئن إليه 
المحكمــة على صحة االتهام وثبوته في حق 
المســتأنفين، ما يتعين القضاء ببراءتهما مما 

أسند إليهما.

“الصغــرى الجنائيــة” أمرت بتغريــم المتهــم 500 دينار المحكمــة تلغــي تغريــم المتهميــن مبلــغ 500 دينــار

استبدال عقوبة مريض متعاط بورش تأهيل وتدريب براءة مستأنفين من وفاة عامل سقطت عليه “سقاالت”



business
@albiladpress.com 08

وضــع حجر األســاس لمصنــع “ميار” بكلفــة 3 مالييــن دينار

الماضي العام  مليون   820.6 مقابل  دينار  مليار   1.28 إلى  وصلت 

90 % إشغال “العالمية لالستثمار”

ارتفاع األصول األجنبية لـ“المركزي” في يونيو

قال الوكيل المساعد للمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
خالــد ربيعة حســين، إن الوزارة تشــّجع رواد األعمال األعمــال البحرينيين دائًما 
إلنشــاء مشــاريعهم الخاصة، وإنه تم تقديم كل التسهيالت الالزمة في مشروع 

مصنع “ميار” الذي تم وضع حجر أساسه أمس بكلفة 3 ماليين دينار.

 وأوضــح فــي تصريــح للصحافييــن علــى 
هامــش وضــع حجر األســاس لمصنــع ميار، 
أمس، أنه سيتم افتتاح المصنع بعد سنتين 
مــن وضــع حجــر األســاس الــذي سيشــكل 
فــي  الغذائيــة  للمنتجــات  جديــدة  إضافــة 
البحريــن وخصوًصــا القائميــن عليــه الذين 
لهــم تاريــخ كبيــر فــي البحرين فــي صناعة 
الحلــوى، مبيًنــا أنهــم لــن يكتفــوا بصناعــة 
الحلــوى فقــط ولكــن ســيتم تنويــع خطوط 

اإلنتاج لديهم.
منطقــة  فــي  اإلشــغال  “نســبة  أن  وأكــد   
تجــاوزت  لالســتثمار  العالميــة  البحريــن 
90 % وهــذا دليــل علــى أن هنــاك ثقــة فــي 
بيئــة األعمــال في البحرين وفــي ما تقدمه 
األعمــال  لرجــال  تســهيالت  مــن  المملكــة 
ســواء البحرينييــن أو الخليجييــن وحتــى 

العالميــة  والشــركات  األوســط  بالشــرق 
التي اســتطعنا اســتقطابها”. ولفــت إلى أنه 
أخــرى ســتتواجد  ســيكون هنــاك شــركات 
فــي البحريــن فــي المســتقبل، مشــيًرا إلــى 
أن الحركــة االقتصاديــة تتحرك باســتمرار، 
مضيًفــا “نرحب بكل الجهود القائمة ونروج 
للبحرين في كل المناطق وســنرى مشــاريع 

جديدة بالمستقبل”.
وقــال الوكيل المســاعد للمناطــق الصناعية 
“إن البحريــن تتميز بقوتهــا العاملة المميزة 
والموهوبــة والقــادرة علــى المنافســة فــي 
األســواق اإلقليميــة ومصنــع ميــار هــو خير 
مثــال علــى ذلــك، كمــا اكــد علــى مســاندة 
الوزارة للشــركات البحرينيــة المتطلعة الى 
توســعة نطــاق أعمالهــا، وتفتخــر بــأن تــرى 
شــركات بحرينيــة رائدة تنتشــر فــي أنحاء 

مجموعــة  وجــود  مــع  وأضــاف  المنطقــة”. 
كبيرة من الشــركات المصنعة للسلع سريعة 
علــى  الــوزارة  سياســة  تركــز  االســتهالك، 
التســهيالت  بأفضــل  المســتثمرين  تزويــد 
والحوافز وتهيئة البيئة المالئمة لالستثمار 
لدعــم التوســع واالنتشــار لهــذا النــوع مــن 
األنشــطة وغيرهــا مــن األنشــطة الصناعيــة 
ممــا يصــب فــي تنــوع الدخــل القومــي في 

المملكة. 
 بــدوره، قــال المديــر التنفيــذي فــي شــركة 
مصنــع ميــار، إنــه ســيتم توظيــف حوالــي 
60 شــخًصا فــي المصنــع وســيتم تدريبهــم 

ليتمكنــوا مــن إنتــاج المنتجــات التقليديــة 
والبهــارات  الحلــوى  مثــل  بالبحريــن 

والمخلالت ومنتجات أخرى.
 وعن الطاقة االســتيعابية للشــركة أكد أنها 
ســتكون 10 أطنــان فــي الســنة األولى على 
أن  مبيًنــا  ا،  20 % ســنويًّ زيادتهــا  يتــم  أن 
المصنع ســينتج حوالي 200 منتج مختلف 
في ســنته األولى، مشــيًرا إلى أن األســواق 
والكويــت  الســعودية  هــي  المســتهدفة 

وسلطنة عمان والعراق وليبيا وسوريا.
وتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء 

في المصنع في فبراير 2020.

قفزت األصول األجنبية بمصرف البحرين المركزي 
بقيمة 459 مليون دينار، خالل يونيو 2019، مقابل 

نفس الشهر من عام 2018.
ووفًقــا للنشــرة اإلحصائيــة للمركزي الصــادرة أمس 
إلــى  األجنبيــة  األصــول  وصلــت  الثالثــاء،  األول 
1.28 مليــار دينــار، مقابــل 820.6 مليــون دينــار في 
يونيو 2018.  وعلى أساس شهري، فقدت األصول 
األجنبية لدى مصرف البحرين المركزي 170 مليون 
دينار خالل شهر يونيو 2019، على أساس شهري.

خــالل  دينــار  مليــار   1.28 إلــى  األصــول  ووصلــت 
يونيــو 2019، مقابــل 1.45 مليــار دينــار فــي مايــو، 
وفًقــا لتقريــر المركزي.  وكشــفت البيانــات الخاصة 
بالنشــرة اإلحصائية الشــهرية الصــادرة عن مصرف 
البحريــن المركــزي لشــهر يونيــو 2019 عــن تحســن 

المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام. 
لــدى المصــرف   ويعــد صافــي األصــول األجنبيــة، 
المركزي مؤشًرا على قدرته على الدفاع عن العملة 
المحلية في مواجهة ضغوط السوق خاصة ومع ما 

ا. تشهده األسواق العالمية من اضطراب حاليًّ

وضع حجر األساس لمصنع ميار لألغذية 

35 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1767 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH00074R0233

الحكومية الشهرية.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 35 مليــون دينــار لفتــرة 
اســتحقاق 182 يوًمــا تبــدأ فـــي 4 أغســطس 
2019 وتنتهــي فــي 2 فبرايــر 2020، كمــا بلــغ 
2.93 % مقارنــة  الفائــدة عليهــا  معــدل ســعر 
بمعدل ســعر الفائدة ألذونات اإلصدار الســابق 
بتاريخ 30 يونيو 2019 حيث بلغت3.11 %. 
 وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 98.540 % وتــم 
قبــول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.530 % 
علًما بأنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 276 %.

كمــا بلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانــة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصــة البحرين أمس األربعاء 
31 يوليــو 2019 عــن إدراج 15 إصــدار 
فــي ســوق أذونــات الخزينــة وصكــوك 
التأجيــر اإلســالمية اعتبــاًرا مــن اليــوم 
الخميــس الموافــق 1 أغســطس 2019 
بقيمة إجمالية قدرها 982 مليون دينار 
صــادرة عــن مصرف البحريــن المركزي 
 % بيــن3.05  تتــراوح  فائــدة  بأســعار 
و3.51 % ولفتــرات تتراوح بين 3 إلى 
12 شــهر. وبهذه اإلدراجات، يصل عدد 
إصــدارات أذونــات الخزينــة وصكــوك 
األجــل  قصيــرة  اإلســالمية  التأجيــر 
المدرجــة في بورصــة البحرين إلى 29 
إصــدار تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة حوالي 

1.77 مليار دينار.
يـــوم  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  أقفــل    

أمــس عند مســتوى 1,547.68 بارتفاع 
بإقفالـــه  مـقارنـــة  1.46نقطــة  وقــدره 
يــوم الثالثــاء، فــي حيــن أقفــل مؤشــر 
مســتوى  عنــد  اإلسالمـــي  البحريـــن 
0.77 نقطــة  775.63 بارتفــاع وقـــدره 

مـقارنـة بإقفالـه السابق.
مليــون   3.23 الـمستثـــمرون  وتــداول   
 1.15 قدرهــا  إجـمـــالية  بقيـــمة  ســهم، 
مليــون ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن خالل 
100 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 
تعامالتـــهم على أسهم قطاع الخدمات 
والتــي بلغت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   662.66
اإلجـمـــالية  القيـــمة  مــن   %  57.66
للتــداول وبكـــمية قدرهــا 1.77 مليــون 
سهم، تـم تنفيذها من خالل 65 صفقة.

قيمة 15 أذونات خزينة وصكوك
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“المركزي” يناقش تطور سوق التأمين والمنتجات الجديدة
ــاوى الـــزبـــائـــن ــ ــك ــ ــة ش ــج ــال ــع ــات م ــ ــي ــ ــة آلل ــي ــن ــع ــم ــات ال ــركـ ــشـ ــذ الـ ــي ــف ــن ــة ت ــع ــاب ــت م

عقد مصرف البحرين المركزي برئاسة المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر، اجتماًعا 
ا مع مســئولي شــركات التأمين العاملة في البحرين بتاريخ 30 يوليو 2019 لمناقشــة تطور ســوق التأمين  دوريًّ

والمنتجات التأمينية الجديدة ومتابعة تنفيذ شركات التأمين لآلليات المقررة في معالجة شكاوي الزبائن.

التأميــن  وثيقــة  إصــدار  موضــوع  االجتمــاع  وتنــاول   
الفقــد  مــن  المركبــات  الشــامل علــى  للتأميــن  الموحــدة 
والتلف التي تحدد الحد األدنى للمنافع والمزايا الخاصة 
بالتأميــن الشــامل على المركبات والتي ســيتم إصدارها 

قريًبا وذلك بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية.
 وتجدر اإلشارة إلى أن مصرف البحرين المركزي أصدر 
اإلجبــاري  للتأميــن  الموحــدة  الوثيقــة   2016 عــام  فــي 
عــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المركبات 
مــع ملحــق اإلجــراءات والضوابــط التــي يجــب إتباعهــا 
فــي المطالبــات المســتندة إلى وثيقة التأميــن اإلجباري، 
والتــي وحــدت اإلجــراءات المتعلقــة فــي التعامــل مــع 

المطالبات التأمينية.
 وأكد المصرف خالل االجتماع الحرص على استحداث 
خدمــات تأميــن جديــدة باســتخدام التقنيــات الحديثــة 

بما يســاهم في تلبية احتياجــات الزبائن والتخفيف من 
المعامالت الورقية وتحسين جودة الخدمة.

 وفــي أثنــاء االجتمــاع اســتعرض المصــرف مــع مــدراء 
شركات التأمين على الشكاوى المتكررة من قبل العديد 
من الزبائن عن خدمات التأمين على السيارات المقدمة 
مــن هــذه الشــركات، حيث تم التأكيد علــى أهمية التزام 
جميــع الشــركات باللوائــح الصــادرة مــن المصــرف فــي 
معالجــة شــكاوى المســتهلكين والســرعة فــي إجــراءات 
تلــك  مــع  اإليجابــي  والتعامــل  للمطالبــات  التســوية 
الشــكاوى. وقــد وضع المصرف ضمــن مجلد التوجيهات 
الرابــع مــن  الرقابيــة إجــراءات محــددة تحــت الفصــل 
مجلــد التوجيهــات الثالــث، حيث يســتوجب علــى كافة 
الشــركات المرخــص لها االلتزام بها في معالجة شــكاوى 

المتعاملين.

 65 شكوى بالقطاع عام 2019

 وقد بلغت الشكاوى التي استلمها المصرف في عام 
2019 )65( شــكوى وفــي عــام 2018 )178( شــكوى 
مقارنــة بـــ 169 شــكوى في عام 2017 و393 شــكوى 
فــي عــام 2016، حيــث قــام المصرف بالتنســيق بين 

األطراف المعنية لحل تلك الشكاوى.
ويقــوم المصــرف وعن طريق عدة قنوات باســتالم 
جميــع الشــكاوى الخاصــة بالتأميــن وغيرهــا والتي 
مــن بينهــا الموقع الرســمي للمصرف علــى اإلنترنت 
con� ومــن ثــم الدخــول علــى www.cbb.gov.bh

علــى  الدخــول  خاللــه  ومــن   sumer protection
اليــن  أون  الشــكوى  بتقديــم  الخاصــة  االســتمارة 
باإلضافــة إلــى وجــود البريــد اإللكترونــي الخــاص 
 complaint@cbb.gov.bh باستالم الشكاوى وهو
أو التواصل مع المكتب الخاص باســتالم الشــكاوى 

على تليفون رقم 17547789 أو 17547360.

المنامة - المصرف المركزي

قالــت شــركة بــي دبليو ســي، أمــس األربعاء، إن الربع الثاني من العام الجاري شــهد زيادة طفيفة فــي عمليات االكتتاب العام 
األولــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.  ولفتــت بــي دبليــو ســي، في نشــرة  ألســواق رأس المال فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجــي للربــع الثانــي مــن عام 2019، إلى أنه تم إدراج شــركتين فقط خالل الربع وذلك بالســوق المالية الســعودية “تداول” 

مقابل 5 عمليات اكتتاب تمت على مستوى دول المجلس في الربع المماثل من العام 2018.

االكتتــاب  عمليــات  عائــدات  أن  وبينــت،   
العــام األولــي علــى مســتوى دول الخليــج 
فــي الربــع الثاني من عام 2019 بلغت 866 
مليــون دوالر، مقارنــة بـــمبلغ 463 مليــون 

دوالر في الربع الثاني من العام الماضي.
وأضافــت بــي دبليــو ســي، أن هــذا النمــو 
يعطــي  االكتتــاب  عمليــات  فــي  الطفيــف 
بعــض التفــاؤل لألســواق الخليجيــة، وأن 
الواعــدة ألداء دولــة اإلمــارات  التوقعــات 
والتطــور الذي تشــهده “تداول” الســعودية 
للســوق  بالنســبة  التفــاؤل  بعــض  تعكــس 

الخليجي.

 وأشــارت، إلــى أن الصكــوك هيمنــت علــى 
ســوق الديــن الخليجــي فــي الربــع الثانــي 
من العام الجاري، ومن بينها الصكوك التي 
أصدرتها إمارة الشــارقة بقيمة مليار دوالر 
والصكــوك التــي أصدرهــا البنك اإلســالمي 
للتنمية لخدمات االئتمان المحدودة بقيمة 

1.5 مليار دوالر في بورصة ناسداك دبي.
وتوقعــت بــي دبليــو ســي، أن يســتمر هــذا 
النشاط في سوق الدين ليصل إلى المملكة 
العربيــة الســعودية التــي تخطــط إلصــدار 
دوالر  مليــار   31.5 بقيمــة  ديــن  ســندات 
هــذا العــام للمســاعدة فــي تمويــل اإلنفــاق 

الحكومي.
 وتابعــت: “تعتبــر الســندات التــي أصدرتها 
أرامكــو الســعودية هــي األبــرز واألكبر بين 
معامالت الشركات في هذا الربع، ووصلت 

قيمتها إلى 12 مليار دوالر”.
أبريــل  فــي  ســي،  دبليــو  بــي  وتوقعــت   
عمليــات  فــي  االنتعــاش  بعــض  الماضــي، 
مجلــس  دول  فــي  العامــة  االكتتابــات 
التعــاون الخليجــي مســتقبالً بالمقارنــة مع 
الربــع األول مــن 2019؛ بعــد إعــالن عــدة 
شــركات عن خططها إلدراج أســهمها خالل 

فترة 12 إلى 18 شهًرا.

 األوضاع الجيوسياسية.. 

والمحفزات 

 مــن جانبــه، قال شــريك قســم أســواق المال 
في بي دبليو ســي الشــرق األوســط، إن تأثير 
علــى  سيســتمر  الجيوسياســية  األوضــاع 

االقتصــاد اإلقليمــي. وأضــاف ســتيف دريك، 
أنه ال شــك أن األحداث األخيرة التي شــهدها 
بخــروج  المحيطــة  والشــكوك  ُعمــان  خليــج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، إلــى جانب 
العديد من التطــورات األخيرة، تلقي بظاللها 
علــى عمليــات االكتتــاب العــام األولــي وتؤثر 

عليهــا.  ولفــت ســتيف دريــك، إلى أنــه ينبغي 
علــى الشــركات التي ترغب فــي الدخول إلى 
تلــك  لمواجهــة  االســتعداد  األســهم  أســواق 
التحديات والبقاء دائًما على أهبة االستعداد 
لزيــادة فــرص نجــاح عمليات االكتتــاب العام 
األولــي لهــا.  وتوقــع أن يؤدي إعــالن مجلس 
القطاعــات  عــن  مؤخــًرا  اإلماراتــي  الــوزراء 
فيهــا  ُيســمح  التــي  االقتصاديــة  واألنشــطة 
الكاملــة  بالملكيــة  األجانــب  للمســتثمرين 
للشــركات إلــى إنعــاش الســوق اإلماراتي في 
المســتقبل القريــب.  وقالــت بــي دبليــو ســي 
فــي نشــرتها، إن بورصــة الكويــت و”تــداول” 
السعودية حققتا أفضل أداء منذ بداية العام 
وحتــى اآلن، مقارنــة بـــالربع الثانــي مــن عــام 
2018. ولفتــت، إلــى أن “تــداول” هي الســوق 
الوحيد الذي شهد عمليات اكتتاب عام أولي 
في هذا الربع؛ بعد إدراج أسهم شركة المراكز 

العربية وشركة مهارة للموارد البشرية.

الرياض - مباشر:

نشاط طفيف لالكتتابات بالخليج في الربع الثاني 2019

اجتماع “المركزي” مع شركات التأمين

مليون دينار
982
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أظهرت بيانات رســمية نشــرت أمس انخفاض تحويالت العمالة األجنبية في البحرين بنحو 24 % في الوقت الذي ترتفع فيه 
تكاليف المعيشة على هذه العمالة في البالد نتيجة رفع أسعار بعض الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والرسوم.

 وبلــغ إجمالــي التحويــات الماليــة المرســلة 
مــن العمالــة إلــى خــارج المملكة نحــو 238.9 
مليــون دينــار في نهاية الربــع األول من العام 
الجــاري مقارنــة بنحــو 315.9 ألــف دينار في 
ذات الفتــرة مــن العام الســابق وفــق البيانات 

الرسمية األولية.
 ويعمــل فــي البحريــن نحــو 600 ألــف عامــل 
أجنبــي يشــكلون 79 % مــن إجمالــي القــوى 
العاملة في الباد بحسب آخر بيانات رسمية 

متاحة بنهاية النصف األول من 2018.
 وكانــت تقاريــر تحــدث عــن وجــود “هجــرة 
أجنبيــة” مــن بعــض دول الخليج بعــد ارتفاع 
تكاليــف المعيشــة، فــي حين تحدثــت تقارير 
عــن توجه العمالة األجنبية إلى إرســال أفراد 
للخــارج،  برفقتهــم  كانــوا  الذيــن  عائاتهــم 

للســيطرة علــى التكاليــف ومــن بينهــا أســعار 
الكهربــاء والماء والوقــود وغيرها األمر الذي 
أدى إلــى ركــود فــي ســوق تأجيــر العقــارات 

لألجانب.
 وتشــكل تحويــات العملــة األجنبيــة ضغًطــا 
على ميزان الحســاب الجــاري للباد، إذ تمثل 
ا القتصاد الدولة، إال أن بيانات  اســتنزاًفا ماليًّ
الحســاب الجــاري ســجل فائًضــا خــال الربع 
األول من هذا العام في مؤشــرات اقتصادية 
جيــدة تحســب لاقتصــاد البحرينــي. وجــاء 
التحســن بفضل الحســاب السلعي في ميزان 
الحســاب الجــاري، بفضــل زيــادة اإليــرادات 
االقتصــادي  المــورد  تشــكل  التــي  النفطيــة 
األساســي للدولة إلى جانب تقلص الواردات 

غير النفطية.

وبلغــت الصــادرات النفطيــة فــي الربــع األول 
مــن هذا العام نحو 1.7 مليــار دينار بالمقارنة 
مــع 1.56 مليــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام 
غيــر  الــواردات  بلغــت  حيــن  فــي  الماضــي، 
النفطيــة قرابــة 1.54 مليــار دينــار فــي الربــع 
األول مــن هــذا العــام مقارنــة مــع 1.62 مليار 

في الفترة المقابلة من العام السابق.
 ويســاهم كذلــك ارتفــاع الــدوالر األميركــي 
وضــع  تحســن  فــي  الجــاري  العــام  خــال 
الــدوالر  الحســاب الجــاري، إذ ارتفــع مؤشــر 
األميركــي قرابــة 3.65 % خــال عــام واحد، 
إذ إن العملــة البحرينيــة مرتبطة بالدوالر مما 
يســاهم فــي تعظيــم اإليــرادات المتأتيــة من 
النفــط المســعر بالــدوالر، إلــى جانــب تقليــل 

تكلفة الواردات.

يحـّولــون 239 مـلـيــون ديـنــار للــخــارج
ــوي ــن س أســــــاس  عـــلـــى  األول  ــع  ــ ــرب ــ ال ــي  ــ ف  %  24 قــــــدره  بـــانـــخـــفـــاض 

 

شارك عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار”، سامي زينل، ممثالً عن البحرين، في 
اجتماع المجلس الذي ُعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة ُعمان، حيث تناول االجتماع سبل تعزيز التحكيم التجاري، إلى جانب بحث 

ومناقشة العديد من األمور والقضايا التي تهم مختلف الجهات في القطاع الخاص في دول الخليج العربي.

 وبين زينل أن االجتماع قد ناقش عدًدا 
مــن البنود والمقترحات التي تهدف إلى 
االرتقــاء بعمل المركز، وتم االتفاق على 
ضــرورة تعييــن األميــن العــام المســاعد 
هــذه  عــن  واإلعــان  المقبلــة،  للمرحلــة 
الوظيفــة مــن خــال الغــرف الخليجية، 
كمــا تطرق االجتماع إلى مراجعة الئحة 

تنظيــم عمــل مجلس اإلدارة، ومشــروع 
الخــاص  الموظفيــن  شــؤون  الئحــة 
المواضيــع  ُتعــرض  أن  علــى  بالمركــز، 
إدارة  النهائيــة علــى مجلــس  بصورتهــا 
بدولــة  القــادم  االجتمــاع  فــي  المركــز 

الكويت الشقيقة في سبتمبر المقبل. 
تجــارة  غرفــة  أعربــت  جانبهــا،  ومــن   

اعتزازهــا  عــن  البحريــن  وصناعــة 
“التحكيــم  ممثلــي  بجهــود  وتقديرهــا 
فــي  الخبــرة  الخليجــي” ذوي  التجــاري 
هــذا المجــال إضافة إلى أعضــاء الغرفة 
المعنييــن بذات المجال، مؤكدًة ضرورة 
مساندة رجال األعمال على أداء دورهم 

في رفد وتنمية االقتصاد الوطني.

أقّرت الحكومة اإليرانية الخاضعة لعقوبات قاسية، أمس األربعاء خطة لحذف األصفار من عملتها واستبدال الريال 
الحالي بـ”التومان”.

وقال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية 
علــي ربيعــي فــي مؤتمــر صحافــي فــي 
اليــوم  أقــرت  “الحكومــة  إن  طهــران 
)أمــس(  مشــروع قانــون لحــذف أربعــة 
أصفــار من العملة و+التومان+ ســيكون 
عملتنــا الوطنية”.وتواصــل قيمة الريال 

اإليراني التدهور منذ العام الماضي.
وقبل ثاثة أعوام كان الدوالر األميركي 
يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة 

اإليرانيــة تدهــورت بشــكل كبيــر العــام 
الماضي ليصبح الدوالر الواحد يســاوي 

180 ألف ريال.
وُســّجل هــذا التدهــور الكبيــر فــي قيمة 
الريــال بعدمــا أعلــن الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب العــام الماضي انســحاب 
الواليــات المتحــدة أحاديــا مــن االتفــاق 
النــووي المبرم مع إيــران في عام 2015 
علــى  قاســية  عقوبــات  فــرض  وإعــادة 

طهران.
وحاليا يســاوي الدوالر الواحد 120 ألف 
ريــال فــي التعامــات الفرديــة، علما بأن 
ســعر الصرف الرســمي هو 42 ألف ريال 

للدوالر الواحد.
بطاقــة  مــن ال يحمــل  أن  ذلــك  ويعنــي 
مصرفيــة عليــه أن يتخّلــى عمليــا عــن 
النقــود المعدنيــة وأن يحمــل رزمــا مــن 
األوراق المصرفية للمشتريات اليومية.

إيران تحذف 4 أصفار من عملتها وتعتمد “التومان”“دار القرار” يستعرض تعزيز التحكيم التجاري

إطالق “رين” أول منصة مرخصة للعمالت المشفرة
دوالر ــون  ــی ــل م  2.5 بــــ  األولــــــى  االســتــثــمــاريــة  ــا  ــه ــت ــول ج اكـــتـــمـــال  عـــن  ــت  ــن ــل أع

أعلنت منصة “رین” لتداول العمالت المشفرة ومقرها البحرين على حصولها على ترخیص “وحدة األصول المشفرة” )CRA( التابعة لمصرف البحرين المركزي 
واكتمال جولتها االستثمارية األولى بمبلغ 2.5 ملیون دوالر، وبذلك تكون أول منصة لتداول العمالت المشفرة في الشرق األوسط تحصل على ترخیص كامل 

لهذا النشاط من جهة تنظيمية وتنضم إلى مجموعة محدودة من أفضل المنصات الدولية لتداول العمالت المشفرة.

 عندمــا تواصلــت منصــة رین مع مصــرف البحرین 
المركــزي فــي فبرايــر 2017، التقــى الفریــق ببعض 
كبــار أعضــاء المصرف فــي جلســة معلومات حول 
وجیــزة،  بفتــرة  ذلــك  وبعــد  المشــفرة.  العمــات 
أصبحــت منصــة ریــن أول منصــة تدخــل برنامــج 
لمصــرف  التجريبيــة  الرقابيــة  البيئــة  عمــل  إطــار 
البحریــن المركــزي والعمــل مــن كثــب مــع الجهــة 
التنظیمیــة علــى مــدار العامیــن الماضییــن لتقدیم 

توصیات من منظور مجال العمات المشفرة.
االســتثمارية،  والجولــة  الترخیــص  خــال  ومــن   
تهــدف منصــة رین إلى توفیر وصول أســهل وآمن 
للعمــات المشــفرة في جمیع أنحــاء المنطقة. وقد 
 BitMEX Ventures شــارك في هذا اإلنجاز منصــة

فــي  المشــفرة  العمــات  )صنــدوق   Blockwaterو
دولــة الكويــت(، ومــن بيــن المشــاركين اإلقليمييــن 
 Start-ups و500   Vision Ventures اآلخريــن 

MENA ووادي طيبة.

* مجموعة استثمارية متنوعة 
الــذراع   ،BitMEX Ventures منصــة  تقــوم 
االســتثماري لمنصــة تداول مشــتقات العملة األكثر 
تطــوًرا فــي العالــم، بإنشــاء مجموعــة اســتثمارية 
متنوعــة مــن شــركات العمــات المشــفرة والتقنيــة 
عالیة الجودة من خال تقنيات معتمدة ومنتجات 
BitMEX األساســية  ــل أعمــال  مالیــة مبتكــرة تكمِّ
واإلشــراف علــى ذلــك. فمن خــال هذا االســتثمار، 

تنوي BitMEX Ventures مساعدة منصة رین في 
رؤيتهــا المتمثلة في إنشــاء أفضــل منصة للعمات 

المشفرة بمقرها الرئيسي في الشرق األوسط.
التنفيــذي  والرئيــس  الشــریك  المؤســس  وقــال   
 BitMEX Ventures آرثر هیز “إن ،BitMEX لشركة
إلــى  الوصــول  فــرص  زیــادة  لتشــجیع  مخصصــة 
ســوق العمات المشــفرة في حین نرى بدایة نضج 
العمــات المشــفرة كفئة أصول معتــرف بها. ونظًرا 
ألن منصــة ریــن هــي أول منصــة تــداول عمــات 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  مرخصــة  مشــفرة 
فهــي تمتلــك فرصــة غیــر مســبوقة لاســتفادة من 
اإلمكانات الهائلة التي تترتب على تداول العمات 
فــي المنطقــة. إننــا نؤمــن بأن ریــن ســتجلب تنوًعا 

األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  للمتداوليــن  كبيــًرا 
التــداول وفریقهــم مــن ذوي  مــن خــال عــروض 
الخبرة، وإننا ســعداء بمساهمتنا خال هذه الفترة 

الحاسمة”.

كمــا أضافــت منصة رین أفراد ومؤسســات كبیرة 
فــي مجال العمات المشــفرة كمســتثمرين، منهم 
)مؤســس  كومارنســكي  ومایــك  ســونج  جیمــي 
الشــر  وآرون   )  Cumberland Mining شــركة 
لشــركة  الســابقان  )المؤسســان  فویســین  وآرون 
Com- و   ) ســابقًا   Breadwallet شــركة   ،BRDD

pound Finance و CMT Digital )شــركة تجارة 
شــيكاغو(  ومقرهــا  العالمیــة  األساســية  الســلع 
)أكبــر   JMBullion لشــركة  المؤســس  والفریــق 
شــركة سمســرة للمعــادن الثمينــة فــي الوالیــات 

المتحدة(. 
تخطــط منصــة ریــن لزيــادة فریــق عملهــا لتلبيــة 
االحتياجات المتزايدة لخدمة العماء والوظائف 

التقنیة واالستثمار في التقنيات الحديثة. 
یمكــن للعماء فتح حســاب من خــال موقع رین 
الجــوال  www.rain.bh وتطبيقــات  اإللكترونــي 

.Android أو iOS على

المنامة - مجلس التنمية

طهران - أ ف بالسنابس - الغرفة

علي الفردان

600
ألف أجنبي

الكويت - زين

أعلنــت مجموعــة زين أن أرباحها الصافية النصف ســنوية ســجلت ارتفاعا 
بنســبة 13 % لتصــل إلــى نحو 97 مليون دينار كويتــي )321 مليون دوالر(، 
مقارنــة مــع 86 مليــون دينــار )287 مليون دوالر( عن الفتــرة ذاتها من العام 

الماضي، وبلغت ربحية السهم 22 فلسا.

وحققــت اإليــرادات المجمعــة قفــزة 
كبيــرة بنســبة نمــو 61 % لتصــل إلى 
نحــو 811 مليــون دينــار كويتي )2.7 
إجمالــي  مــع  مقارنــة  دوالر(،  مليــار 
503 ماييــن دينــار  بلغــت  إيــرادات 
)1.7 مليــار دوالر( عــن نفــس الفتــرة 

من العام 2018.
أرباحهــا  أن  المجموعــة  وأوضحــت 
والفوائــد  الضرائــب  خصــم  قبــل 
واالستهاكات الـ )EBITDA( ارتفعت 
مليــون   354 لتبلــغ   109% بنســبة 
مقارنــة  دوالر(،  مليــار   1.17( دينــار 
مــع 169 مليــون دينــار )563 مليــون 
دوالر( عن الفترة المشــابهة من العام 

 .2018

وحققــت زيــن بالربــع الثانــي 2019، 
ارتفاعا في حجم أرباحها قبل خصم 
واالســتهاكات  والفوائــد  الضرائــب 
108 % لتصــل  EBITDA بنســبة  الـــ 
إلــى 177 مليــون دينــار )582 مليــون 
 EBITDAالـــ هامــش  وبلــغ  دوالر(، 
المجموعــة  ســجلت  بينمــا   ،% 43
األربــاح  حجــم  فــي  قويــا  ارتفاعــا 
الصافيــة عــن هــذه الفترة بنســبة 10 
% لتصــل إلــى نحو 50 مليــون دينار 
)165 مليــون دوالر(، بينمــا ارتفعــت 
 %  10 بنســبة  الفصليــة  اإليــرادات 
لتصــل إلى 407 ماييــن دينار )1.34 

ملياردوالر(.

321 مليون دوالر أرباح مجموعة “زين” الحلو رئيًسا لـ”التكنولوجيا واألعمال”
2021  -  2019 لـــلـــدورة  الــجــمــعــیــة  إدارة  مــجــلــس  ــاب  ــخ ــت ان

انتخبــت الجمعيــة العموميــة لجمعيــة التكنولوجيــا واألعمــال مشــعل علــي الحلو رئيًســا لها. جاء 
ذلــك خــالل االجتماع الذي عقدته الجمعية األســبوع الماضي، حيث أســفر االجتماع عن انتخاب 
مجلــس اإلدارة للــدورة المقبلــة 2021-2019، إذ تشــكل مجلــس اإلدارة مــن: محمــد كمــال نائًبــا 
ا، واألعضــاء اآلخرين وهم كل من:  للرئيــس، أحمــد بوقيس أميًنا للســر، عبــدهللا حبيب أميًنا ماليًّ

خالد المطاوعة، خالد جالل وريم الزري.

الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأعــرب   
تقديــره  خالــص  عــن  واألعمــال  التكنولوجيــا 
علــى  العموميــة  الجمعيــة  ألعضــاء  وشــكره 
الجهود التي يبذلونها، مؤكًدا أن مجلس اإلدارة 
ســيقوم بتنفيــذ كافــة التوصيــات والمقترحــات 
الجمعيــة.  أعضــاء  قدمهــا  التــي  والمشــاريع 
ويــرأس الحلــو تقنيــة المعلومات فــي مجموعة 
آركابيتا، ويشــغل عضوية مجلس إدارة كل من 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وشــركة إدارة 
األصــول وبنــك البحريــن والكويــت. كما يشــغل 

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي عدة مناصب في 
القطاعيــن العام والخــاص، حيث يتدرجون في 
مناصــب رفيعــة فــي مختلــف القطاعــات ومنها 
القطاعات الصناعية والمصرفي والتكنولوجية.
 وقــال الحلــو إن البحريــن تحتــوي علــى فــرص 
اســتثمارية، وتمتلــك ميــزة تنافســية باعتبارها 
المنطقــة  لتزويــد  ا  رئيســيًّ ــا  اقتصاديًّ مركــًزا 
بتكنولوجيــا المعلومات وأنظمة أمن المعلومات 
ومــا قامــت بــه مــن خطــوات فــي مجــال دعــم 
التكنولوجيــا  أن  الحديثــة، مضيًفــا  االتصــاالت 

وتخلــق  األعمــال  نمــو  علــى  تســاعد  الحديثــة 
فرًصــا لتوفيــر الجهد والمــال وزيــادة اإلنتاجية 
عبــر اســتخدام التقنيات الحديثــة التي توفرها 

التكنولوجيا لدعم كافة األعمال.

كافــة  بتنفيــذ  العموميــة  الجمعيــة  وأوصــت   
المبــادرات المســتقبلية لهــا، والتــي تتمثــل فــي 
دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في البحرين 
العالميــة،  المنافســة  مســتوى  إلــى  لارتقــاء 
وتطويــر تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
والكبيــرة، وطــرح كل  المتوســطة  المؤسســات 
مــا هو جديد في مجــال تكنولوجيا المعلومات، 
ودعم وترويج التكنولوجيا الخضراء الصديقة 
المعلومــات،  أمــن  تكنولوجيــا  ودعــم  للبيئــة، 
وتقديم االستشــارات االســتراتيجية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات لإلسهام في بناء وتطوير 
بنــاء  عــن  االســتراتيجيات المســتقبلية؛ فضــاً 
وتطويــر القــدرات والمهــارات العلميــة والمهنية 
وتحقيــق  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 

التواصل البّناء لجميع أعضاء الجمعية.

المنامة - جمعية التكنولوجيا واألعمال

مشعل الحلو
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠٢٦٨١

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة السيد المعلن سعود حجي عبدهللا ابراهيم بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد موضي احمد علي حمدان 

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

رقم القيد

٨٢٢٦٨-١

االسم التجاري

فوزان لتأجير السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٢٤٨١
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٠٣٩٣
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي احمد علي فردان

االسم التجاري الحالي: إيحاء للتنظيفات
االسم التجاري الجديد:  مستقبل العالم لخدمات التكييف

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاتي ماتو جمال حنيفا

االسم التجاري الحالي: متعدد البراويز للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: متعدد البراويز لتخليص المعامالت

قيد رقم: ٧٨٧٢٦-٦

قيد رقم: ٤-٨٦٦٧٨

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كرمة للتسويق والترويج ش.ش.و شركة الشخص الواحد 

لمالكتها سناء كرمة
سجل تجاري رقم ١١٠٨٠٩-١

بناء على قرار المالك لشــركة كرمة للتســويق والترويج ش.ش.و شــركة الشــخص 
الواحــد لمالكتهــا ســناء كرمــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٠٨٠٩-١، بتصفيــة 

الشركة اختياريا وتعيين السادة/  سناء كرمة مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٨٨١١٦٣ )973+(
FKCD2018@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -101679( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 88654-2

اسم التاجر: بتول حسين احمد احمد
االسم التجاري الحالي: الرياض لمكائن الخياطة وقطع غيارها

االسم التجاري المطلوب: الرياض للمظالت

 تاريخ: ٢٥/7/2019 تاريخ: 29/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ورشة مجوهرات 
الشرق ش.ش.و لمالكها باتانيا بهافيشكومار برافينجاندرا

القيد: ١-١٥٢٩ 

تاريخ: 7/2019/٣١

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا  الســادة اصحــاب شــركة ورشــة مجوهــرات الشــرق ش.ش.و لمالكهــا باتانيا 
بهافيشــكومار برافينجاندرا، المســجلة بموجب القيد رقم ١-١٥٢٩، طالبين تغيير 
االســم التجــاري مــن شــركة ورشــة مجوهــرات الشــرق ش.ش.و لمالكهــا باتانيــا 

بهافيشكومار برافينجاندرا الى مجموعة مجوهرات الشرق ش.ش.و
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: ١١٨٢٢٦ 

 تاريخ: 7/2019/٢٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٧٨٣٩(لسنة 2019

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيدة ســعدية ملــك باقــر هللا ركا ملك بخــش المالكة لـ بادشــاه كولد 
ســتور )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٨٢٢٦، طالبــا 
تحويل فرع الثاني من المؤسســة الفردية )مؤسســة فيكتورون للمقاوالت( 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقده ٢٠٠٠، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سعدية ملك باقر هللا ركا ملك بخش

YASHPAL SETYA .2

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ابيات انتر ناشونال ميديا ش.ش.و

 لمالكها ميغان كيشور غايكواد
سجل تجاري رقم ١١٥٤٠٨

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة ابيات انتــر ناشــونال ميديــا ش.ش.و لمالكها ميغان 
كيشــور غايكواد المســجلة بموجب القيد رقم ١١٥٤٠٨، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السيد/  GHULAM NABI BUTT مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36847385 )973+(
hab.csc2016@gmail.com

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

بشأن تغيير االسم التجاري للمجموعة لشركة مقاوالت 
كارلتون ش.ش.و لمالكها عدنان حسن محمود محمد

القيد: 20507

 تاريخ: 30/7/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
الســيد صاحــب شــركة مقــاوالت كارلتــون ش.ش.و لمالكهــا عدنــان حســن محمود 
محمــد، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٢٠٥٠٧، طالبيــن تغييــر االســم التجاري من 
للمجموعة لشــركة مقاوالت كارلتون ش.ش.و لمالكها عدنان حســن محمود محمد 

الى عقارات كالتون
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: ١٠٢٢٧٥ 

 تاريخ: 7/2019/٣١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١٠٢٦٥٨- CR2019( لسنة 2019

بشأن تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســادة الشــركاء فــي شــركة بــال مــوري المحــدودة ذ.م.م والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٠٢٢٧٥، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة 

المذكورة الى شركة تضامن برأسمال وقده ١٠٠ دينار، بين كل من:
1. عفيفة حسن ابراهيم سلمان
2. علي عبدهللا ابراهيم سلمان

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

الخميس 1 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 - العدد 3941 10



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

11 الخميس 1 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 - العدد 3941



international
@albiladpress.com

إسقاط طائرة استطالع 
حوثية جنوب الحديدة

أسقطت القوات اليمنية المشتركة في 
الحديدة غرب البالد، أمس األربعاء، 

طائرة استطالع مسيرة تابعة لميليشيات 
الحوثي في سماء مديرية الدريهمي.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرة 
االستطالع الحوثية كانت تحلق في 

سماء الدريهمي جنوب الحديدة، وتحاول 
رصد وتصوير المواقع العسكرية قبل 
أن يتمكن جنود القوات المشتركة من 

استهدافها وإسقاطها. ولجأت ميليشيات 
الحوثي، مؤخرًا، إلى استخدام الطائرات 

المسيرة المفخخة واالستطالعية 
بكثافة، والتي قال تقرير للجنة خبراء 

األمم المتحدة إنها مجمعة من “مكونات 
مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”.

بانتظام ــة  ــي ــاروخ ــص ال ــا  ــن ــارات اخــتــب ــري  ــج ن طـــهـــران: 

إيران تناور: مستعدون للحوار مع السعودية

قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، محمــد جــواد ظريــف، أمــس األربعــاء، إن بالده 
مستعدة للحوار مع السعودية إن كانت جاهزة لذلك.

للتلفزيون  تصريحات  في  ظريف  وأكــد 
الرسمي، أن “باب الحوار مع دول الجوار 

مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا”.
أعلن  فقد  النووي،  الملف  بخصوص  أما 

لتقليص  مــســتــعــدة  ــالده  ــ بـ أن  ظـــريـــف 
ــا بــمــوجــب االتـــفـــاق  ــه ــزامــات ــت جـــديـــد الل
الــنــووي مــا لــم تحمها الـــدول األوروبــيــة 
من العقوبات األميركية. وأضاف ظريف 

“في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ 
الخطوة  سنتخذ  تحركًا،  )األوروبــيــون( 
االلتزامات(”، مشيرًا  )في خفض  المقبلة 
إيـــران  ــرورة أن يضمن شــركــاء  إلـــى ضــ
ــيــع الــنــفــط  ــن ب ــون تــمــكــنــهــا مـ ــ ــيـ ــ األوروبـ

والحصول على عائداته.
ــى ذلـــك، قــال وزيـــر الــدفــاع اإليــرانــي،  إل

أمير حاتمي، أمس، إن القوات المسلحة 
بصورة  الصاروخية  اختباراتها  تجري 
منتظمة تمامًا. وأشار الوزير على هامش 
اجــتــمــاع مجلس الـــــوزراء، وفـــق وكــالــة 
فارس، إلى أنه يتم وضع وتنفيذ برامج 
بحثية للقوات المسلحة كل عام. واعتبر 
أن ذلك “طبيعي في جميع أنحاء العالم”.

دبي - العربية.نت

الحرس الثوري اإليراني يهدد المالحة في مضيق هرمز )غيتي(

دبي - العربية.نتدبي، أبوظبي - العربية.نت، سكاي نيوز عربيةتونس - وكاالت

أمس  الليبرالي،  تونس  تحيا  حــزب  قــال 
ــاء، إنـــه ســيــرشــح زعــمــيــه يــوســف  ــعــ ــ األرب
الشاهد رئيس الوزراء الحالي لالنتخابات 
 15 في  إجراؤها  المقرر  المبكرة  الرئاسية 
قائد  الباجي  الرئيس  وفــاة  عقب  سبتمبر 

السبسي.
ويتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة رئيس 
للمنصف  إضافة  ترشحه  السابق  الــوزراء 
وآخرين.  السابق  تونس  رئيس  المروزقي 
النهضة اإلســالمــي حتى  ولــم يعلن حــزب 

اآلن عن مرشحه.
ــق الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة  وســتــنــطــل
لــالنــتــخــابــات، فــي قــبــول الــتــرشــحــات إلى 

ــدءًا مــن  ــ ــ ــة، بـ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
غــد الــجــمــعــة لــغــايــة يـــوم الــجــمــعــة 9 
يشهد  أن  المتوقع  من  إذ  أغسطس، 
هذا السباق الرئاسي إقباالً كبيرًا على 

الترشح ومشاركة قياسية من 
الراغبة  الشخصيات 

في رئاسة البالد، والتي سيجري التنافس 
عليها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ــشــاهــد )44 عـــامـــًا( كــأبــرز  ــــى ال ويــنــظــر إل
رئاسة  فــي  السبسي  لخالفة  المرشحين 
الحكومة  رئاسة  إلى  أن صعد  منذ  البالد، 
ينقلب  أن  قبل   ،2016 صيف  التونسية 
الباجي  الــراحــل،  الجمهورية  رئيس  على 
دعم  على  حصوله  بفضل  السبسي،  قايد 
رئيسًا  انتخابه  ويتم  النهضة،  حركة  من 
تــم تدشينه  الـــذي  تــونــس”،  “تحيا  لــحــزب 

مطلع العام 2019.
الرئيس  حــزب  مع  الشاهد  خــالف  ونشب 
الراحل السبسي “نداء تونس” الذي 
يقوده حاليًا ابنه حافظ السبسي.

ــن يخوض  وقـــال الــشــاهــد إنـــه ل
في موضوع الترشح لالنتخابات 
ــة الـــحـــداد  ــاي ــه ــل ن الـــرئـــاســـيـــة قــب
قايد  الــراحــل  الرئيس  على 

السبسي.

ــي لــلــشــؤون  ــ ــارات ــة اإلمــ ــدولـ قــــال وزيــــر الـ
األربعاء،  أمــس  قرقاش،  أنــور  الخارجية، 
إن شّق الصف السعودي اإلماراتي من باب 

اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.
وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” 
“أن  يــدرك  القطري األهـــوج ال  أن اإلعـــالم 
عبر  وتعمق  التضحيات  عبر  تعزز  تحالفنا 
ــحــوار والــصــدق وعــبــر دفــاع  التنسيق وال
اإلمـــارات”.  مع  شراكتهم  عن  السعوديين 
وتــابــع “وفـــي خضم ذلــك آســف على من 

يدير سياسة قطر ويعمق محنتها”.
ــرقـــاش “ال أقـــلـــق عــلــى الــعــالقــة  ــال قـ ــ وقـ
بالسعودية  تجمعنا  التي  االستراتيجية 

الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل 
يوم على كافة المستويات”.

ترسيخ  يحزنني  “مـــا  ــاف  وأضــ
ألزمتها  وتعميقها  لعزلتها  قطر 
طائشة  إعالمية  سياسات  عبر 

يديرها المال والمرتزقة 

ويعاني  الــقــطــري  الــمــواطــن  عنها  ويــنــأي 
“يسألني  أخــرى  تغريدة  في  وتابع  منها”. 
زوار أجــانــب مــتــى ســنــرى اخــتــراقــًا في 
أزمـــة قــطــر يعيد تــوازنــهــا ويــعــيــدهــا إلــى 
وبأن  بالرد  مقتنعين  وأجدهم  محيطها؟.. 
أن  مستحيل،  متناقضين  هدفين  تحقيق 
تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر 
إعالمك وسياستك ومالك ومرتزقتك في 
حق  وجه  دون  وأشقائها  السعودية  شتم 
“اإلمـــارات  ليال ونــهــارا”. وأكــد قرقاش أن 
ــتــي تــحــفــظ أمــن  ــادرات ال ــبـ ــمـ تــقــف مـــع الـ

المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها”.
ــمــبــادرات  ــال ، فــي تــغــريــدة، إن “ال وقـ
الدولية بشأن أمن المالحة حول 
مضيق هرمز إشارة صريحة 
ــي  ــدول مـــن الــمــجــتــمــع ال
ــاه مـــحـــوريـــة أمـــن  ــجـ تـ
المالحة والطاقة في 

منطقتنا للعالم”.

من  كــروز،  تيد  األميركي  السيناتور  حــذر 
مـــا زال  ــي  ــابـ ــزب هللا اإلرهـ تــنــظــيــم حـ أن 
تحذير  وجاء  الالتينية،  أميركا  في  نشطا 
كروز خالل مناسبة أقيمت في الكابيتول 
تفجير  حادث  لذكرى  إحياء  مؤخرا،  هيل 
مــبــنــى الــجــمــعــيــة الــتــعــاضــديــة الــيــهــوديــة 
 1994 AMIA الذي وقع العام  األرجنتينية 

في األرجنتين.
كما حــذر كــروز مــن أن منظمة حــزب هللا 
اإلرهــابــيــة الــمــســؤولــة عــن الــهــجــوم، الــذي 
ال   ،200 وجـــرح  شخصًا   85 بحياة  أودى 
المتطرف  الفكر  أنشطة نشر  تمارس  تزال 
ــاراغــــواي  ــ ــتــيــن وب واإلرهـــــــاب فـــي األرجــن
والمدارس  المساجد  خالل  من  والبرازيل 

التي تروج ألجندة التطرف واإلرهاب.
الوقت ألميركا  “لقد حــان  كــروز  وأضــاف 

الالتينية أن تضع نهاية ألنشطة 
حـــزب هللا الــخــطــيــرة في 
الـــمـــنـــطـــقـــة”، مـــعـــبـــرا عــن 

في  بــلــد  أول  كــونــهــا  لــأرجــنــتــيــن  تهنئته 
هللا  حــزب  بـــإدراج  يقوم  الالتينية  أميركا 

كمنظمة إرهابية في 18 يوليو”.
ودعــــا كـــــروز، عــضــو الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
األمــيــركــي، كــال مــن الــبــرازيــل وبــاراغــواي 
شبكة  لنمو  نهاية  وضــع  على  العمل  ــى  إل
النظام  لصالح  اإلرهـــاب  وكيل  هللا،  حــزب 
منطقة  لبنان، في  في  والمتمركز  اإليراني 
الحدود الثالثية بين األرجنتين والبرازيل 
وباراغواي. وحث كروز البرازيل وبارغواي 
ــذو األرجــنــتــيــن، وأن  عــلــى أن تــحــذوا حـ

تدرجا حزب هللا كتنظيم إرهابي.
وأشار كروز إلى أنه أنه تقدم 
بمشروع قانون إلى مجلس 
ــشــيــوخ الــشــهــر الــمــاضــي،  ال
والـــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســـم 
“مجابهة حزب هللا في القانون 
لعام  اللبناني  الــعــســكــري 
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الجزائر - رويترز

في  الــثــانــي،  عــبــدهللا  الــمــلــك  استقبل 
كبير  األربعاء،  أمس  الحسينية،  قصر 
جاريد  األميركي  الرئيس  مستشاري 
كوشنر، الذي يزور األردن ضمن جولة 
له تشمل عددا من الدول في المنطقة.
وجاء في بيان رسمي أنه في معرض 
الصراع  لحل  المبذولة  الجهود  بحث 
الملك  أعــاد  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 
“ضــرورة  على  التأكيد  الثاني  عبدهللا 

وبما  والــدائــم،  العادل  السالم  تحقيق 
الفلسطينية  الـــدولـــة  إقـــامـــة  يــضــمــن 
الــمــســتــقــلــة عــلــى خــطــوط الـــرابـــع من 
القدس  1967 وعاصمتها  العام  يونيو 
إلــى  بــأمــن وســـالم  الــشــرقــيــة، تعيش 
ــى حل  ــادا إلـ جــانــب إســرائــيــل، اســتــن
ــســالم  ــــادرة ال ــب ــق مــ ــ الـــدولـــتـــيـــن، ووفـ
الدولية  الشرعية  ــرارات  وقــ العربية 

ذات الصلة.”

الرئيس  أن  الجزائرية  الرئاسة  ذكــرت 
المؤقت عبدالقادر بن صالح أقال وزير 
األربعاء،  أمس  براهمي،  العدل سليمان 
زغماتي  القادر  عبد  العام  النائب  وعين 
في  تحقيقات  سلسلة  وســط  منه  بــدال 
للرئيس  تــشــمــل حــلــفــاء  فــســاد  قــضــايــا 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
صالح  بن  إن  بيان  في  الرئاسة  وقالت 
”بعد  عين زغماتي ليحل محل براهمي 

استشارة السيد الوزير األول“.
تحقيقات  القضائية  السلطة  وتــجــري 
كبار  مسؤولين  عــدة  بموجبها  وضعت 
ــوزراء أحمد  ــ ــ ســابــقــيــن مــنــهــم رئــيــســا ال
ــالـــك ســـــالل قــيــد  ــمـ ــبـــدالـ ــى وعـ ــيـ ــحـ أويـ
منها  باتهامات  صلة  له  فيما  االحتجاز 

”تبديد األموال العامة“.
 31 ــعــدل فــي  ال بــراهــمــي وزارة  وتــقــلــد 

مارس الماضي.

كوشنر يبحث عملية السالم مع العاهل األردني

إقالة وزير العدل الجزائري وسط قضايا فساد

أعلن قصر اإلليزيه أّن الرئيس الفرنسي إيمانويل  «
ماكرون أجرى مجدداً مباحثات هاتفية “مطّولة” 

مع نظيره اإليراني، حسن روحاني، كّرر خاللها 
الدعوة لتهيئة “الظروف” من أجل “نزع فتيل” 

التوتّر بين إيران والواليات المّتحدة. وقالت الرئاسة 
الفرنسية في بيان إّن دور فرنسا هو بذل كل 

الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع األطراف 
المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات. وهذه 

هي المرة الرابعة خالل شهرين التي يجري فيها 
الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره اإليراني، 

كما أنه أجرى مباحثات عديدة مماثلة مع نظيره 
األميركي، كان آخرها يوم الجمعة الماضي.

اعتبر وزير الخارجية األلماني هايكو ماس،  «
أمس األربعاء، أنه ال حل عسكريًا لألزمة مع 

إيران. وأضاف ماس “يجب أن نتجنب المزيد 
من التصعيد في مضيق هرمز”، مشيراً إلى 

أن ألمانيا لن تشارك في المبادرة األميركية، 
وفق ما نقلت وكالة “رويترز”. وكانت متحدثة 

باسم الحكومة األلمانية قالت، أمس، إن برلين 
لم تعرض االنضمام إلى مهمة بحرية تقودها 

الواليات المتحدة في مضيق هرمز، إذ ترغب 
في تهدئة التوتر مع إيران، في حين أشارت 

وزيرة الدفاع إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه 
المسألة.

ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( أن مصدراً  «
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أبدى ارتياحه 

لنتائج االجتماع الدولي المشترك السادس 
لفرق حرس الحدود والسواحل بين اإلمارات 

وإيران الذي عقد في طهران أمس األول. 

وقال مدير إدارة التعاون األمني الدولي بوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي سالم محمد الزعابي 

إن االجتماع يأتي استكمااًل للقاءات الدورية 
السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي 
تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين 

للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل اإلفراج 
عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة 

عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص 
اإلمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم 

الصيادون.

ماكرون لروحاني: يجب نزع فتيل التوتر مع أميركا

برلين: ال حل عسكريًا لألزمة مع إيران

اإلمارات: االجتماع مع إيران اقتصر على شؤون الصيد

هرات - أ ف ب الخرطوم - أ ف ب

ُقتل 34 شخصًا على األقل، غالبيتهم من 
أفغانستان،  غرب  في  واألطفال،  النساء 
ناسفة  عبوة  انفجار  إثــر  األربــعــاء،  أمــس 
طالبان  إّن  السلطات  قــالــت  بحافلتهم، 
زرعتها، وذلك غداة تقرير لأمم المتحدة 
يــصــف الــخــســائــر الــمــدنــيــة الــنــاتــجــة من 

الصراع بـ”غير المقبولة”.
التي  الطريق  على  تسير  الحافلة  وكانت 
انفجرت  بين قندهار وهرات حين  تربط 
زرعتها  و”الــتــي  صباحا  الناسفة  الــعــبــوة 
واليــة  فــي  الــطــريــق”  جانب  على  طالبان 
باسم  المحلي  المتحدث  بحسب  فـــرح، 

الشرطة مهيب هللا مهيب.
وأضاف أّن العبوة كانت تستهدف قوات 

األمن.
وقال رئيس غرف الطوارىء االستشفائية 
34 من  إّن  إبــراهــيــم محمدي  هــرات  فــي 
ركاب الحافلة قتلوا وأصيب 17 آخرون، 

وحّذر من أّن الحصيلة قد ترتفع.

األفغانية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وأكــد 
أيضًا  وحّمل  الحصيلة،  صديقي  صديق 

المسؤولية لطالبان.
طالبان  حركة  عــن  تأكيد  أي  يصدر  ولــم 

لوقوفها وراء الهجوم.
ــــة بعثة  ــداة إدان ويــأتــي هـــذا االنــفــجــار غـ
الثالثاء،  أفغانستان،  في  المتحدة  األمم 
بوتيرة  المدنيين  وجــرح  مقتل  استمرار 

المحادثات  من  الرغم  على  مقبولة”  “غير 
التي يفترض أن تنهي عقودًا من الحروب 

في هذا البلد.
قتلوا   1366 إن  تقرير  في  البعثة  وقالت 
و2446 جرحوا في األشهر الستة األولى 
إلى  نفسه  الوقت  2019، مشيرة في  من 
تراجع نسبته 30 % بالمقارنة مع األشهر 

الستة األولى من 2018.

تظاهر المئات في شوارع مدينة اأُلبيض 
في وسط السودان، أمس األربعاء، تنّديدا 
 5 بينهم  بالرصاص  متظاهرين   6 بمقتل 
طالب خالل مسيرة اإلثنين، فيما قررت 
الرئيس  محاكمة  بــدء  سودانية  محكمة 
أغسطس   17 فــي  البشير  عــمــر  الــســابــق 

الجاري.
5 من  بينهم  6 أشــخــاص  اإلثــنــيــن  وقــتــل 
أكثر  واصيب  الثانوية  الــمــدارس  طــالب 
تظاهرة  أثناء  بالرصاص  آخرين   60 من 
رفــضــا لــتــزايــد شــح الــخــبــز والـــوقـــود في 
المدينة، على ما أفادت حركة االحتجاج 

وسكان.
ولم تشهد اأُلبيض، المدينة الواقعة على 
بــعــد 350 كــلــم جــنــوب غـــرب الــخــرطــوم، 
تظاهرات كبيرة ضد البشير خالل حركة 
في  بإطاحته  انتهت  التي  االحتجاجات 

11 أابريل.
وقــــال مــحــامــيــه هــشــام الــجــعــلــي “أمـــس 

محاكمته،  جلسات  أولــى  كانت  األربــعــاء 
للمحاكمة  نقله  السلطات تعذر عليها  لكن 
ألسباب أمنية لذا قام القاضي بإبالغنا أن 

المحاكمة ستبدأ في 17 أغسطس”.
إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين الذي أطلق 
ــاره إلـــى تــظــاهــرات  ــصـ االحــتــجــاجــات أنـ
البالد الخميس تحت  حاشدة في أرجاء 
شعار “القصاص العادل” لضحايا اأُلبيض.

اسماعيل  التجمع  فــي  الــقــيــادي  وطــالــب 

ــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري “بــتــقــديــم  ــاج ال ــتــ ــ ال
األبيض(  )فــي  الــمــجــزرة  فــي  المتورطين 
للمحاسبة والمحاكمة بالسرعة المطلوبة”، 
كــمــا حــّمــلــه مــســؤولــيــة حــمــايــة تــظــاهــرات 

الخميس.
وتـــابـــع “كــلــمــا خـــرجـــت تـــظـــاهـــرة سقط 

شهداء”.
السريع  الدعم  قــوات  المحتجون  واتهم 

بقتل الطالب في األبيض.

أحد ركاب الحافلة يتلقى العالج بمستشفى في هرات غربي أفغانستان أمس. )أ ف ب(

القيادي في تجمع المهنيين اسماعيل التاج يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس. )أ ف ب(

المتحدث باسم الرئاســة حّمل “طالبان” مسؤولية الهجوم المئات يتظاهرون في األبيض السودانية تنديدا بمقتل 5 طالب
34 قتيال بانفجار حافلة مدنية في أفغانستان بدء محاكمة البشير 17 أغسطس الجاري
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تتمحــور أســاليب االتجــار بالبشــر فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة وعالمنــا اليــوم بين 
التعرض للعنف وإساءة المعاملة أحيانا والحرمان من أبسط حقوقهم التي نص 
عليهــا القانــون بمصــادرة إجازاتهــم وحرمانهم مــن الرعاية الطبيــة أحيانا أخرى، 
وثمة فئات أخرى تكون عرضة لالســتغالل بكل الصور واألشــكال، بيد أّن مملكة 
البحرين حققت إنجازا يمثل خطوة بالغة األهمية بما حققته من إنجاز حضاري 
بتصنيفهــا للمــرة الثانية على التوالي ضمن فئــة الدول األكثر تقدما في مكافحة 
االتجــار باألشــخاص بحســب تقريــر الخارجية األميركيــة المعنــي بمكافحة هذه 
الجريمــة الدوليــة، وبهــذا التصنيف الدولي فإن البحرين تصطف إلى جانب دول 
عظمــى قطعــت شــوطا في هــذا المضمار العالمــي كالواليات المتحــدة وبريطانيا 

وألمانيا، باعتبارها متوافقة مع المعايير التي تكفل حقوق العمال الوافدين.
أمــا اإلجــراءات التي تم اتخاذهــا لمجابهة ظاهرة االتجار بالبشــر فتعد متقدمة، 
والمثال األبرز هو اإلقدام على إنشــاء المركز اإلقليمي المتخصص في التعاطي 
مــع الظاهــرة وذلك بالتصدي لالنتهاكات التي تمــس حقوق الفرد والمجتمع على 
الســواء وخصوصــا الحقــوق العماليــة التــي تســعى الــدول لتحســينها، والتقارير 
الدولية أكدت أن البحرين تعد من افضل الوجهات التي تقصدها العمالة الوافدة 

للعمل أو العيش لما تتمتع به من أمن واستقرار.
االتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  واللجنــة  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  تدشــين  إّن 
باألشــخاص فــي عــام 2015م ومركــز دعــم العمالــة الوافــدة الــذي يعنــى بتقديم 
خدمــات اإليــواء إضافــة إلــى تقديــم الخدمــات الطبيــة والخدمــات القانونيــة 
واالجتماعية، من اآلليات التي تم اتخاذها لمكافحة االتجار باألشــخاص. والذي 
يجــدر ذكــره هنــا أّن مركز اإليواء يتوافر على إيواء خاص لمن يتعرضون للعنف 
أو أي شكل من أشكال االنتهاكات وللجنسين وبشكل منفصل، ما يتيح للضحايا 

الرعاية الكاملة إضافة إلى مركز اتصال على مدار الساعة بلغات متعددة.

والسنوات القادمة ستشهد إنشاء مركز تدريبي بحريني بدعم من  «
منظمات األمم المتحدة في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، يعمل 
كبيت خبرة يقدم خدمات إقليمية، هذا المركز يعد األول من نوعه في 
المنطقة وهو متخصص في حماية ورعاية ضحايا االتجار باألشخاص 

بالتعاون مع األمم المتحدة.

حقوق العمال الوافدين

ما مصير “الموظفين 
الثالثة” بعد انتهاء دورة 

المجلس؟
هل اقتراح أو قرار توظيف 3 موظفين لكل نائب سيحل مسألة التعطل؟ وهل لجأت 
دول متقدمة أو متأخرة إلى مثل هذه الحلول واســتطاعت حل مشــكلة التعطل في 

دولها؟ أو أنها حلول جاءت عبر تفكير عابر.
ونأتي إلى صلب المشكلة التي ستنتج عن توظيف 3 موظفين لكل نائب أي ما يقارب 
120 موظفــا، وذلــك بعــد انتهاء فترة المجلس، هل ســيظل الموظفــون في مكانهم أو 
ســتنهى عقودهــم، وهنــا تبدأ المشــكلة، التي مــا كادت تنتهي مع البرنامــج الذي تبنته 
هــذه المؤسســة بتوظيــف عدد من العاطلين في مؤسســات الدولة وشــركاتها بدعوى 
التدريب، حتى التزمت المؤسســات بهم، وتبنى قضيتهم المحرضون على الحكومة، 
بــأن يتــم تثبيتهــم بغــض النظر إن كانت المؤسســة بحاجة لهم أم ال، هــذه األنواع من 
الحلــول أثبتــت فشــلها، بعــد أن تضــرر منهــا العاطلــون والمؤسســات، وكلفــت الدولــة 

تضخما في هياكلها دون حاجة.
انتهــت دورة النــواب الحالييــن، وبقــي الموظفــون الذيــن تم توظيفهم، وجــاء النواب 
الجــدد الذيــن ســيطالبون بحقهــم فــي موظفيــن ثالثــة جــدد، فالعــدد ســيتضاعف، إذ 
إنــه مــن المســتحيل إنهاء عقود موظفــي النواب الحاليين، أو ســيقوم ديوان الخدمة 

بتوزيعهــم علــى الــوزارات؟ هذا التوظيف فيــه ظلم، وذلك حين يحــرم العاطلون من 
فرصة التوظيف ألن النائب هو المختص باالختيار، كما سيخلق هذا التوظيف مشكلة 
للدولــة عندمــا يقــف هــؤالء الموظفون بعد إنهــاء عقودهم عند بــاب المجلس رافعين 
الالفتــات والشــعارات التي ســتتبناها النقابــات العمالية لصالح ميولها السياســي، كما 

ستكون ملفا على طاوالت النواب الجدد للمزايدة.
3 موظفيــن لــكل نائــب... مبالغة، وبدعة جديدة ســتكون ملزمــة للمجلس، ونأخذ في 
االعتبار أن النائب سيســيح ويتمدد في معظم أيام الســنة غير إجازة المجلس، فماذا 

يفعل هؤالء الموظفون في هذه الفترة، هل سيكون نصيبهم إجازة مدفوعة األجر.

مشكلة حل التعطل تحتاج إلى رؤية اقتصادية سليمة وليس ألفكار عابرة  «
أو وقتية، ونرجو أن ال تكون هذه البدعة مشكلة قادمة تصدع بها رأس 

الدولة، وتشغل الرأي العام الداخلي والخارجي، وذلك نتيجة أفكار طارئة 
غير مدروسة وليس فيها بعد نظر اقتصادي أو سياسي وال حتى اجتماعي، 

ونتمنى أن تحل مشكلة التعطل بطريقة عادلة ونظرة حكيمة تعود على 
الدولة والمواطن بالنفع والرفاه واالستقرار، عندما تكون الحلول منطقية.
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شركات التأمين وسلخ 
جلد المواطن

هــل يمكــن ترك شــركات التأمين “تلعب في حســبة” المواطــن بقوانينها الغريبة 
وتســلخ جلــده، والجــواب العجيــب لهــذا الســؤال هــو: نعــم، فمــن الواضــح أنــه 
ليســت هنــاك رقابــة علــى شــركات التأميــن، ولهذا فالفوضــى في ارتفاع أســعار 
تأمين الســيارات واإلجراءات الغريبة في ازدياد، وكأنها – أي الشــركات- تحمل 
الصوانــي المملــوءة بالخــردة وتطــوف بهــا علــى المواطنين، وأكثــر المتضررين 

بكل تأكيد أصحاب الدخل المحدود.
فــي العــام الماضــي دفعــت 58 دينارا لتأمين ســيارتي “طرف ثالــث” ولله الحمد 
مــرت ســنة واحــدة دون تســجيل أي حــادث، وعندما ذهبت يــوم أمس لتجديد 
التأمين أخبروني أن المبلغ أصبح 70 دينارا مع الضريبة، وقفت والصمت يلفني 
ويزحــف علــى صدري مــن األلم، قلت لهم، ولماذا هذه الطفرة في الســعر، فبدل 
إعطائي تخفيضا إكراما لسجلي النظيف تفتحون علي أبواب الجحيم.. ال رد.

ويقول صديق عزيز أيضا: خرجت من البقالة ألتفاجأ أن أحدهم صدم سيارتي 
والذ بالفرار، توجهت إلى المرور، ثم شركة التأمين التي طلبت مني مبلغ تحمل 
250 دينــارا، وذلــك بخــالف مبلــغ التحمل المبين على بطاقــة التأمين وهو 100 
دينار مع الضريبة، وعند سؤالهم عن هذا التباين الحاد بين ما هو مذكور وبين 

مــا هــو مطلــوب أجابنــي الموظف أنهــا إجراءات الشــركة! ويبقى الســؤال قائما 
كيف ارتفع مبلغ التحمل من 100 مع الضريبة كما هو مبين على بطاقة التأمين 
إلى 250 دينارا؟ علما أنه سبق لي تصليح سيارتي على حسابي الخاص وذلك 
ألن تكلفة تصليحها كانت أقل بكثير من مبلغ التحمل في حاالت “الحادث ضد 

مجهول” والسؤال األبرز واألشمل هو... ماذا استفدت من التأمين؟
ويقــول عــن حالــة أخــرى... مــن الظلــم واإلجحــاف أن أكــون ملتزمــا بالقانــون 
وحريصــا علــى ســالمة أوراق ســيارتي مــن تأميــن وتســجيل فيأتــي أحدهــم 
ويصدمنــي ويثبــت عليــه الخطــأ ورغــم ذلــك يرفــض التأميــن إصالح ســيارتي 
كون مركبة الطرف اآلخر بدون تأمين وتســجيل وعلي االنتظار لحين االنتهاء 
مــن قضيتــه فــي النيابــة العامة وهــي الفترة التي قــد تمتد لعاميــن وربما ثالثة 

أعوام... ما ذنبي أنا؟

وإليكم المعلومة المرعبة... التأمين “أون الين” بثالثة وتسعين دينارا  «
أي أنه أغلى من التأمين عبر الحضور الشخصي، فمن الذي حدد األسعار 

ومن فرق بين هذا وذاك وما الحكمة؟.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماللي إيران واختبار اإلرادة 
الدولية )2(

المهــم أن الماللــي يكــررون مــع شــركاء األطلســي مــا فعلــوه فــي منطقتنــا مــن قبــل، 
فتجدهــم يتحدثــون مــع ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا بلغــات مختلفــة، وقــد اســتغلوا 
تباينــات المصالــح القائمــة بيــن الثالثــي األوروبــي والواليــات المتحــدة، ثــم جاء دور 
المرحلة الثانية بتفريق الثالثي األوروبي ذاته، وهاهي ردود األفعال تأتي من باريس 
وبرلين على احتجاز ناقلة النفط البريطانية لتدعو الماللي إلى اإلفراج بال تأخير عن 

الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل “تصعيدًا إضافيًا لوضع متوتر أصالً”!
نفهــم أن فرنســا وألمانيــا ال تريــدان إغــالق بــاب الحوار مــع نظام الماللــي، وتحرصان 
على إبقاء الباب مواربًا الستئناف الحوار حول أزمة االتفاق النووي، لكن هذا النظام 
ال يفهم هذه اللغة الدبلوماســية، بل يميل عقله السياســي إلى المغامرات المحســوبة 
وغيــر المحســوبة، ويســعى الســتدراج الجميــع إلى حــرب يراها طوق النجــاة الوحيد 

إلنقاذ مصير النظام!
الســؤال اآلن بالتبعية هو: هل كان األمر يختلف لو بعثت العواصم األوروبية الثالث 
رســالة مشــتركة صارمــة للنظام اإليراني؟ قناعتــي أن الماللي كانوا ســيفكرون كثيرًا 
قبل التضحية بدفع األمور مع الجميع إلى حافة الهاوية، وكانوا سيبادرون إلى إيجاد 

مخــرج يضمــن اإلبقــاء على فرص الحوار مع الثالثــي األوروبي؛ فالماللي يدركون أن 
خيــارات بريطانيــا العســكرية بمفردهــا محــدودة للغايــة فــي تهديــد النظــام اإليراني، 
لكــن بانضمــام بقيــة القــوى األوروبية إليها ســيكون األمــر مختلفًا بعض الشــيء، رغم 
أن صــدور أي تهديــد عســكري إليــران مــن دون الواليــات المتحدة يبقى أقــل أثرًا من 

الناحية االستراتيجية.

ال أحد يريد سيادة لغة القوة في منطقة الخليج العربي، لكن الخوف أن  «

السلوك اإليراني المتهور يكتسب مزيداً من الجرأة ويتمدد ويختبر إرادة 

المجتمع الدولي وال يجد رداً مناسبًا، ما يضع عالمات استفهام عريضة 

حول اتجاه هذا السلوك المغامر خالل المدى المنظور، وكيف يمكن لدول 

المنطقة التعايش بسالم مع نظام متهور يضع يديه دائمًا على الزناد؟! وهل 

يعقل أن تبقى أكثر مناطق العالم حيوية وحساسية لالقتصاد العالمي رهن 

مثل هذه السلوكيات الطائشة؟!. “إيالف”.

سالم الكتبي

ال تتوانــى هيئــة الكهربــاء والمــاء عــن إرســال اإلنــذار األحمــر واألخير للمنــازل حال 
التأخــر عــن دفــع الفاتــورة، وكلهــا ثالثــة أيــام وتقطــع الخدمــة عــن الــذي تخلف عن 
ســدادها، لتلزم األهالي بدفع الفاتورة المتأخرة ومعها غرامة تمثل عبئًا آخر ترجف 
منه أفئدة المســتهلكين الذين قد ينطبق عليهم المثل الشــعبي الذي يقول “ما عندك 
تــاكل عنــدك تغــرم”! فالهيئة ال تهمهــا الظروف االقتصادية لتلك األســر، وال يهمها إن 
كان فــي المنــزل طفــل رضيــع أو رجــل مســن أو حتى مريض يســتلقي على ســريره 
الكهربائــي ويعيــش علــى األجهزة التــي إن توقفت توقف معها عــداد حياته، فالمهم 

أن يدفع المستهلك الفاتورة دون تأخير!
ارتفــاع فواتيــر الكهرباء، ومضاعفتها لمرات، ليســت مشــكلة جديــدة أو طارئة هذه 
األيام، فالكثيرون شكوا منها، وشككوا في صحتها منذ مدة، لكن لم يسمع لهم، وما 
حــدث خالل األيام القليلة الماضية من اســتنفار شــعبي الرتفــاع ملحوظ لقيمة تلك 
الفواتير، حرك المياه الراكدة، ربما ألن من لســعته المشــكلة، أو انتبه إليها من أولئك 
الذين يرفعون شــعار “الســاكت عن حقه شــيطان أخرس”، فكان صوتًا لمن ال صوت 
له، وشــجع الكثيرين للشــكوى، وربما طفح الكيل بعد أن وجد المســتهلكون أنفســهم 

محاصرين بين التزامات وضرائب ال ترحم. 
الهيئة بكل برود طلبت من المشككين في الفواتير مراجعتها، وكأنها ال تعلم أن هناك 
من يعجز عن مراقبة االختالف في قيمة تلك الفواتير، أو من يتغاضى عن المطالبة، 
ويشتري راحة باله، لعلمه بدوامة المطالبة التي تستهلك منه وقته وأعصابه، ناهيك 
عن إحساسه بعدم جدوى المطالبة التي قد يخرج منها خالي الوفاض! كما أن إلقاء 
الهيئــة العــذر علــى القــراءات الخاطئــة، أو القــراءات التقديرية عــذر ال يمكن قبوله، 
فعمليــة التدقيــق، والحــرص علــى عــدم الوقــوع فــي خطأ كهــذا، ومتكرر لــدى ثلثي 

المستهلكين ليست من مهام المستهلكين، بل من صميم العاملين في هذه الهيئة. 
العيــد علــى األبــواب، والمــدارس ســتفتح أبوابهــا بعده، والتزامات األســر المتشــعبة 
يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان، وعملية تأجيل إرجــاع الحقوق واالحتفــاظ بالمبالغ 

المالية في حسابات المشتركين، عملية قد تضر الكثيرين. 

ياسمينة: تطالبنا الهيئة بكل فلس، ونطالبها اليوم أن ترجع  «
للمستهلكين حقوقهم.

وتطالبنا بالفلس!

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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تّتجه األنظار في السابعة من مساء اليوم )الخميس( إلى صالة زين لكرة السلة، حيث مسرح المباراة المرتقبة في كأس السوبر بين المحرق بطل الدوري والرفاع 
بطل كأس خليفة بن سلمان في افتتاحية الموسم السالوي الجديد 2019/2020.

 ويقص فريقا المحرق والرفاع، شريط 
االفتتاح الرســمي لمنافسات كرة السلة 
للموسم الرياضي الجديد، عبر مواجهة 
مثيرة بينهما على كأس الســوبر، إيذاًنا 
بانطــاق موســم كــرة الســلة البحرينية 
وخاصــة دوري زين الذي ســيبدأ يوم 4 

أغسطس الجاري.
 وتحتــل مبــاراة اليــوم أهميــة قصــوى 
حيث ســتعكس مدى جاهزية الفريقين 
الموســم  منافســات  معتــرك  لخــوض 
الجديــد، متســلحين بعامــل التدعيمات 
التــي  فــي صفوفهمــا، وهــي  الجديــدة 
ســتضاعف مــن نســبة حظوظهمــا فــي 
المنافســة علــى جميع األلقــاب المحلية 

هذا الموسم.
اللقــاء  والرفــاع  المحــرق  ويخــوض 
عاليــة  بمعنويــات  يتســلح  وكاهمــا 
للظفر بأول ألقاب الموسم، التي تعطي 
المدربيــن  قــدرات  عــن  ــا  قويًّ مؤشــًرا 
)المحــرق(  مــوري  ديــن  األميركــي 
والصربــي ديجان توميــك )الرفاع( قبل 
دخول المنافســة في بطوالت الموسم، 
ويؤكــد المدربــان أن النجــوم جاهــزون 
لتقديــم مباراة كبيرة تليق بســمعة كرة 
الســلة البحرينيــة وتعيــد الجماهير من 

جديد إلى ميادينها.

مواجهــة اليــوم ســتوضح إلــى أي مدى 
قبــل  مســتوى  مــن  الفريقــان  وصــل 
انطاقــة مســابقات الموســم الرســمية، 
ودائًمــا تكــون مباريــات الفريقين قوية 
وممتعــة بصــرف النظــر عــن موقعيهمــا 
فــي الجــدول أو البطولة التي يخوضها 
كل  فــي  الرابحــة  األوراق  منهمــا.  كل 
تضــم  حيــث  ومتنوعــة  كثيــرة  فريــق 
العبــي  مــن  العديــد  المحــرق  تشــكيلة 
مقدمتهــم  وفــي  الوطنــي  المنتخــب 
بالطبع صانع األلعاب محمد حسن وبدر 
جاســم ومحمد بوعــاي وكاظم ماجد، 
عــاوة علــى المحتــرف األميركــي ويل 

ارتينو.
أيًضــا  الرفــاع  اآلخــر،  الطــرف  وعلــى   
يمتلــك الدوافــع الكبيــرة التــي تجعلــه 

يخــوض مبــاراة اليــوم بــكل قــوة مــن 
الموســم،  ألقــاب  بــأول  الظفــر  أجــل 
فصفوف الفريق الســماوي هي األخرى 
الخبــرة  أصحــاب  بالاعبيــن  مليئــة 

محمــد  الشــقيقان  ومنهــم: 
ويونس كويد، 

عبدالرحمــن غالــي، علي جاســم، صباح 
حسين، إلى جانب المحترف األميركي 

ريكي يونغ.
 ومــن المتوقع أن تأخــذ المباراة الطابع 
الثأري، حيث يســعى المحــرق الثأر من 
بــن  نهائــي كأس خليفــة  فــي  هزيمتــه 
سلمان الموسم الماضي على يد الرفاع، 

تحقيــق  مــن  وحرمانــه 
الثنائية، فيما يسعى 

مــن  للثــأر  الرفــاع 
فــي  خســارته 
نهائي دوري زين 

بثاثية نظيفة.

مواجهــة ثأريــة للظفــر بباكــورة ألقاب موســم كرة الســلة

المحرق والرفاع يشعالن فتيل صراع “سوبر السلة”
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كشــف مديــر الفريــق األول لكــرة اليــد بنــادي باربار علــي الجوكم لـــ “البالد 
ســبورت” أنــه يفكــر جليــًا بالتوقــف عــن العمــل اإلداري بســبب الضغــوط 
المحيطة بعمله في نادي باربار وعدم وجود البيئة المالئمة لتقديم المزيد.

وقــال الجوكــم إن الوضــع الرياضــي 
غيــر صحــي للغاية وال يبشــر بالخير 
للموســم الرياضــي المقبــل فــي ظــل 
التــي  المأســاوية  الماديــة  الظــروف 
يمــر بهــا باربــار، والــذي من شــأنه أن 
يربــك الخطــط المســتقبلية للفريــق 
كافــة  علــى  آمالــه  ويضعــف  األول 
الموســمين  فــي  األصعــدة، مضيفــًا: 
الماضييــن أحدثنــا نجاحــًا كبيرًا في 
بلقبــّي  بالفــوز  المحليــة  المســابقات 
للــكأس  الثانــي  والمركــز  الــدوري 
البحريــن  مملكــة  تمثيــل  وأيضــًا 
خارجيــًا، وهذا نتاج عمل وجهد من 
ِقبل الجميع دام ألشــهر كبيرة، وفي 
نهايــة المطــاف لــم يتحصــل الفريق 
علــى المكافــآت المجزيــة التي تليق 

به.
وأشــار الجوكم إلى أنه من الطبيعي 
مكافــأة  المســابقة  لبطــل  يكــون  أن 
ماليــة ولكــن هــذا لــم يحــدث حتــى 
اآلن، وهــذا األمــر زاد الوضــع ســوءًا 
أساســًا  تعانــي  التــي  النــادي  إلدارة 

من شــح الميزانية، كونها لم تستطع 
مــا  علــى  الفريــق  أفــراد  تكافــئ  أن 
مــرور  رغــم  بطــوالت  مــن  حققــوه 
أشــهر عدة، وأن هــذا الوضع يصعب 
فــي  إداري  كجهــاز  عليهــم  األمــور 
إبــرام التعاقدات أو حتى في صرف 
متأخرات أو في الحفاظ على نجوم 
فريقــه أمــام إغــراءات األنديــة التي 

تمتلك السيولة.

الجوكم: أفكر في التوقف عن العمل اإلداري

من تحضيرات المحرق من تحضيرات الرفاع

القاسمي: طموحي تحقيق بطولة خارجية للبحرين
ــارد ــي ــل ــب ــيــفــيــة ال ــاح تــصــن ــجـ ــة ســـبـــب نـ ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــيـ ــبـ ــمـ ــم األولـ ــ ــي: دعـ ــ ــاج ــ ح

أشار بطل بطولة االتحاد التصنيفية الثانية للبليارد 2019 وائل القاسمي إلى أن فوزه 
بكأس المركز األول جعل طموحه الشخصي يكبر على الصعيد الرياضي ليكون هدفه 

القادم هو تحقيق بطولة خارجية لمملكة البحرين.

فــي  شــاركت  “لقــد  القاســمي  وائــل  وقــال   
التوفيــق  يحالفنــي  ولــم  األولــى  التصنيفيــة 
بتجهيــز  عكفــت  النســخة  هــذه  وفــي  آنــذاك، 
نفســي بالصــورة المطلوبــة وللــه الحمــد وفقت 
فــي تقديم مســتويات جيــدة أهلتني بالوصول 
باللقــب والــذي كان  النهائيــة والفــوز  للمراحــل 
علــى حســاب إبراهيــم القائــد المتوج بالنســخة 
األولــى”. مضيًفــا أن البطولة شــهدت منافســات 
كبيــرة من خال متابعتــه للمباريات، وقد رصد 
وجود بعــض الاعبين الصاعدين والذي يتوقع 
لهــم البــروز مســتقباً فــي هــذه اللعبــة إذا تــم 

احتواؤهم والعمل على دعمهم وصقلهم.
لعبــة  ممارســة  فــي  صعوبــة  وجــد  إذا  وعمــا   

البليــارد باعتبــاره العــب ســنوكر فــي األســاس، 
بيــن القاســمي أن الصعوبــة موجــودة فــي ظــل 
الفــوارق الفنيــة بيــن اللعبتين وحداثــة خوضه 
لعبــة البليــارد، ولكــن بالتدريــب الجــاد والرغبــة 
مــن  تمكــن  أهدافــه،  وتحقيــق  ممارســتها  فــي 
التدرج فيها والوصول لهذه المرتبة المتقدمة.

 وأثنــى القاســمي علــى الجهود الجبــارة التحاد 
التنظيــم  علــى  والدارتــس  والســنوكر  البليــارد 
الرائع للبطولة والتي اتسم بالساسة والتعاون 
بيــن المشــرفين والاعبيــن وهــذا األمــر ليــس 
بالغريــب علــى االتحــاد الــذي لطالما كان ســباقًا 
فــي إنجــاح أيــة فعاليــة ينظمهــا بفضــل وجــود 

الكادر اإلداري المميز.

حاجي: دعم األولمبية سبب النجاح

 مــن جانبه، أكد أمين الســر باالتحــاد البحريني 
للبليارد والسنوكر والدارتس إحسان حاجي أن 
نجاح بطولة االتحاد التصنيفية للبليارد الثانية 
والتــي اختتمت مؤخًرا، جــاء بعد الدعم الكبير 
الذي قدمته اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتوجيهاته 
الحكيمة للجنة بتســهيل كافة األمور وتســخير 
أجــل  مــن  البليــارد  التحــاد  الخدمــات  أفضــل 

تحقيق كامل النجاح للمسابقة.
 وأوضح حاجي أن اللجنة األولمبية البحرينية 
مســابقات  لتســيير  إمكاناتهــا  كامــل  ســخرت 
تحقــق  الحمــد  وللــه  صــورة  بأفضــل  االتحــاد 
النجــاح بفضــل الجميــع، مشــيًدا بالدعــم الكبير 
والامحــدود والــدور البــارز الــذي لعبــه األميــن 
العــام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف 

لاتحــاد،  المســتمرة  المتابعــة  علــى  وحرصــه 
مشــيًرا إلى أن اللجنة ساهمت بتحقيق النجاح 

الذي كان ينتظره الجميع.
وأثنــى حاجــي علــى المشــاركة الواســعة التــي 
حظيت بها البطولة من ِقبل الاعبين والبالغ 57 
العًبا، حيث شهدت المنافسات مستويات فنية 
عاليــة وتنافًســا كبيــًرا بيــن المتباريــن بمختلف 
المراحــل، كمــا أشــاد بجهــود مشــرف البطولــة 
ســيدعلي ســيد يوســف ومديــر االتحــاد أحمــد 
لحرصهــم  ســعيد  نبيــل  االتحــاد  إداري  مبــارك 
فــي تنظيــم وتنســيق المباريــات وإيصالهــا إلى 

بر األمان.
 ووّجه حاجي شــكره الجزيل للصحف المحلية 
على تغطيتها المميزة للبطولة، قائاً إن اإلعام 
شــريك أساســي بنجاح الفعاليات والمســابقات 

التي يشرف على تنظيمها اتحاد البليارد.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

أمين السر إحسان حاجي متوًجا وائل القاسمي

مغادرة منتخب 
السباحة

غــادر وفــد منتخبنا الوطني للســباحة 
متوجًهــا للمغــرب للمشــاركة بالبطولــة 
العربية 14 للناشــئين والمزمع إقامتها 
بالــدار البيضــاء فــي الفتــرة مــا بيــن 4 
- 7 أغســطس المقبــل، يتكــون الوفــد 
كل مــن مديــر الفريــق ســمير إبراهيــم 
المطوع )رئيًســا للوفد(، المدرب األول 
المرافــق  الحكــم  كاربالــوي،  الكســندر 
جمال عبدهللا الحشــاش، والسباحون 

كاالتي:
عمــر عبــدهللا، عبــدهللا عيســى، ســند 
عبــدهللا، عبــدهللا خالــد، علــي علــوي، 
ســعود صــاح، أحمــد عبدالنبــي، آالء 
نــور يوســف وآيــة  بــن رجــب،  عــادل 

عادل بن رجب.

االتحاد البحريني للسباحة

علي مجيد

علي الجوكم

محمد الدرازي

راشد الزياني يلتقي عبدالجليل أسد
ــة الــبــحــريــنــيــة ــي ــاض ــري ــل ال ــ ــة مـــن أج ــذول ــب ــم ــلــجــهــود ال ــر ل ــدي ــق ت

زار عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة أميــن ســر االتحــاد البحرينــي 
األولمبيــة  باللجنــة  الرياضيــة  للشــؤون  التنفيــذي  المديــر  الزيانــي  راشــد  للســيارات 
البحرينيــة عبدالجليل أســد لتقديم خالص الشــكر واالمتنــان والتقدير وباقة ورد على 
مــا قدمه من دعم ومســاندة طوال فترة عمله ســواء باللجنــة األولمبية كمدير تنفيذي 

للشئون الرياضية وخالل مشواره الرياضي الحافل باإلنجازات.

 ونقل الزياني شــكر وتقدير رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني للســيارات الشــيخ 
وجميــع  خليفــة  آل  عيســى  بــن  عبــدهللا 
أعضــاء مجلس اإلدارة ومنتســبي االتحاد 
أســد،  لعبدالجليــل  الســيارات  ورياضــة 
مقدريــن كل الدعم والمســاندة التي قدمها 
ومســتذكًرا  عملــه،  فتــرة  طــوال  لاتحــاد 
معــه كل األيــام الجميلــة والذكريــات التــي 
ال تنسى والتي قضاها أسد خال مشواره 
الرياضي الحافل، ومتمنين له دام التوفيق 
والسداد والنجاح في حياته. وأكد الزياني 
فــي الزيــارة التــي قام بها صبــاح أمس في 

آخــر يــوم دوام رســمي ألســد فــي مكتبــه 
باللجنة األولمبية البحرينية أنهم فخورون 
فــي االتحــاد البحرينــي للســيارات بالعمــل 
مــع هــذه الشــخصية الرياضيــة التــي نالت 
احتــرام وتقدير الجميــع، منّوًها على دعمه 
الرياضــات  لجميــع  والامحــدود  الكبيــر 
الســيارات  ورياضــة  عموًمــا  والرياضييــن 
بذلهــا  التــي  بالجهــود  خصوًصــا، ومشــيًدا 
من أجــل خدمة الرياضيــة البحرينية التي 
عكســت جوهــره وإخاصــه وتفانيــه ومــا 
يحملــه فــي قلبه من أجــل مملكتنــا الغالية 

ورفعت شأنها.

 وثّمن أســد زيارة الزياني وحرص الشــيخ 
عبــدهللا بن عيســى وجميع أعضاء مجلس 
للســيارات علــى  البحرينــي  إدارة االتحــاد 
تقديم الشكر، معتبًرا أنها تنبع من محبتهم 
التــي  الزيــارة  هــذه  مثّمًنــا  لــه  وتقديرهــم 

أعربــت عن مشــاعرهم جميًعا، ووّجه أســد 
شــكره وامتنانــه الجزيليــن لرئيــس اتحــاد 
ا  الســيارات وجميع منتسبي االتحاد متمنيًّ
لهــم دوام التوفيق وتحقيق المزيد لمملكة 

البحرين على مختلف األصعدة.

الزياني خالل زيارته لعبد الجليل أسد

الصخير - اتحاد السيارات

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

تنفيــًذا لقرار رئيس االتحاد البحريني 
البــدء  تــم  مجبــل،  محمــد  للســباحة 
لجميــع  اإللزامــي  الطبــي  بالفحــص 
العبــي المنتخبات الوطنية للســباحة، 
وذلــك بمختبــر األداء البدنــي الكائــن 
بمدينة خليفة الرياضية والذي يصب 
فــي صالح الاعبين وتطوير قدراتهم 
البدنيــة  إمكاناتهــم  وقيــاس  الفنيــة 
فــي تطويــر مســتوياتهم  بمــا يســهم 
علــى  إيجابــي  بشــكل  وينعكــس 

مردودهم الفني في البطوالت. 
اتحــاد  مــن  المبــادرة  هــذه  تأتــي   

الســباحة، وذلك تماشًيا مع توجيهات 
ممثــل جالــة الملــك المفــدى لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
لرئيــس  األول  النائــب  ورؤى  خليفــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ومســاعيهم ومبادراتهــم فــي تطويــر 
جميــع  علــى  الرياضيــة  المنظومــة 

المستويات.

بدء الفحص الطبي اإللزامي للسباحة

جانب من عملية الفحوصات الطبية



دشــن االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة الموقــع االلكتروني الرســمي 
.basketball.bh الخاص باالتحاد على شبكة االنترنت عبر العنوان
ويحتــوي الموقــع الرســمي الخاص باالتحــاد البحريني لكرة الســلة 
علــى الكثيــر مــن األبــواب التي ســتعم بالفائــدة على الجميع ســواء 
األنديــة واإلعــام أو الجماهيــر. الموقع مجموعة من األقســام التي 
من شــأنها إطاع اإلعاميين وجمهور كرة الســلة على آخر األخبار 
والمســتجدات بأوضــاع كــرة الســلة البحرينيــة ويتضمــن الصفحــة 
الرئيســية التــي تحتــوي علــى أخبــار االتحــاد وتعريــف بالمباريــات 
القادمــة والســابقة ومعــرض الصــور وأفضــل االحصائيــات، عــاوة 
علــى وضــع مواقــع الفــرق فــي ســّلم ترتيــب دوري زيــن البحريــن 
وكأس خليفــة بــن ســلمان. وصمــم الموقــع ليلبي جميــع احتياجات 
وســائل اإلعام وجمهور كرة الســلة بشــكل كبير عبر إحداث نافدة 

إلكترونيــة رســمية جديدة بحلة رائعــة ومتميزة، تمكن 
الجميــع التعــرف علــى جميــع المعلومــات واألخبــار 

المتعلقة باتحاد كرة السلة من خاله.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويحــرص 
وبتوجيهــات مــن رئيــس االتحــاد ســمو الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة دائمًا علــى االهتمام 
بالجانــب اإلعامــي ألنــه المــرآة الحقيقيــة لعمل 

أي جهــة. ويولــي اتحــاد الســلة مواكبــة التطــور 
الفتــرة  فــي  عمــل  إذ  كبيــرة،  أهميــة  اإللكترونــي 

الماضيــة علــى تطويــر حلقــة التواصــل بينــه وبيــن 
اإلعــام المحلــي مــن خــال اطاعــه علــى كافــة أخبــار 

االتحاد وجميع التطورات الخاصة به.

ســيقوم االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وعبــر قنــاة االتحــاد فــي )اليوتيــوب( بنقــل المباريــات الســاوية في 
المنافســات المحليــة خــال الموســم الرياضــي الحالــي 2020-2019 وذلــك من أجــل وضع المتابع الســاوي 
في موقع الحدث دائمًا ليتمكن من مشــاهدة كافة المباريات الســاوية بســهولة تامة، وعبر رابط القناة 

التالي 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UC-d4PHhgbRm8R712EZp-

mOyQ
لكــرة الســلة  ويواكــب االتحــاد البحرينــي 
الجانــب التكنولوجــي باســتمرار مــن خــال 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  توجيهــات 
خليفــة رئيــس االتحاد والداعمة لهــذا الجانب، إذ 

تــم اتخاذ العديد مــن الخطــوات التطويرية التي 
تدعم هذا التوجه.

ببــث  اليوتيــوب  وعبــر  الســلة  اتحــاد  وســيقوم 
المباريــات بجــودة عالية من خال القناة الخاصة 
باالتحــاد ليتمكــن جميع المتابعين مــن كافة دول 
العالــم مــن مشــاهدة المباريات ابتداًء مــن مباراة 

كأس السوبر اليوم بين المحرق والرفاع.

... وينقل مباريات السلة عبر “اليوتيوب”اتحاد السلة يدشن موقعه اإللكتروني

اختار المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني 
األول لكرة القدم هيليو سوزا، قائمة مكونة 
مــن 23 العبا لتمثيل صفــوف “األحمر” في  
بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق 

وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل.
وضمت قائمة الاعبين كا من:سيد محمد 
جعفــر، ســيد شــبر علــوي، حمــد الدوســري، 
عبدالوهاب المالود، إسماعيل عبداللطيف، 
علــي  بوغمــار،  أحمــد  باقــر،  مهــدي  ســيد 
مدن، عيســى جهاد، عيســى موســى، أحمد 
عبــدهللا، محمــد عــادل، محمــد الرميحــي، 
علــي حــرم، وليــد الحيــام، عبــدهللا الهزاع، 
كميــل األســود، محمــد عبدالوهاب، ســامي 
جاســم  ســعيد،  ضيــاء  ســيد  الحســيني، 

الشيخ، محمد الحردان وأحمد نبيل.
الوطنــي  المنتخــب  اســتأنف  ذلــك،  إلــى 
بقيــادة  البحريــن  فــي  المحليــة  تدريباتــه 
المــدرب البرتغالــي هيليــو ســوزا والطاقــم 
المعــاون، قبل أن يغــادر الوفد غدا الجمعة 

2 أغسطس الجاري إلى العراق.

وتأتــي التدريبــات المحليــة للمنتخــب بعد 
ختام معســكره في البرتغال، والذي استمر 
حوالي 3 أســابيع واشتمل على 7 مباريات 
وديــة فــاز فــي 4 منهــا وتعادل فــي اثنتين 

وخسر واحدة فقط.
وخــاض المنتخــب مرانه مســاء أمس على 
االســتاد الوطنــي بحضــور جميــع الاعبين 

الـ 23.

وسيختتم المنتخب تدريباته مساء اليوم 
الخميس، في حين ســيغادر صباح الجمعة 
إلــى أربيل عبر طائرة خاصة أمنها االتحاد 

البحريني لكرة القدم.
يشــار إلــى أن منتخبنــا الوطنــي وقــع فــي 
المجموعــة الثانيــة فــي بطولــة غــرب إلــى 
والســعودية  األردن  منتخبــات  جانــب 

والكويت.

وتقرر عقد االجتماع التنسيقي للمجموعة 
12 ظهــرا  3 أغســطس عنــد  الســبت  يــوم 
بتوقيــت العراق، على أن يقام عند 2 ظهرا 
المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفرق.

وسيدشــن المنتخب مشــواره فــي البطولة 
بلقــاء األردن يــوم 4 أغســطس المقبــل، ثم 
7 أغســطس، وأخيــرا الكويــت  الســعودية 
المجموعــة  وتضــم  أغســطس.   10 يــوم 

األولــى منتخبــات العــراق ولبنــان واليمــن 
وســوريا وفلســطين، وانطلقــت مبارياتهــا 
العــراق  بيــن  االفتتــاح  بمواجهــة  أمــس 

ولبنان.
وينــص نظــام البطولــة علــى تأهــل بطلــي 
المجموعتيــن إلــى المبــاراة النهائيــة التــي 

ستقام يوم 14 أغسطس.
المجموعــة األولــى علــى  وتقــام مباريــات 

اســتاد كربــاء، والمجموعــة الثانيــة علــى 
اســتاد فرانســو حريــري بأربيــل، والمبــاراة 

النهائية على استاد كرباء.
وتعتبــر بطولــة غرب آســيا فرصة مناســبة 
للجهاز الفني؛ للوقوف أكثر على مستويات 
المنتخــب وجهوزية الاعبين قبل تدشــين 
المشــوار في التصفيات المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

العــراق إلــى  الجمعــة  ويغــادر  اليــوم  المحليــة  تدريباتــه  يختتــم  الوطنــي  المنتخــب 

23 العًبا في قائمة “األحمر” لـ”غرب آسيا”

الخميس 1 أغسطس 2019 
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جانب من التدريبات قائمة المنتخب ضمت 23 العبا لبطولة غرب آسيا هيليو سوزا

منافسة ثالثية في مونديال بوري
ضــــــــمــــــــن مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة األولـــــــــــــــى

انحصــر التنافــس علــى بطاقتــي التأهــل للدور النصــف النهائــي لمونديال بوري العاشــر بين 
ثاثة فرق في المجموعة األولى في البطولة بعد مباراتي الجولة الثانية التي أقيمت اليوم 

الثاثاء بملعب نادي بوري.

شــهدت  التــي  الجولــة  نتائــج  وأســفرت 
حضورا جماهيريا الفتا عن تعادل الزعيم 
مــع الحجيــري لألرقــام بهدف لــكل منهما، 
بــدور  علــى  النفــق  مطعــم  فريــق  وفــوز 

للتصوير بهدفين مقابل هدف وحيد.
الزعيــم  بــدأ فريــق  األولــى  المبــاراة  فــي 
المبــاراة بشــكل جيــد لتثمر إحــدى فرصه 
عــن تســجيل الهدف األول برأســية رائعة 
عــن طريــق الســيد محمــد باقــر منهيــًا بها 

مجريات الشوط األول.
فريــق  حــاول  الثانــي  الشــوط  وفــي   
الحجيــري لألرقام العــودة للمباراة فارضًا 

ســيطرته المطلقــة علــى اللعــب، في حين 
ركــن فريق الزعيم لمناطقــه الخلفية أماً 
فــي الحفــاظ علــى النتيجــة لكــن ارتبــاكًا 
المهمــة  ســهل  الفريــق  دفــاع  قلبــي  بيــن 
أمــام الســيد علــي محمــد مهاجــم فريــق 
الحجيــري ليدرك التعادل الــذي انتهت به 
المبــاراة، ليرتفــع رصيــد فريــق الحجيري 
لألرقــام إلــى أربــع نقاط فيما عــزز الزعيم 
رصيــده بنقطــة إضافيــة بعــد تعادلــه في 
المبــاراة األولــى ويحافــظ علــى آماله في 
التأهــل للــدور النصــف النهائــي مــن خال 

مباراته القادمة.

أمــا فــي المبــاراة الثانيــة، عــزز فريــق مطعــم 
النفــق حظوظــه فــي التأهــل للــدور النصــف 
النهائــي مــن المونديــال بفــوزه الصعــب علــى 

فريــق بــدور للتصويــر بهدفيــن مقابــل هــدف 
واحــد ليرتفــع رصيــده ألربع نقــاط فيما ودع 
منافســه البطولــة بتكبــده خســارة ثانية على 

التوالي.
بــدور  فريــق  دخــل  اللقــاء،  مجريــات  وفــي 
للتصوير بقوة في محاولة لتعويض خسارته 
مباراتــه األولى فحاول تســجيل هدف إال أن 
محاوالتــه بائت بالفشــل، فــي الوقت الذي لم 
يظهــر فيــه فريق مطعــم النفق بشــكله المميز 
ولــم  األول ســلبيًا.  الشــوط  لينتهــي  المعتــاد 
يتغير الحال في الشوط الثاني فقد بدا فريق 
بــدور للتصويــر أكثــر جديــة فــي محاوالتــه 
الهجوميــة لكــن هــذا األمــر كلفهــم هدفــًا مــن 
هجمــة مرتــدة ســريعة ومنظمــة أنهاها ســيد 
أحمــد عبــاس بنجــاح ليتقــدم مطعــم النفــق 
بهــدف لــم تدم فرحته ســوى دقائــق معدودة 
إذ نجــح فريــق بــدور للتصويــر مــن معادلــة 
النتيجــة عن طريق ســيد حســين هادي. ومع 

قرب صافرة النهاية نجح فريق مطعم النفق 
مــن حســم نتيجــة المبــاراة بهــدف ثــان مــن 

هجمة مرتدة أيضًا أحرزه محمد فيصل.

مباراة حسم التأهل

ومركــز  للمقــاوالت  بلــودان  فريقــا  يلتقــي 
وجــدان الطبــي فــي مبــاراة الجولــة الثانيــة 
مــن المجموعــة الثانيــة، ويســعى فريق مركز 
وجدان الطبــي الفائز في مباراته االفتتاحية 
لحســم تأهله مبكرًا من خالل تحقيق نتيجة 
بلــودان  فريــق  يأمــل  حيــن  فــي  إيجابيــة، 
فــي  نتيجــة طيبــة  تحقيــق  فــي  للمقــاوالت 
ظهــوره األول فــي المونديــال تســاعده علــى 
اللعــب بأريحيــة أمــام فريــق  cool vape فــي 
الخميــس  الثالثــة  بالجولــة  الحســم  مبــاراة 

المقبل.

اتحاد السلة - المركز االعالمي

وكاالتوكاالت

ألغت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 
القــدم  لكــرة  األفريقــي  االتحــاد  قــرار 
بإعــادة مباراة اإلياب من الــدور النهائي 
الترجــي  بيــن  أفريقيــا  أبطــال  لــدوري 
التونســي والــوداد البيضــاوي المغربــي، 

األربعاء.
الرياضــي  واعتبــرت محكمــة التحكيــم 
بــأن اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد القــاري 
للعبــة لم تكن “الجهــة المختصة” التخاذ 
هــذا القــرار، مشــيرة إلــى أن البــت فــي 
“األجهــزة  إلــى  يعــود  النهائــي  مصيــر 
المختصــة في االتحــاد األفريقي”، الذي 
رافقــت  التــي  األحــداث،  فــي  ســينظر 
مبــاراة اإلياب في الدور النهائي في 31 
مايــو فــي تونــس “واتخاذ القــرار في ما 

يتعلق بإعادة المباراة من عدمها”.
وجــاء قرار المحكمة بعد إعان االتحاد 
مبــاراة  بإعــادة  القــدم  لكــرة  األفريقــي 
إيــاب نهائــي دوري أبطــال أفريقيــا بيــن 
المغربــي  والــوداد  التونســي  الترجــي 

خارج تونس.

الــدار  فــي  ذهابــا  الفريقــان  وتعــادل 
فيمــا  فريــق،  لــكل  بهــدف  البيضــاء 
شــهدت مبــاراة العودة، الجمعــة، أحداثا 

استثنائية نادرة.
وكان لقــاء اإليــاب قــد توقــف بعــد نحو 
ســاعة علــى انطاقــه، في أعقــاب إلغاء 

هــدف للوداد فــي الشــوط الثاني، عادل 
بــه النتيجة، إذ كان الترجي متقدما في 

الشوط األول )-1صفر(.
وعندمــا طالب العبو الوداد اللجوء إلى 
فوجئــوا  )الفــار(،  الفيديــو  حكــم  تقنيــة 

بأنها كانت معطلة.

كشــف تقريــر صحفــي إســباني، أمــس األربعــاء، 
عن حيلة جديدة من نادي باريس سان جيرمان 

للحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.
فــإن  اإلســبانية،  “ســبورت”  لصحيفــة  ووفًقــا 
ليوناردو، المدير الرياضي لســان جيرمان، يعمل 
من أجل إبقاء نيمار مع النادي الفرنســي لموسم 
آخــر، مــع تقديــم وعــد بالموافقــة علــى رحيلــه 
فــي الصيــف المقبــل. وأشــارت إلــى أن ليوناردو 
اجتمــع مع ممثلــي نيمار، ومــن المنتظر أن يعقد 
جلســة مع الاعب وجًها لوجه في الصين خال 
األيــام المقبلــة. وأوضحــت أن ليونــاردو يرى أن 
الحل الجديد مناســب لجميع األطراف، ألنه من 
الصعــب التوصــل إلى اتفــاق مع برشــلونة أو أي 

ناٍد آخر بشأن رحيل النجم البرازيلي.
جيرمــان،  لســان  الرياضــي  المديــر  أن  وأكــدت 
يــرى أنــه مــن الصعب أن يقــوم النادي الفرنســي 
باســتبدال نيمــار باعــب آخــر مميز فــي الصيف 
الحالــي. أمــا نيمــار فيــرى أن الحــل األخيــر مــن 
أن  كمــا  متأخــًرا،  جــاء  جيرمــان  ســان  جانــب 
الاعــب البرازيلــي يصــف خروجــه مــن النــادي 

الفرنسي بأنه أمر ال رجعة فيه.

تم إنهاء المباراة قبل موعدها بعد ركلة جزاء جدلية

نيمار دا سيلفا

حيلة جديدة لضمان بقاء نيمارإلغاء إعادة مباراة الترجي والوداد

أحمد مهدي

سبورت

من مباريات البطولة



بدأت أفواج قوافل الحجاج من مختلف دول 
العالم في التقاطر على الديار المقدسة في 

مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً ألداء 
فريضة الحج للعام 1440 هجرية.

وبلغ عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة 
متوجهين إلى مكة المكرمة وفقًا آلخر اإلحصائيات 

الصادرة عن لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة 
المنورة نحو 393 ألفًا و719 حاج من إجمالي عدد 
الحجاج الموجودين في المدينة المنورة حتى يوم 
الجمعة الماضي البالغ عددهم 555 ألفًا و338 

حاج.
وشرعت قوافل الحجاج البحرينيين منذ السبت 

الماضي في التوافد على الديار المقدسة، 
حيث سبقهم بعدة أيام الفريق الهندسي 

ببعثة مملكة البحرين للعمل على استالم 
الخرائط والوقوف على آلية توزيع الحمالت في 

المخيمات، وتوفير الخدمات بالمخيمات، على أن 
يلحق بهم الفوجين المتبقيين في 29 و31 يوليو.

1440
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إعداد: طارق البحار

لألســبوع الثانــي على التوالــي يحافظ 
صــدارة  علــى   The Lion King فيلــم 
شــباك التذاكــر األميركــي محقًقــا هــذا 
75.5 مليــون دوالر  األســبوع عائــدات 
 350.8 محليــة  عائــدات  وبإجمالــي 

مليون دوالر. 
فــي المركــز الثاني وفي أســبوع عرضه 
 Once Upon a Time األول جــاء فيلم
 40.4 بعائــدات   ... in Hollywood
مليون دوالر.  الفيلم من إخراج كوينتن 
تارانتينــو وبطولة بــراد بيت وليوناردو 
وآل  روبــي  ومارجــوت  ديكابريــو 
باتشــينو وتــدور أحداثــه فــي هوليوود 
فتــرة 1969 عــن ممثــل وبديله يبحثان 

عن النجاح والشهرة.
ثالثــا في شــباك التذاكــر األميركي جاء 
 Spider-Man: Far from Home فيلــم
بعائــدات  الرابــع  عرضــه  أســبوع  فــي 
12.2 مليــون دوالر، وبإجمالــي عائدات 

محلية 344.5 مليون دوالر. 
 الفيلــم هــو نهايــة المرحلــة الثالثــة مــن 
والثانــي  الســينمائي  مارفيــل  عالــم 
فــي سلســلة ســبايدر مــان مــن بطولــة 
تــوم هوالنــد. رابًعــا فــي شــباك التذاكــر 
األميركــي جاء فيلــم Toy Story 4 في 
أســبوع عرضــه الســادس بعائــدات 9.9 
مليون دوالر وبإجمالي عائدات محلية 
395.6 مليــون دوالر  الفيلــم يتابــع مــن 
جديد قصة اللعبة Woody في مغامرة 

جديدة وشخصيات جديده.
فــي المركــز الخامس من شــباك التذاكر 
األميركي جاء فيلم Crawl في أسبوع 
عرضــه الثالث بعائــدات 4 مليون دوالر 
وبإجمالــي عائــدات 31.5 مليون دوالر. 
ووالدهــا  فتــاة  قصــة  يحكــي   الفيلــم 
يحتجــزون فــي منــزل وســط عاصفــة 
ضخمــة مــع تماســيح، فــي إعــادة لهذه 
النوعية من األفالم والتي تذكرنا بفيلم 

Jaws الشهير.
التذاكــر األميركــي  سادًســا فــي شــباك 
أســبوع  فــي   Yesterday فيلــم  جــاء 
مليــون   3 بعائــدات  الخامــس  عرضــه 
دوالر وبإجمالــي عائــدات 63.3 مليــون 
دوالر.  الفيلم كوميدي موسيقي يحكي 
قصة مغني شــاب ينتقــل بالصدفة إلى 

 The عالــم مــوازي ال توجــد فيــه فرقــة
Beatles فيقــرر أن يغني أغانيهم التي 

يتذكرها!
األميركــي  التذاكــر  شــباك  فــي  ســابًعا 
جاء فيلم Aladdin في اســبوع عرضه 
دوالر  مليــون   2.8 بعائــدات  العاشــر 

 345.9 محليــة  عائــدات  وبإجمالــي 
مليــون دوالر. يذكــر أن الفيلــم تجــاوز 
دوالر.  المليــار  العالميــة  عائداتــه  فــي 
 إعادة حكي لقصة عالء الدين الشهيرة 
وناعومــي  مســعود  مينــا  بطولــة  مــن 

سكوت وويل سميث.

ثامًنا في شــباك التذاكــر األميركي جاء 
فيلم Stuber في أسبوع عرضه الثالث 
بعائــدات 1.7 مليــون دوالر وبإجمالــي 
دوالر.  يحكــي  مليــون   20.1 عائــدات 
قصــة ســائق Uber يجد نفســة مضطرا 
ألن يقوم بتوصيل محقق شرطه أرعن 
مــن  الفيلــم  مهمتــه،  فــي  ومســاعدته 
والمصــارع   Kumail Nanjiani بطولــة 

Dave Bautista السابق
األميركــي  التذاكــر  شــباك  فــي  تاســًعا 
 Annabelle هــذا األســبوع جــاء فيلــم
عرضــه  أســبوع  فــي   Comes Home
دوالر  مليــون   1.6 بعائــدات  الخامــس 
وبإجمالــي عائــدات 69.7 مليون دوالر. 
 والفيلــم هــو الجزء الثالث من السلســة 
 the والســابع مــن سلســلة عالــم أفــالم
Conjuring والذي يحكي قصة الدمية 

.Annabelle المسكونة
عاشًرا في شباك التذاكر األميركي جاء 
فيلم The Farewell في أسبوع عرضه 
دوالر  مليــون   1.6 بعائــدات  الثالــث 
وبإجمالــي عائــدات 3.7 مليــون دوالر. 
Awk-   وهــو كوميدي ودراما من بطولة

wafina عن أسرة صينية يكتشفون أن 
جدتهــم تقترب مــن المــوت ويحاولون 
أجــل  مــن  مزيــف  زفــاف  حفــل  تدبيــر 

التجمع مًعا قبل وفاتها.

الصــدارة محليــا وعالميــا The Lion King يحافــظ علــى 

تقريـر شبـاك التذاكـر األمـيركي 
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تعتبــر جنيفــر لوبيــز إحــدى أشــهر نجمــات 
هوليــوود، وهــي معروفــة بأناقتهــا الالفتــة 
علــى البســاط األحمــر، مــا خولهــا الحصــول 
علــى جائــزة “أيقونة الموضــة للعام 2019”، 
التــي يقدمهــا مجلــس مصممــي األزياء في 
إطاللتهــا  يتابــع  الجمهــور  وجعــل  أميــركا، 
المصمميــن  معظــم  ويتمنــى  بشــغف، 
مــن  إطاللــة  جنيفــر  ترتــدي  أن  العالمييــن 
توقيعهــم. وتحتفــل جنيفر هــذا العام بعيد 

ميالدها الخمســين، وقررت بهذه المناســبة 
 My“ أن تقــوم بجولــة عالمية تحمــل عنوان
إحــدى  وســتقدم   ،”Party World Tour
حفالتهــا في مصر خالل أغســطس المقبل. 
وفــي إطــار الترويــج لهــذه الجولــة، ظهرت 
المصــورة،  المقابــالت  إحــدى  فــي  لوبيــز 
وأعلنــت ردا علــى ســؤال طــرح عليهــا أن 
مصمــم أزيائهــا المفضــل هــو اللبنانــي زهير 

مراد.

علــى  لورانــس  جينيفــر  النجمــة  تعاقــدت 
 ”Mob Girl“ بطولة فيلم الدراما والجريمة
المخــرج  الــذي يتولــي كتابتــه وإخراجــه 
اإليطالــي الشــهير باولــو ســورنتينو، وفًقــا 
لموقــع “فارايتــي” األميركــي. يتبــع الفيلــم 
قصــة بريكمــان التــي نشــأت علــى الجانب 
الشرقي لمدينة نيويورك األمريكية، حيث 
انجذبــت إلــى نمــط الحياة الالمــع والرائع 

لرجال العصابات في نيويورك.
وبعــد فترة وجيــزة تبدأ في مواعدة كبار 
محققيــن الشــرطة، ثــم تصبــح فــي نهاية 
المطاف مخبرة للشــرطة وشاهدة رئيسة 
فــي قضيــة الحكومة ضد عائلــة الجريمة 
فــي كولومبــو.  جديــر بالذكــر أن جينيفــر 
لورانــس كانت شــاركت أخيــرا في بطولة 

.”Dark Phoenix“ فيلم الخيال العلمي
 ”X-Men“ وجــاء الفيلم الــذي ينتمي المتياز
مخيًبا لألمال في شــباك التذاكر، كما حصد 
الجمهــور  جانــب  مــن  ســلبية  فعــل  ردود 

والنقاد.

بــروس لإلنتــاج عــن  أعلنــت شــركة وارنــر 
مدة عرض فيلم اإلثارة والتشــويق الجديد 
“Joker”، إذ ســيكون 122 دقيقــة )ســاعتان 
ودقيقتــان(، علــى أن يتم اإلفراج عنه للمرة 
األولــى فــي صــاالت الســينما العالمية في 4 

أكتوبر المقبل 2019.
والفيلم قائم على قصة أصلية دون اقتباس 
مــن القصص المصورة، وبلغت ميزانيته 55 

مليون دوالر، وبدأ تصويره في 10 سبتمبر 
األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي   2018
وهــو مــن إخــراج المخــرج العالمــي الشــهير 
الخــاص  الســيناريو  تــود فيليبــس، وكتــب 
بــه كل مــن ســكوت ســيلفر وتــود فيليبــس. 
ويشــارك فــي بطولــة الفيلم كل مــن النجوم 
خواكيــن فينيكس وجــوش بايس وروبرت 

دي نيرو وغيرهم.

أيقونة الموضة لـ 2019 Joker مدة الفيلم المنتظر

Mob Girl

تحدث النجم سيلفســتر ســتالون للمرة األولى عن مدى تأثير سلســلة 
أفالم روكي، التي سطر حكاية نجاحها منذ ثمانينات القرن الماضي، 
مــن  مــن خاللهــا واحــد  ليصبــح  بهــا،  فارتبطــت شــهرته ونجوميتــه 

أســاطير الســينما ألفــالم األكشــن والقتــال فــي 
هوليــوود، الفًتــا إلــى تأثيرهــا اإليجابــي علــى 
أيًضــا  أنهــا  إال  والشــخصية،  المهنيــة  حياتــه 

كانت سبًبا في تعرضه للخداع. 

ســاهم التقارب الذي جمع بين ظروف حياة ســتالون 
قبــل نجوميتــه، وقصــة المالكم البطــل األميركي روكي، 

التــي ابتكرهــا منــذ 4 عقــود فــي سلســلة أفــالم روكــي، وجســد 
بطولتهــا فــي ثمانيــة أجزاء، فــي تقديم واحد من أنجــح وأهم أفالم 
الســينما العالميــة، التــي ترشــح عنهــا للعديــد مــن جوائــز األوســكار. 
وبحســب مــا صــرح ســتالون خــالل حديثــه لمجلــة فارايتــي، تشــكل 
سلسلة أفالم روكي مكانة خاصة له قائاًل “إنه بمثابة أخي، والصوت 
الذي يمكنني من خالله التعبير عما أريده، دون التعرض للسخرية أو 
االســتهزاء”. كما كشــف للمرة األولى منذ عقود، عن اســتيائه الشــديد 
بســبب عــدم حصوله على أي مــن حقوق الملكية أو االمتياز لسلســلة 
أفالم روكي الشــهيرة، التي تتيح له الحصول على نســبة من األرباح 
التــي تحققهــا إصــدارات السلســلة المختلفــة، حتــى تلــك لــم ُيشــارك 
فيها، وذلك بالرغم من أنه صاحب فكرتها، وشــارك بتأليفها وبطولتها 

لـــ 8 أجــزاء حققــت نجاًحا كبيــًرا، كما حصــدت١٠ ترشــيحات لجوائز 
األوســكار، منهــا جائــزة أفضل فيلــم وأفضل ممثل وأفضل ســيناريو. 
ولفــت ســتالون إلــى أن حرمانــه مــن هــذا الحــق هو مــا يشــعره باأللم 
أيًضــا، حيــث كان يتطلع إلــى ذلك كنوع من المكافــأة والتكريم، الذي 

يود أيًضا أن تستفيد منه عائلته بعد وفاته.

لم يحصل على أي من حقوق الملكية أو االمتياز للسلســلة

سيلفستر ستالون وتأثير “روكي”
تنصــح بتخصيــص 45 دقيقــة يوميا لممارســة الرياضة

لياقة نجمة بوليوود كاترينا كيف

اشــتهرت نجمــة بوليوود كاترينــا كيف باهتمامها الكبير باللياقة البدنيــة والرياضية والحميات 
الغذائيــة، حتــى أن هنــاك عــددا ال بــأس بــه مــن نجمات بوليــوود اعترفــن بأنهن يقمــن باللجوء 
إليها أحيانا للحصول على نصيحة فيما يتعلق باللياقة البدنية والحمية الغذائية. وفي مقابلة 
جديــدة اعترفــت كاترينــا بــأن اللياقة البدنية تعد أمــر غاية في األهمية بالنســبة لها، إال أنها ال 
تعتقد أنها يجب أن تقتصر على كونها وسيلة للحصول على مظهر مثالي، وأكدت أيضا أنها ال 

تعتقد أن النساء يجب أن يتمتعن بمظهر محدد حتى يوصفن بالجمال أو المثالية.

كاترينــا كيــف تحدثــت عــن ذلــك فــي مقابلــة 
“أعتقــد  وقالــت  الهنديــة   IANS صحيفــة  مــع 
أن األمــر بســيط للغايــة، اليــوم مكــون مــن 24 
ســاعة، إذا تمكنــت مــن تخصيــص 40 دقيقــة 
فقــط منهــا ســتكون علــى مــا يــرام، أعتقــد أن 
األمــر يتطلــب أن تقرر القيــام بذلك أو أن تجد 
ســببا جيــدا يدفعك للقيــام بذلك، ربمــا ال يبدو 
هــذا األمــر مهمــا بالنســبة للبعض ولكــن اللياقة 
لــي،  بالنســبة  للغايــة  مهمــة  الجيــدة  البدنيــة 
يوميــا  فقــط  دقيقــة   45 بتخصيــص  وأنصــح 
الرياضــة”.  لممارســة 
كاترينا  وتابعــت 
“هنــاك  قائلــة 
أنــواع عديدة 

مــن الرياضــة وبرامج التدريــب الرياضي التي 
يمكنــك أن تقــوم بتجربتهــا، ولكــن أهم شــيء 

هــو أن تختار ما يناســبك منهــا، وال تحاول 
تقليــد اآلخريــن، ال أعتقــد أن حقــا مــا 

يمكــن أن يوصــف بالبنيــة المثالية 
أو الجســد المثالــي أو أن هنــاك 
صــورة مثاليــة يجــب أن تكــون 

قائلــة  وأضافــت  المــرأة”،  عليهــا 
باالرتيــاح  تشــعر  أن  يجــب  “المــرأة 

والثقة حيال ظهرها العام ومظهر جسدها، 
وهــي وجدهــا مــن عليهــا أن تقــرر مــا المعايــر 
التــي ســتخضع لهــا أو المظهر الــذي ترغب في 
الحصول عليه، وعلى ذلك األســاس يمكنها أن 

تختار برنامج اللياقة المالئم لها”.

 ”2 األزرق  “الفيــل  فيلــم  صنــاع  يتجــه 
تقديــم  إلــى  العزيــز  عبــد  كريــم  للنجــم 
جــزء ثالــث من الفيلم، إذ ظهر في نهاية 
أحــداث الجــزء الثانــي الــروح الشــريرة 
صبــري  النجمــة  داخــل  كانــت  التــي 
“فريــدة”، تنتقل لجســد الدكتور “يحيى” 
كريم عبدالعزيز، بعد محاربته من جسد 
مــن  مشــهد  آخــر  فــي  وظهــر  “فريــدة”، 
الفيلم يقف أمام المرآة بشخصية الروح 
الشــريرة وبه كثير من رســومات الوشــم 
علــى ظهــره وكتفــه، لذلــك يلجــأ صنــاع 
مــن  ثالــث  جــزء  فكــرة  لتقديــم  العمــل 

الفيلــم الــذي طــرح بالبحرين في شــركة 
البحرين للسينما.

األزرق”  “الفيــل  مــن  الثانــي  الجــزء 
يضــم نفــس فريــق عمــل الجــزء األول، 
وفــي مقدمتهــم المخــرج مــروان حامــد 
والمؤلــف أحمد مــراد، مع النجمين كريم 
عبدالعزيــز ونيللــي كريم وشــيرين رضا، 
وانضمــت لهــم النجمــة هنــد صبــري فــي 
الجــزء الثانــي، كمــا يظهــر الفنــان إيــاد 
نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف 
منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة 

“سينرجي فيلم”.

“الفيل األزرق” وجزء ثالث جديد
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وظف طاقاتك في مجاالت تنفعك.

تفكر برحلة ودعوة األصدقاء القدامى.

ال تقلد أحدا وتقدم مشروعا غير مكتمل.

ثقتك بنفسك عالية وتقدم تسويات ومصالحات.

شراكات جديدة للبعض ومواجهات مع المحيطين. 

يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل.

عليك أن تمضي على مهل وأال تتسرع.

ال تسمح للطرف اآلخر بالتحكم في حياتك.

التزم بالمواعيد وال تخلف أو تتكاسل.

مشروع جديد في طريقه إليك سيفرحك.

حاول إتاحة المجال للشريك ليساعدك في األمور.

التدخين ال يناسبك ويلزمك االبتعاد عنه.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 اغسطس

 1790

إجراء أول تعداد 
للسكان في 
الواليات 
المتحدة، 

وكان آنذاك 4 
ماليين مواطن للواليات 

الثالث عشرة.

تعرضت بيرين سات لنقد 
من الصحافة، ما دفع 

زميلتها هازال كايا للدفاع 
عنها، وقالت إن نجاح 

بيرين يستفزهم، وإنهم ال 
عالقة لهم بالمهنة. وكشفت 

هازال عن أنها لم تتواصل 
مع بيرين منذ فترة طويلة، 
إال أنها تنزعج عند قراءتها 

أخبارا سيئة عنها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يعود مجددا كل من دواين جونسون وجيسون ستاثام إلى السينما بفيلم األكشن المشتق 
 Hobbs & Shaw مــن إنتاج يونيفرســال ســتوديوز، بعنــوان Fast & Furious مــن سلســلة
بميزانيــة تقــدر بـــ 200 مليون دوالر، وعرضت “فوكس ســينكو” البحريــن العرض الخاص له 
في الستي سنتر بحضور كبير من عشاق السلسلة والنجوم في البحرين والصحافة ونجوم 
السوشــال ميديا، حيث يعرض الفيلم من اليوم في الشــركة وفي شاشــات شــركة البحرين 
للســينما “ســينكو”، في مواجهة تهديد جديدة ضد إدريس ألبا وقام بإخراجها ديفيد ليتش 
الــذي اشــتهر بأفــام مثــل Deadpool 2 إضافــة إلــى جون ويك، وســيناريو مــن المخضرم 
كريــس مورغــان. ويشــارك فــي بطولــة الفيلــم الممثلــة فانيســا كيربــي، وتــدور أحداثه بعد 
مــرور عاميــن علــى أحــداث الجــزء الثامــن The Fate of the Furious وترتكز قصته حول 
الشــرطي “ديــكارد شــو” الــذي يتعــاون مــع عميل األمــن الدبلوماســي “لوك هوبــز”؛ من أجل 

وقف تهديد إرهابي دولي يتمتع بقوة خارقة ويؤدي دوره إدريس ألبا. 

 Fast & Furious سلســلة  تحظــى  بالطبــع 
بجمهــور عريــض وبالتالي فإنــه فور إطالق 
فيلم جديد منشق عنها تبدأ المقارنة. يذكر 
أن الثنائــي ســتاثام وجونســون ســيتغيبان 
عن الظهور بالجزء التاسع من سلسلة أفالم 
ســباقات الســيارات الشــهيرة الــذي يجــرى 

تصويره حاليا.
 Hobbs & وفــور صــدرو اإلعالن الدعائــي لـ
 Twitter عّبــر كثيــر من مســتخدمي ،Shaw
عــن إعجابهم به، وأنهم ال يطيقون االنتظار 
لمشاهدة إدريس ألبا في دور الشرير. وقال 
 Hobbs & البعــض إن اإلعــالن الدعائــي لـــ
سلســلة  مــن  الثامــن  الجــزء  يشــبه   Shaw
Fast & Furious مع االستعانة بالمنشطات.

ظهــرت شــخصية “لــوك هوبز” للمــرة األولى 

 Fast & فــي الجــزء الخامــس مــن سلســلة
Furi� وأصبــح حليفــا لفريــق The Furious
ous auto الــذي يترأســه فيــن ديــزل. بينما 
ظهــر ســتاثام ألول مــرة بدور “ريكارد شــو” 
في Fast & Furious 6، ولعب دور البطولة 
إلى جانب الشخصيات الرئيسية في الجزء 
الســابع والثامــن مــن السلســلة. فــي الفيلــم 
الجديــد الملــيء بالكشــن والموســيقى نجد 
المثيــرة، وستشــاهد  اللقطــات  مــن  الكثيــر 

بأســلوب  الرائعــة  القتــال  مشــاهد  بعــض 
لكنــك   ،  John Wick أو   Atomic Blonde
الســيارات بصــورة  أيًضــا حركــة  ستشــاهد 
ملحمية التي تعرفها من فيلم Fast، إضافة 
إلــى مجموعــة تصويــر CG الخاصــة والتي 
تقــوم بأشــياء تتحدى الجاذبيــة، فقد نجح 
المخــرج حًقــا بدمــج إبــداع مــا يقدمــه فــي 
الســينما فــي العالــم الســريع دائًمــا! وكشــف 
جيســون ســتاثام فــي مقابلــة أجريــت معــه 
حديثــا، علــى الرغــم مــن أن بعــض مشــاهد 
فــي  كانــت  للفيلــم  التــي صوروهــا  القتــال 
الواقــع أكثــر مــن الــالزم بالنســبة إلــى لوحة 
التصنيفــات عنــد الرقابــة، “الكثيــر منهــا لــم 
يصنع الفيلم و يجب أن نقطع، نقطع، نقطع 
الكثيــر مــن اللقطــات ونحفظهــا على قرص 
DVD، أعتقــد أن نوًعــا مــن الرقابــة يعــوق 

المرح أحياًنا“.
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن جــزءا مــن 
سلسة Fast and the Furious منذ البداية، 
إال أنــه مذ شــارك في الجــزء الخامس العام 
2011 أصبح دواين جونسون ال ينفصل عن 

هــذا العالــم، لدرجــة أن خصص لشــخصيته 
فــي   Hobbs and Shaw الجديــد  الفيلــم 
 Fast and the 9 وقــت يســتعد فيــه صنــاع
Furious فإنــه من المحتمل أال يظهر دواين 
الشــهيرة. ووفقــا  السلســلة  فــي  جونســون 
لمــا ذكــره موقــع cinemablend، فقد صرح 
جونســون قائال: كانت الخطة دائما بالنسبة 
لعالــم Fast and the Furious أن يتوســع، 
واعتبــارا مــن اآلن لســنا فــي Fast 9 نظــرا 
ألنهــم يســتعدون لبــدء التصويــر، ولكن من 
يعلــم لربما أظهر في Fast 10، في الحقيقة 
بيــن  منتهيــة  غيــر  أعمــاال  هنــاك  يــزال  ال 
“هوبز” و ”دوم”، في إشــارة إلى شــخصيتي 
جونســون وفيــن ديــزل في السلســلة. يذكر 
 Fast & Furious مــن  العاشــر  الجــزء  أن 
ســيكون نهايــة لكــون الســرعة والغضب لذا 
فإن عودة “هوبز” تبدو منطقية، ورغم ذلك 
فــإن هــذا الكــون آخــذا فــي التوســع ويمكن 
أن يمهــد Hobbs and Shaw الطريــق أمام 

أعمال أخرى مشتقة عن السلسلة.
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1498
كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويال.

 1774
اكتشاف عنصر األكسجين.

 1834
صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

 1933
القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة واإلسكندرية.

1981
بدأ بث محطة “أم تي في” الموسيقية.

18

ســلطت الفنانة ســيرين عبد النور الضوء علــى تغريدة 
الممثلــة باميال الكيــك التي تمنت فيها الشــفاء من 
قلبهــا للممثلــة ماغــي بوغصــن بعد خــالٍف طويل 
وقطيعــة طالت بينهمــا. ويبدو أن عبدالنور تســعى 
لتعزيز العالقة بيــن زميلتيها بعد أن تم الصلح بينها 

وبين بوغصن في العشــاء الجامع للممثالت في منزل 
األخيرة، إذ أعادت نشــر تغريدة “الكيك” التي كتبت فيها لـ 

”بوغصن”: “الحمدلله َع سالمِتك.. من قلبي”.

في انتظار تقديم الفنانة المصرية بوســي ما يفيد سدادها 
المبلــغ المتوجب عليها دفعــه والتصالح مع الضرائب، 
أصــدرت محكمة جنــح التهرب الضريبي، قــرارا بتأجيل 
محاكمتها في اتهامها بالتهرب من ســداد مبلغ مليون 
و827 ألــف جنيــه خاصــة بالضرائــب، إلى 30 ســبتمبر 

المقبل.
وكان قد صدر بحق بوســي حكم بالســجن لمدة عامين مع 

دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة.

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لمتابعة تجهيزات ألبومها 
الجديــد، والــذي ســجلت منــه حتــى اآلن مجموعة من 
األغانــي، أبرزهــا أغنية “شــاغلني” التي طرحتهــا حديثا، 
وحققــت من خاللها نجــاح كبير، ومن المقــرر أن تعود 
لطيفــة خالل شــهر أغســطس المقبل إلــى مصر، بعد 

االنتهاء من سلســلة حفالتها؛ لالســتقرار على بقية أغاني 
األلبــوم، الذي اختارت له اســم “شــاغلني”. يذكــر أن لطيفة 

أحيت أخيرافعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

عودة لطيفةضرائب بوسيتغريدة “الكيك”

طارق البحار

قــال الطبيب النفســي األلمانــي جونتر زايدلر إنه من الناحيــة العلمية فإن 
عذاب الحب ال يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا.

وأوضــح لوكالــة األنبــاء األلمانيــة ”د.ب.أ” أن عــذاب الحــب الناجــم عن فراق 
الحبيــب بســبب موتــه أو انتهــاء العالقــة العاطفيــة ال يتســبب فــي الشــعور 
بالحزن واالكتئاب فحســب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتالزمة القلب 
المكسور )Broken Heart Syndrome(، التي تتمثل أعراضها في آالم الصدر 

وضيق التنفس.
وفي أسوأ الحاالت قد تشكل متالزمة القلب المكسور خطرا على الحياة، إذ 
إنها قد تتســبب في فشــل القلب، ويتم عالج متالزمة القلب المكســور بنفس 

طريقة عالج مرضى قصور القلب، إلى جانب العالج النفسي.

عذاب الحب يؤذي القلب

Hobbs & Shaw شاهدت لكم: فيلم األكشن

مليء باالثارة 
والسيارات والموسيقى 

بلقطات مثيرة جدا



ليلة طربية لبنانية ومغربية في عيد االضحى

تصريحات صادمة أدلت بها الجميلة بورجو أوزبيرك، الشهيرة باسم  «
“ناظلي” أخيرا بشأن عالقتها السابقة بحبيبها الممثل ألبران دويماظ. 

وقال موقع “gecce” إن الجميلة بورجو أوزبيرك أوضحت أن الوقوع 
في العشق غباء، ويجعل اإلنسان بال وعي. وأكدت بورجو أوزبيرك أنها 

عندما تشعر بالخيانة في العالقة تمحي الشخص اآلخر من حياتها 
مباشرة، فهي امرأة تشعر بالغيرة كثيرا.

يســتعد المطرب اللبناني وائل جســار، إلقامة حفل غنائي في مملكة البحرين برفقة المطربة المغربية زينة الداودية، ضمن احتفاالت عيد األضحى في حفلة كبيرة يوم األربعاء الموافق ١٤ أغســطس 
٢٠١٩ مــن تنظيــم شــركة Sawa لإلنتــاج الفنــي بعــد خبرتهــا الطويلة فــي مجال تنظيم وتقديم الحفالت في المنطقة، والحفلة ســتكون في فندق كــراون بالزا بمركز المؤتمرات. وُيقدم وائل جســار ليلة 
طربية بامتياز، إذ ُيقدم باقة منوعة من أغنياته القديمة والجديدة مثل “مهما تقول”، ”نخبي ليه”، ”غريبة الناس”، ”مشيت خالص”، ”أنا بنسحب”، “يا روحي غيبي”، “بتوحشيني”، “اعذريني يوم زفافك”، 

إضافة إلى مجموعة من أغنيات عمالقة الطرب العربي، ونشر أخيرا جسار صورة بصحبة زينة الداودية عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وقبــل أيــام أقتــرب المطــرب اللبناني وائل جســار من كســر حاجــز المليون 
الثالــث بأحــدث أغانيــه “بتلبــك”، بعد مــرور 10 أيام علي طرحهــا عبر قناته 
الرســمية بموقــع الفيديوهــات العالمي “يوتيوب”. يشــار إلى أن “بتلبك” من 
كلمــات منيــر بو عســاف، ألحــان وتوزيع ملحم أبو شــديد، ميكس وماســتر 

جوزيف كرم.
وتعتبــر مطربــة األغنيــة الشــعبية المغربيــة زينــة الداوديــة، إحــدى رائدات 
الموســيقى الشــعبية المغربيــة حالًيــا، وانطلقــت فــي رحلتهــا الفنيــة منــذ 
أكثــر مــن 10 ســنوات، وبدأتها بالغوص في غمار موســيقى الراي، وُلقبت بـ 
”الشــابة زينة”، قبل أن تطارد شــغفها الحقيقي بفن “العيطة” أي الموســيقى 
الشعبية، ومن أشهر أغانيها “سيدتي” “نسمح وماننساش” و ”قلبي نداويه”، 

وخاضت أولى تجاربها باللهجة المصرية عبر أغنية “أنا لو”.
ونجحــت المطربــة المغربيــة أخيــرا بمنصــة ســا ضمــن فعاليــات مهرجــان 
فــي  المغربيــة،  الشــعبية  باألغنيــة  الخاصــة  حفلتهــا  خــال  مــن  موازيــن 
اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الجمهــور المتعطــش للفــن الشــعبي وفــن الــراي، 
الذيــن تتميــز بهما الداوديــة، ونجحت من خالهما عبر عدد من اإلصدارات 
الغنائية . وقدمت الداودية خال السهرة باقة من أعمالها الغنائية الجميلة 

وسط تصفيق الجمهور.
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التمثيل بالنسبة لها مثل الشمس والهواء، شجرة تحمل ثمار الميالد. فاطمة كازروني 
ممثلــة بحرينيــة واعدة في عنفوان مجدها الفني، لوت ذراع الســماء بإبداعها وكانت 
كالبــرق والســحابة فــي عالم التمثيل. على الرغم من قصــر عمرها الفني إال أنها أثبتت 

قدراتها وثقافتها الواعية وألقت أضواء ساطعة على مختلف جوانب التمثيل.

“الباد” التقت الفنانة فاطمة كازروني عبر 
األسطر التالية التي تنطق بالزهر والعبير:

متى كانت البداية؟ «

بدايتــي فــي عالــم التمثيــل كانــت فــي العام 
٢٠١٦ مــع أســتاذي الفنــان جمعــان الرويعــي 

في مسلسل “حزاوينا خليجية”.

كم عمال شاركِت فيه لغاية اآلن؟ «

منهــا  األعمــال  مــن  العديــد  فــي  شــاركت 
مســرحية “بــا“ مــن إخــراج نضــال العطــاوي 
وتأليف عثمان الشــطي ومســرحية “كوت ٦“ 
من إخراج وتأليف البســام علي في مهرجان 
سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي، 
وأيضا شاركت في مسرحية “ملينا يا زحمه” 
لمســرح البيادر، ومســرحية “موت نرســيس” 
للمخــرج خالــد الرويعــي والتــي عرضــت في 

البحرين والرياض وغيرها من المسرحيات. 
أما بالنسبة للمسلسات فكما ذكرت مسلسل 
جمعــان  إخــراج  مــن  خليجــي”  “حزاوينــا 
الرويعــي ومسلســل “كان فــي كل زمــان“ من 

إخراج محمد القفاص.

هل وجدِت أي رعاية ومساعدة من  «
المحيط الفني؟ 

الفنــان  أســتاذي  أشــكر  أن  أود  وهنــا  نعــم.. 
جمعــان الرويعي الذي وقف معي وشــجعني 
وهــو ســبب ظهوري علــى الســاحة الفنية، إذ 
إعطانــي الثقــة الكاملــة، والثقــة هــي طريــق 
نجاح أي فنان. وأشكر أيضا الفنان والمخرج 
نضــال العطــاوي على توجيهاته وإرشــاداته، 
الــذي  جوهــر  عــادل  الفنــان  كذلــك  ومعهــم 
لــن أنســى مــا حييــت أفضالــه علــي، وأيضــا 

المخــرج خالــد الرويعي على إتاحــة الفرصة 
دربــي  ورفيقــة  صديقتــي  أنســى  ولــن  لــي، 

الفنانة نسرين شريف على وقفتها معي. 

ما الصعوبات التي تواجه الفنان  «
الواعد في البحرين عموما؟

لم تتح لنا الفرصة والمساحة الكافية إلثبات 
عيوب  أكبر  ومن  ومواهبنا،  الفنية  قدراتنا 
فمعظم  واألدوار،  الــوجــوه  تــكــرار  الــســاحــة 
األعمال تكون بوجوه واحدة وكأن المواهب 

الشابة ليس في مقدورها اإلبداع والتميز. 

وماذا عن النقد.. أعني هل  «
تتقبلينه؟ 

أتقبــل النقــد بــكل رحابة صدر؛ ألنــه يقويني 
ودليل كبير على نجاحي، وأي فنان ال يتقبل 
النقــد يكــون كالســفينة التائهــة فــي عــرض 

المحيطات.

َمن مثلك األعلى في التمثيل؟ «

الفنان ناصر القصبي.

ما جديدك؟ «

“ورق  بعنــوان  ســعودي  مسلســل  جديــدي 
مسموم” من إنتاج طارق جمعة وإخراج علي 
الشــويفعي وعادل شمس، وتم تصويره في 
البحرين واألحساء، ومسلسل “حكايات ابن 
الحــداد” مــن إنتاج وتأليــف أحمد الكوهجي 
ومن إخراج يوســف الكوهجي، الذي أشكره 
شــخصيا على إعطائي الثقة بالمشــاركة في 
هــذا المسلســل الضخم والمؤمــل عرضه في 

األوقات المقبلة.

ماذا يعني لك المسرح؟ «

المسرح هو عالمي الثاني الذي أستطيع من 
الحياة  في  رسالتي  توصيل  خاله 

المتاحة  الشخصية  خــال  مــن 
لي وإبراز موهبتي.

هل تشعرين بمسؤولية تجاه 
المتابعين والجمهور؟ 

ــجــمــهــور  ــا.. فــال ــعــ ــ ــب طــ
ــتــي  ــل ــابـــة عــائ ــثـ بـــمـ

ــرص  ــ ــي أحــ ــ ــتـ ــ الـ
على تقديم كل 
ــهــا،  مــــا يــرضــي
ومـــن دونــــه ال 
يــمــكــن مــعــرفــة 

ــنــجــاح.  طـــريـــق ال
ــو الـــمـــاء  الـــجـــمـــهـــور هــ

الذي يعيش عليه الفنان.

فنان تتمنين الوقوف أمامه؟  «

سيدة الشاشــة الخليجية حياة الفهد وملكة 
الشاشة هدى حسين. 

طموحك؟ «

الطموحــات كثيــرة في حياة اإلنســان ولكن 
إن أردت طموحــي كفنانــة، فأتمنى أن أكون 

يتابــع  مــن  كل  ظــن  حســن  عنــد 
بصمــة  أتــرك  وأن  أعمالــي، 

جميلة في 
الفــن  ألن  المشــاهد؛  ذاكــرة 

مــا  وألــزم  تعلمنــا رســالة،  وكمــا 
علينــا فعلــه كأهــل فــن احتــرام عملنــا 

واختيار أدوارنا بدقة.

كلمة أخيرة؟ «

أشــكر مهرجان ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
الفرصــة  إعطــاء  علــى  الشــبابي  للمســرح 

الســنوي  التجمــع  خــال  مــن  للشــباب 
الرائع، ويكفي أن المهرجان أظهر وأنتج 
صنــوف  شــتى  فــي  عــدة  مواهــب 
“مســافات  أيضــا  وأشــكر  الفــن، 
البــاد” على هــذا الدعــم الافت 

والكبيــر للفنــان البحرينــي، 
فـــ “الباد” هــي الصحيفة 
الوحيــدة التي تهتم 
وتدعــم المبــدع 

البحريني.

طموحي ترك بصمة جميلة في ذاكرة المشاهد الفن رسالة والتزام المسرح عالمي الثاني

كازروني: لم تتح لنا الفرصة إلثبات قدراتنا الفنية ومواهبنا
أسامة الماجد

طارق البحار

أكبر عيوب 
الساحة الفنية 

في البحرين  
تكرار الوجوه
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بكتيريا مقاومة للعقاقير تنتشر بمستشفيات أوروبا
أن  إلــى  موسعة  أوروبــيــة  دراســـة  خلصت 
الحيوية  لــلــمــضــادات  الــمــقــاومــة  البكتيريا 

تنتشر في مستشفيات القارة وإسرائيل.
“كــاربــابــيــنــيــم”  عــقــاقــيــر تسمى  وتــســتــخــدم 
في  جميعا  األخــرى  العقاقير  تخفق  عندما 

عالج العدوى.
وقال الباحثون في معهد سانغر إن انتشار 

بكتيريا كلبسييال نيمونيا “مقلق للغاية”.
وحذر الباحثون من أنه يمكن لبعض األنواع 
مقاومة  تصبح  قــد  البكتيريا  مــن  األخـــرى 
الــفــريــدة  الــطــريــقــة  بسبب  أيــضــا  للعقاقير 
التي تتكاثر بها. وتعيش بكتيريا كلبسييال 
نيمونيا بصورة طبيعية في األمعاء دون أن 

تتسبب في أي متاعب صحية لألصحاء.
ولكن عندما يعتل الجسد، فإنها قد تصيب 
الرئة وتسبب االلتهاب الرئوي، وقد تصيب 
الجلد وفي  الــدم وتتسبب في جــروح في 
بطانة المخ، متسببة في االلتهاب السحائي.

معهد  فــي  الباحثة  ديفيد،  صوفيا  وقــالــت 
سانغر، لبي بي سي “األمر المثير للقلق هو 
 ،2015 العام  ألفي شخص  أننا شهدنا وفاة 
ولكن ما نخشاه هو أنه إذا لم يتخذ إجراء، 

فإن هذا العدد سيتزايد”.
بكتيريا  بسبب  تــوفــوا  ــذيــن  ال عـــدد  وقــفــز 
كلبسييال نيمونيا المضادة لعقار “كاربابينيم” 
من 341 شخصا في أوروبا العام 2007 إلى 

2094 شخصا العام 2015.
ــة عــن  ــ ــ ــر دراسـ ــبـ ــة هــــي أكـ ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ وهــ
لعقاقير  نيمونيا  كلبسييال  بكتيريا  مقاومة 
مستشفى   244 فيها  وشــارك  “كاربابينيم”، 
إلى  أيــرلــنــدا  فــي شتى مناطق أوروبـــا مــن 
دراستنا  “تشير  صوفيا  وقــالــت  إســرائــيــل. 

العامل  المسبب  هي  المستشفيات  أن  إلى 
المساعد األكبر في نقل البكتيريا، وخلصت 
آخر داخل  إلى  تنتقل من شخص  أنها  إلى 
المستشفيات”. وأضافت “رؤيتنا الستنساخ 
الخطورة  عالية  البكتيريا  من  نفسه  النوع 
أوروبـــا  فــي  المستشفيات  مــن  الكثير  فــي 
يوضح أن هناك أمرا خاصا فيما يتعلق بهذه 

البكتيريا”.
ونـــشـــرت الــــدراســــة فـــي دوريــــــة “نــيــتــشــر 

مايكروبايولوجي”.

أعلنت الشرطة الهندية، أمس األربعاء، 
سلسلة  أكــبــر  مــالــك  جثة  على  العثور 
الهند،  نهر بجنوب  الهند في  مقاٍه في 
وذلك بعد نحو 36 ساعة من اختفائه.

اختفى  قد  سيدهارثا  جيه  في  وكــان 
مــن عــلــى جــســر فـــوق الــنــهــر فــي بلدة 
مــانــجــالــورو مــســاء اإلثــنــيــن، مما أثــار 
لصعوبات  مــواجــهــتــه  حـــول  تــكــهــنــات 

مالية واحتمالية انتحاره.
وكان سيدهارثا في طريقه إلى مدينة 
أن  مانجالورو عندما طلب من سائقه 
وأن  نيترافاتي،  نهر  جسر  عند  ينزله 
سيرًا  التنزه  مــن  يفرغ  حتى  ينتظره 

على األقدام على الجسر .
على  صــيــادون  “عثر  الشرطة  وقــالــت 
جثته صباح أمس، على بعد 500 متر 

من الجسر فوق نهر نيترافاتي”.
وتــعــد “كــافــيــه كــوفــي داي انــتــربــرايــز 
ــشــركــات في  ــدى أنــجــح ال لــيــمــتــد” إحــ

الهند.

العثور على جثة 
مالك أكبر سلسلة 

مقاٍه في الهند
 35 الماضي  للغذاء والــدواء في السعودية األسبوع  العامة  الهيئة  صادرت وأتلفت 
طنًا و3519 لترا من المواد الغذائية، ضمن أعمالها في التفتيش المكثفة على األغذية 

واألدوية واألجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج.
عبر  وطبيًا  ودوائــيــًا  غذائيًا  صنفًا   7015 يقارب  ما  فسح  تم  أنه  الهيئة  وأوضحت 
المنافذ التي يتواجد بها مفتشو الهيئة، فيما تم استدعاء ورفض 575 صنفًا، بسبب 
وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر وال يوجد 

لها بطاقة غذائية أو منتهية الصالحية.
وإتــالف  ومــصــادرة  غذائية  منشآت   10 إغــالق  تم  المقدسة،  العاصمة  نطاق  وفــي 
1384 مخالفة في  أكثر من  الغذائية، وتحرير  المواد  لترًا من  28471 كغم و3374 

951 منشأة غذائية.

ــور  ــصــ الـــــتـــــقـــــط مــ
مــــتــــخــــصــــص فـــي 
ــاة الـــبـــريـــة،  ــ ــي ــحــ ــ ال
صـــــــــــــورة نـــــــــــادرة 
ــة تــظــهــر  ــ ــلـ ــ ــذهـ ــ ومـ
وبين  أحــدب  حوتًا 
المفتوحين  فــّكــيــه 
أســــــــد بـــــحـــــر، فــي 
لــحــظــة اعــتــبــر أنــهــا 

تحصل “مرة واحدة في العمر”. والتقط تشايز ديكر، وهو أيضًا عالم أحياء بحرية، 
تلك الصورة األسبوع الماضي خالل قيامه برحلة بالقارب لمشاهدة الحيتان قبالة 
في  يعمل  والــذي  عامًا،   27 ديكر،  وأوضــح  كاليفورنيا.  في  مونتيري  ساحل خليج 
لمشاهدة  بالقارب  رحلة  كان في  أنه  تقريبًا،  عقد  منذ  البرية  الحياة  مجال تصوير 
الحيتان في 22 يوليو عندما الحظ مجموعة من الحيتان الحدباء في خضم بحثها 
عن الغذاء وتناوله، لكن لحسن الحظ لم يغلق الحوت فكيه على أسد البحر الذي 

تمكن من االبتعاد.

الكشف عنها في  تم  تقارير صحافية مصرية عن تفاصيل جديدة ومثيرة  كشفت 
أثارت  واقعة  في  زفافها،  على  ساعات  بعد  قتلت  التي  المنوفية”،  “عــروس  قضية 

اهتماما واسعا.
وأوضحت صحيفة “الوطن” المصرية أن النيابة العامة استدعت والدة المتهم، التي 
أكدت أن نجلها يتعاطى األدوية المهدئة منذ 9 سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية 

لوجود مشاكل مع أهل والده، الذين يدعون أنه “مجنون”.
شقته  بصالة  جالسا  فوجدته  الصباحية”  “يــوم  زارتــه  أنها  المتهم،  ــدة  وال وتابعت 
الثانية عشرة والنصف ظهرا بأن شقيق عروس  نائمة، حتى فوجئت في  وزوجته 

نجلها يخرج ثائرا قائال: “أنتم قاعدين هنا )...( الواد قتل البت”.
وذكرت أنها تفاجأت بجثة العروس ملقاة غارقة في دمائها.

الدواء السعودية تصادر 35 طنا أغذية قبل الحج

صورة نادرة... أسد البحر بين فكي الحوت

والدة المتهم بقتل “عروس المنوفية” تفجر مفاجأة

إطالق قطيع من الخراف من أحد المراعي عند سفح جبل 
أوري الواقع ضمن سلسلة جبال البرانس الفرنسية، حيث 

يتناوب 8 رعاة من يونيو إلى سبتمبر لحراسة 1500 رأس 
من األغنام والتصدي لهجمات الدببة. )أ ف ب(

ثار جدل آخر حول  الجدل حول مسلسل “جن” يهدأ في األردن حتى  لم يكد 
الفيلم األميركي “جابر“ الذي يجري تصويره جنوبي البالد.

دوره في  عليان عن  األردنـــي علي  الممثل  اعــتــذار  األزمــة عقب  بــدأت فصول 
فيلم “جابر”. وبرر الفنان انسحابه من العمل بأن السيناريو “يدعي حق اليهود 
بفلسطين” ويتحدث عن حقهم التاريخي أيضا في منطقة البتراء الواقعة جنوب 
به  لتلحق  الفيلم  من  االنسحاب  المخرج،  مع  نقاش  بعد  عليان،  وقــرر  األردن. 
مجموعة من الممثلين األردنيين، أمثال عبد الكريم القواسمي، محمد سميرات 
وغيرهما. وفي تصريح خص به مدونة ترند، قال عليان: “الخالف المحوري كان 
هويتنا  تضرب  ودينية  تاريخية  مغالطات  يحتوي  الذي  الفيلم  سيناريو  حول 
في مقتل”. ولكن مخرج الفيلم محي الدين قندور يقول إن القصة خيالية وال 

تستند لرواية ليغينز.
ووصف قندور الضجة حول الفيلم العالمي األردني بـ “البلبلة الفيسبوكية” قائال 
إنها “حصلت استنادا على أقاويل بعض المرشحين لألدوار الذين لم يتم االتفاق 

معهم بسبب األجر”.
القائمين عليه  الفيلم وهاجموا  التواصل االجتماعي بتصوير  وندد رواد مواقع 
من  كجزء  البتراء  لتسويق  المتواصلة  اإلسرائيلية  الجهود  يخدم  إنه  قائلين 

أراضيها.

ضجة في األردن بسبب “جابر”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مهمة  نجاح  عاما على   50 مــرور  بعد 
على  بشريين  أول  11، وهبوط  أبولو 
نشرتها  وثــائــق  كشفت  القمر،  سطح 
مــكــتــبــة الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق 
ريــتــشــارد نــيــكــســون أن كـــال مـــن بــاز 
يتوقع  كان  آرمسترونغ  ونيل  ألدرين 

تركهما ثم وفاتهما بعد إتمام المهمة.
مكتبة  نشرتها  التي  الوثائق،  وذكرت 
األمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  أن  نــيــكــســون، 
السابق بات أول إنسان يتصل بالقمر 

من خالل هاتف أرضي.
كان  نيكسون  أن  الــوثــائــق  وتحدثت 
على استعداد التصال آخر مع زوجتي 
من  كان  اللتين  وألدرين،  آرمسترونغ 

الممكن أن تصبحا أرملتين.
وأشارت الوثائق إلى أن “رواد فضاء 
مهمة أبولو 11 واجهوا تحديات غير 
مرة  المركبة  إعـــادة  خــالل  مسبوقة 

أخرى للمدار”.

من  تحذيرها  أمــس،  كــونــغ،  هونغ  رفعت 
مستوى،  أعلى  ثالث  إلــى  مــداري  إعصار 
المالية  واألســواق  المدارس  ُأغلقت  فيما 
مبكرا  مكاتبهم  الموظفون  وغــادر  أبوابها 
للوصول إلى بيوتهم قبل هبوب العاصفة.

وقال مرصد هونغ كونغ إن اإلعصار ويفا 
يــقــتــرب مــن ســاحــل الــصــيــن عــنــد جنوب 
غـــرب إقــلــيــم قــوانــغــدونــغ ويــتــحــرك على 
الغرب من  إلى  كيلومتر   300 بعد حوالي 

المدينة.
 8 رقــم  التحذير  درجــة  ”ستظل  وأضـــاف 

سارية خالل معظم ما تبقى من اليوم“.
غزيرة  أمطارا  الوشيكة  العاصفة  وجلبت 
وريــاحــا قــويــة وأمــواجــا عــالــيــة. وقــررت 
وحثت  المدارس  إغالق  التعليمية  الهيئة 
الــســلــطــات الــمــوظــفــيــن عــلــى الــعــودة إلــى 
في  المالية  ــواق  األســ وُأغــلــقــت  بيوتهم. 
الخميس  اليوم  تفتح  ولن  مبكرا  المدينة 

إذا ظلت درجة التحذير عند 8.

وثائق: رواد مهمة 
أبولو 11 ذهبوا 

ليموتوا على القمر

“ويفا”يغلق 
المدارس واألسواق 
المالية بهونغ كونغ

يستخدم  األســمــاك،  صيد  على  تعتمد  والــتــي  بلجيكا  بغرب  الواقعة  أوشديونكيركي  قرية  فــي 
الصيادون الخيول بدال من المراكب لصيد الروبيان لتصبح واحدة من بين األماكن القليلة جدا في 

العالم التي ما زالت تستخدم أسلوبا يعود إلى القرن الخامس عشر.
وهي  الضحلة ألوشديونكيركي  المياه  عبر  لشد شبكة صيد  الخيول  قوة  الطريقة  هذه  وتستغل 

موطن طبيعي للروبيان الرمادي وذلك قبيل وبعد انخفاض المد.
وعلى الرغم من أن هذا األسلوب كان مستخدما أيضا قبل مئات السنين في شمال فرنسا وهولندا 
وجنوب إنجلترا فإن 15 صيادا بلجيكيا فقط في تلك القرية ما زالوا يستخدمون هذا األسلوب 
الذي تعترف به منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( عدة مرات في األسبوع 

مجتذبين بذلك سائحين من كل أنحاء العالم.

في بلجيكا الخيول تجر شبكات صيد الروبيان

لن ُتعَمم في مسابقة ملكة جمال فنزويال التي تقام، اليوم الخميس، في 
كراكاس المواصفات القياسية للمتسابقات البالغ عددهن 24، وذلك للمرة 

األولى في تاريخ الحدث في قرار هدفه “كسر القوالب النمطية األنثوية”، 
بحسب ما أعلنت اإلدارة. وقالت غابرييال إسلر مديرة التواصل في هذه 

المسابقة، التي تمّخض عنها 7 من ملكات جمال الكون و6 من ملكات 
جمال العالم إن “جمال المرأة ال يقاس بمواصفاتها القياسية 90-60-90 

... بل يقّيم بحسب موهبتها”. وكان مقّدمو الحدث يكشفون للجمهور في 
النسخات السابقة عن المواصفات القياسية للمتسابقات اللواتي كّن في 
أغلب األحيان يلجأن إلى الجراحة التجميلية وحميات غذائية صارمة 
جّدا لبلوغ المقاسات المثلى المتعارف عليها لعارضات األزياء، أي 90 

سنتيمترا لمحيط الصدر و60 سنتيمترا لمحيط الخصر و90 سنتيمترا 
لمحيط الوركين. )أ ف ب(

صياد يستخدم حصانا في صيد الروبيان بقرية في بلجيكا يوم اإلثنين )رويترز(

السنة الحادية عشرة - العدد 3941 
الخميس 
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الباحثون حللوا الحمض النووي للبكتيريا من عينات من مرضى مصابين
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