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 سمو 
رئيس الوزراء

المنامة - بنا

الموظفــات أكثــر مــن الموظفيــن بمجلــس 
التنميــة االقتصاديــة ونســبتهن 60 % من 

إجمالي عدد القوى العاملة بالمجلس.
“البــاد” حــاورت مهــا مفيــز التــي تتولــى 
مركــز رئيس تنفيذي للشــؤون المؤسســية 
المجلــس  عمــل  خطــة  عــن  بالمجلــس 

لتحقيق مزيد من تكافؤ الفرص.
وقالــت: ال يعتمد المجلس على األســاليب 
المهنــي،  التطويــر  برامــج  فــي  التقليديــة 
وهنــاك أكثر من مبــادرة يقوم بها المجلس 
المختلفــة،  التدريبيــة  الفــرص  إلتاحــة 
المتقــدم  الخارجــي  التدريــب  وتوفيــر 
المســتقبلية مــن ضمــن  القياديــة  للفــرص 

برنامج خطة اإلحال. 

وأردفت: المجلس استحدث  «
مؤخًرا إجازة األبوة لآلباء لمدة 3 
أيام نظًرا ألهمية تواجد األب مع 

العائلة عند وضع الزوجة.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفــة برقيات التهنئــة من كبار 
المسؤولين والمواطنين، بمناسبة اعتماد منظمة األمم 
المتحــدة 5 أبريــل مــن كل عــام يومــا دوليــا للضميــر، 

استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها سموه.
المقيــم ألنشــطة األمــم المتحــدة فــي  وأكــد المنســق 
تؤكــد  ســموه  مبــادرة  أن  الشــرقاوي  أميــن  البحريــن 
ســنوات  عليهــا  وتمــرس  خبرهــا  التــي  القناعــات 
واختصرهــا فــي رؤيــة حكيمــة ومتزنــة حــول العاقة 

بين السام والتنمية.

إجازة جديدة 
بمجلس التنمية.. 

البعثة تتأخر بتسليم المخيمات وتعليماتها للوزن “قديمة”3 أيام إجازة أبوة

سماعات “هيد فون” للحجاج أحدث تقنيات الموسم

تتســابق حمــات الحــج البحرينيــة فــي تقديــم الخدمــات المميــزة لحجاجها، فلم يقتصــر األمر كما هــو معتاد في الســنوات الماضية 
على تقديم األســعار الميســرة، أو توفير شــبكة المواصات واالتصاالت والســكن الفندقي المميز والتجهيزات المريحة في المشــاعر 
والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي تيسر أداء المناسك في سهولة ويسر، بل أصبحت التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة 

على الهواتف النقالة واحدة من صور التنافس تماشًيا مع متطلبات العصر.

غير أن التقنية الحديثة التي اســتخدمتها 
رصــد  وفــق  العــام،  هــذا  الحمــات  بعــض 
صحيفــة “البــاد”، والتــي مــن المتوقــع أن 
تنتشــر فــي مواســم الحــج فــي الســنوات 
المقبلــة، هــي تزويــد الحجــاج بالســماعات 
اإللكترونية الصغيرة المحمولة، فيستطيع 
والطــواف  الســعي  أثنــاء  الحجــاج، حتــى 
فــي بيــت هللا الحــرام، متابعــة التعليمــات 

واألدعية بوضوح تام.
محمــد  النائــب  قــال  آخــر،  ســياق  وفــي 
بوحمــود فــي رســالة قدمهــا عبــر صحيفــة 
“الباد” إن بعثة البحرين للحج تأخرت في 

جهاز السماعة اإللكتروني يحمله الحجاج في مناسكهمتسليم المخيمات للحمات.

المنامة - وزارة الداخليةتونس ـ وكاالتبانكوك ـ أ ف ب

الجنــوب  أقصــى  مــن  رجليــن  توقيــف  تــم 
عــدة  فــي  بضلوعهمــا  لاشــتباه  التايلنــدي 
انفجارات وقعت في بانكوك أثناء انعقاد قمة 
إقليميــة حضرهــا وزيــر الخارجيــة األميركــي 
مايــك بومبيــو مــا أدى إلى إصابة 4 أشــخاص 

بجروح لكن بدون أن تعرقل أعمال القمة.
وقــال رئيس الــوزراء برايوت تشان-او-تشــا، 

قائد المجلس العســكري الســابق، للصحافيين 
“وقعــت 9 انفجــارات أو محاوالت تفجير... ال 
نســتبعد أي دوافــع”. وتــم توقيــف رجلين من 
أقصــى الجنــوب بعد العثور على عبوة لم يتم 
تشــغيلها تحتوي على أســاك وكــرات صغيرة 
ســاعة  فــي  التايلنديــة  الشــرطة  مقــر  أمــام 

متأخرة الخميس.

قــّرر الرئيــس المؤقــت محمــد الناصــر، أمــس 
الجمعــة، تمديــد حالــة الطــوارئ فــي تونــس، 
الجــاري.  أغســطس   4 مــن  بــدءًا  آخــر،  شــهرًا 
تونــس  اســتعدادات  مــع  اإلجــراء،  ويتزامــن 
منتظــرة  مّبكــرة  رئاســية  انتخابــات  لتنظيــم 
منتصف سبتمبر المقبل، فرضتها وفاة الرئيس 
الباجــي قايد السبســي قبل أشــهر علــى انتهاء 

واليته الرئاسية، وكذلك مع الموسم السياحي 
بالبــاد. وتعطي حالــة الطوارئ وزير الداخلية 
صاحيات استثنائية تشمل منع االجتماعات، 
ليــاً  المحــات  وتفتيــش  التجــوال،  وحظــر 
ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث 
إذن  علــى  الحصــول  وجــوب  دون  اإلذاعــي، 

مسبق من القضاء.

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة لمكافحــة 
واإللكترونــي  االقتصــادي  واألمــن  الفســاد 
اإللكترونيــة،  الجرائــم  مكافحــة  إدارة  بــأن 
بســب  شــخص  قيــام  مفــاده  باغــا  تلقــت 
الــذات اإللهيــة، عبر إحدى وســائل التواصل 
االجتماعي )االنستغرام(. وأوضح أن أعمال 
البحث والتحري التي تم مباشرتها، أسفرت 

عــن تحديــد صاحــب الحســاب المعني على 
“االنستغرام” والقبض عليه، مهيبا بكل رواد 
وســائل التواصل االجتماعي تجنب إســاءة 
القانونيــة  بالقواعــد  والتقيــد  اســتخدامها 
التــي تنظــم هــذا المجال. وأشــار إلى أنه تم 
الازمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  كل  اتخــاذ 

تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص سب الذات اإللهيةتمديد حالة الطوارئ شهرا بتونسانفجارات ببانكوك تزامنا مع قمة آسيان

الكعبي لـ “^”: طوابير طويلة لتوقيع طلب لقاء القضاة

المحامون يهانون في “التنفيذ”

انتقــدت المحامية لولوة الكعبي عبر “الباد” 
لطلبــات  االســتجابة  التنفيــذ  قضــاة  رفــض 
فوريــة  قــرارات  التخــاذ  المحاميــن  لقــاء 
ترفــع الضــرر عــن موكليهم، وهــذه القرارات 

إلدارة  اإللكترونــي  النظــام  يســتوعبها  ال 
التنفيــذ الــذي وضــع قواعد بإجابــة الطلبات 
في بعض الحاالت تتأخر أكثر من أسبوعين 
لاســتجابة لها، ســواء بالموافقــة أو الرفض 
مما يزيد من ضرر الموكلين في دار العدل.

بــإدارة  المحاميــن  يعانيــه  مــا  ووصفــت   

التنفيــذ بأنــه “محــزن”، ومطالبة برفع ســوء 
المعاملــة التي يتعرض لها المحامي، والفتة 
إلــى أن مجموعــة مــن المحاميــن يضطرون 
والوقــوف  ضيقــة  بمســاحة  لاحتشــاد 
بطوابيــر طويلة مــن أجل توقيع طلب للقاء 

قاضي التنفيذ.

طوابير

مقاتالت أميركية لحماية هرمز
ترامب يكلف أحد صقور الكونغرس إلعداد مشروع اتفاق مع إيران

واشنطن ـ وكاالت

كشــفت تقارير عســكرية أميركية، عن تســليح مقاتات “إف 15” تشــارك في طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية 
نوعية تعمل باألشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد األهداف وتدميرها بدقة.

وقــال وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك 
بومبيــو، أمــس في كلمة بلقاء موســع بين 
دول منطقــة جنــوب شــرقي آســيا وقــوى 
المتحــدة  الواليــات  إن  ببانكــوك،  عالميــة 
ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.
بيســت”  “ديلــي  صحيفــة  وكشــفت 
األميركــي  الرئيــس  أن  األميركيــة، 
دونالد ترامب، كلف السيناتور ليندسي 
الكونغــرس  صقــور  أحــد  غراهــام، 
القضــاء  لجنــة  ورئيــس  األميركــي 
بمجلس الشــيوخ، إعداد مشروع إلبرام 

اتفاق جديد مع إيران.

واجنــي  بتكويــن  حســاب  “افتــح 
25000 دينــار” هــذه نــص الرســالة 
البحرينييــن  التــي وصلــت آلالف 
تدعوهم لاستثمار وفتح حساب 
فــي إحــدى الشــركات التــي مقرها 
الخارجيــة مــن أجــل التجــارة في 
العملــة المشــفرة، فيمــا يبــدو أنهــا 
إغــراءات  مــن  الثانيــة  الموجــة 

االســتثمار بعــد “الفوركــس” الــذي 
انتشر في السنوات األخيرة.

مــن جانبــه، حــّذر خبير االســتثمار 
والــذي عمــل كمستشــار لعــدد مــن 
البحرينيــة،  والبنــوك  المؤسســات 
أســامة معيــن، مــن مغبــة الدخول 
في مثل هذه االستثمارات واصًفا 

بأنها “مقامرة”.

 شركات: اربح 25 ألف دينار 
من “البيتكوين”.. وخبراء: مقامرة

“سعد” يتقلد الذهب و“الحميدي” البرونزيةالمنصور يعود لبرامج المنوعاتالسودان.. إجماع على “الوثيقة”“باركليز” يشطب 3 آالف وظيفةتذليل عقبات التصدير للسعودية
عقدت الوكيل المساعد للصحة  «

العامة مريم الهاجري والرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للغذاء 

والدواء في المملكة العربية 
السعودية هشام الجضعي اجتماعا 

لتذليل الصعوبات التي تعيق 
انسياب حركة التجارة بين البلدين.

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك  «
“باركليز بي ال سي” جيس ستالي 

أمس األول أن البنك استغنى 
عن نحو 3 آالف وظيفة في الربع 

الثاني من العام الجاري، في 
إطار ترشيد النفقات ومواجهة 

االنتقادات الموجهة للبنك.

قطع النقاش حول “الوثيقة  «
الدستورية” بين المجلس 

االنتقالي العسكري في السودان 
وقوى إعالن الحرية والتغيير 
شوطا كبيرا، بعد اجتماع بين 
الجانبين استغرق أكثر من 11 

ساعة.

أعلن الفنان محمد المنصور أنه  «
سيفاجئ جمهوره بنوع مختلف 

من األعمال، وهو تقديم برنامجي 
منوعات بتلفزيون الكويت مطلع 
العام 2020، بعد انقطاع دام نحو 

10 سنوات عن العمل اإلعالمي 
وتقديم البرامج.

حقق البطل البحريني سعد محمد أمس  «
المركز األول والميدالية الذهبية في 

مسابقة رمي القرص جلوس تحت 20 سنة 
ضمن منافسات بطولة العالم البارالمبية 

أللعاب القوى للناشئين بسويسرا. كما 
حققت البحرينية مريم الحميدي الميدالية 

البرونزية لمسابقة رمي القرص تحت 17 سنة.
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 سمو الشيخ عيسى بن علي يوجه 
لرفع قيمة جائزة أفضل مشروع تطوعي

 الشرقاوي: مبادرة 
سمو رئيس الوزراء تعكس 

رؤية حكيمة لألمور

مسؤولون ومواطنون: 
سموه شخصية لها 
ثقلها الدولي البارز

مقاتلة إف 15 )أرشيفية من رويترز(

راشد الغائب
سعيد محمد

علي الفردان

محرر الشؤون المحلية



إنشاء “األكاديمية” تكريم يبعث على الفخر واالعتزاز

كبار المســؤولين والمواطنون يباركون اعتماد “يــوم الضمير العالمي”

جاللة الملك يتلقى رسالة شكر من محمد بن مبارك

سمو رئيس الوزراء شخصية لها ثقلها الدولي البارز

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة شكر وتقدير من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمناســبة صدور المرســوم الملكي الســامي بإنشاء أكاديمية 

محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

وأعرب ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك في البرقية 
عن امتنانه وبالغ تقديره لجاللة الملك على صدور 
هــذا المرســوم، مؤكــدا أن هذا التكريــم يبعث على 
الفخــر واالعتــزاز لمواصلــة العمــل لمــا فيــه خيــر 

الوطــن العزيــز فــي ظــل قيــادة جاللتــه الحكيمــة، 
داعيــا هللا تعالــى أن يمتــع جاللتــه بموفور الصحة 
التقــدم  مــن  المزيــد  الغاليــة  ولمملكتنــا  والعافيــة 

واالزدهار.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة من برقيــات التهنئة من كبار 
المســؤولين والمواطنيــن فــي مملكة البحرين بمناســبة اعتماد منظمة األمم المتحدة، مشــروع قرار تقدمت 
به مملكة البحرين باعتماد يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، وذلك استجابة للمبادرة 
الكريمــة التــي أطلقتموهــا ســموكم بتدشــين اليــوم العالمــي للضميــر في شــهر أبريــل الماضي، بهــدف تحفيز 

المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.

فقــد تلقــى ســمو رئيس الــوزراء بهذه المناســبة عددًا 
من برقيات التهنئة من كل من: أنور يوسف العبدهللا 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية، 
الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة رئيــس 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم، النائب 
عبــدهللا إبراهيــم الدوســري عضــو مجلــس النــواب، 
الشــيخ  بــن  الوجيــه محمــد  عبــدهللا محمــد جمعــة، 
اســحاق، احمــد عبداللطيــف بحــر الرئيــس التنفيــذي 
بصحيفة “البالد”، محمد بن جاسم بن حمادة وعموم 
عائلــة بــن حمــادة، حســين الدوســري وعمــوم عائلــة 
المرحــوم إبراهيــم حســن الدوســري، ســطام ســليمان 
الخليجــي  مصــرف   - التنفيــذي  الرئيــس  القصيبــي 
التجــاري، أســامة الماجــد الكاتب الصحفــي بصحيفة 
“البــالد”، علــي عبدهللا بن ســالمة البنعلي، وداد رضي 
الموســوي، محمــد علــي بهــزاد األميــن العــام لمجلــس 
المناقصــات والمزايــدات، عصام عبــدهللا محمد مدير 
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات، راشد 
فهــد العطــوان وعمــوم عائلــة العطــوان فــي البحرين 
عبدالغنــي  بوعــالي،  ابراهيــم  أســامة  والســعودية، 
علــي الشــويخ األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالي، 
النائــب أحمــد صبــاح ســلمان الســلوم رئيــس مجلــس 
إدارة جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة 
و المتوســطة و عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة و 
صناعــة البحريــن، ماجــد جواد الجشــي، العميد أحمد 
محمــد هجــرس مســاعد المنســق العــام للمحافظــات، 
صــالح محمــد بوحســن رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
المحــرق الخيريــة و أعضــاء المجلــس و المنتســبين 
صليبيــخ،  عبدالرحمــن  خالــد  المستشــار  للجمعيــة، 
عبــاس أحمــد داداباي رئيس شــركة دادابــاي القابضة 
و قطــب و حاتــم عبــاس داداباي المديــران المنتدبان 
بالشــركة، محمــد حســين يتيــم، علــي حســين يتيــم، 
يوســف محمــد أحمــد بوزيــد، جمــال فــارس الرويعي 
لمملكــة  الدائمــة  البعثــة  وأعضــاء  الدائــم  المنــدوب 

البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك.

محمد بن عبداهلل: إنجازات تمثل عالمة 

مضيئة في مسيرة التنمية 

 تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء برقية 
تهنئــة مــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة، الفريــق 
طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســبة 
اعتماد األمم المتحدة لمبادرة سموه بإعالن الخامس 

ا للضمير. من أبريل يوًما عالميًّ
وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة الموقر رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد،،
لمقــام  أرفــع  أن  يشــرفني  واالعتــزاز  الفخــر  بعظيــم 
ســموكم الكريــم، أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات، 
مكللــة بالعرفان والتقدير لمبادرات ســموكم المنطلقة 
مــن ثاقب حكمتكم، بمناســبة اســتجابة منظمة األمم 
المتحــدة للمبــادرة الكريمــة التي أطلقتموها ســموكم 
فــي شــهر  للضميــر  العالمــي  اليــوم  الكريــم بتدشــين 
أبريــل الماضــي، بهدف تحفيــز المجتمــع الدولي على 
حل النزاعات بطريقة ســلمية، واعتماد يوم الخامس 
ــا للضميــر(، ومــن  مــن أبريــل مــن كل عــام )يوًمــا دوليًّ
دون شــك، فــإّن هذا اإلعالن من جانــب منظمة األمم 
ــا جديًدا لمملكــة البحرين،  المتحــدة يعــد إنجــاًزا أمميًّ
يحــق لنــا جميًعــا أن نعتــز ونفخــر بــه، وهــو يؤكد في 
الوقت ذاته، على ما تحظى به شــخصية سموكم من 
ثقــل ومكانة عربيــة ودولية كبيرة، تقديــًرا لجهودكم 
المتواصلــة فــي بنــاء نهضــة وتقــدم مملكــة البحرين، 
ومبادراتكم الداعمة إلرســاء الســالم العالمي، وتعزيز 
التكاتــف والتعــاون الدولــي للمضــي قدمــا فــي جهود 

التنمية المسـتدامة.
 إّن إنجــازات ســموكم تمثــل عالمة مضيئة ومشــرقة 
في مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية في ظل العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، 
وللــه الحمــد فــإّن جهود ســموكم ومبادراتكــم الخيرة 

أضحت نموذًجا يحتذى به في مختلف المحافل.
وختاًمــا، نســأل هللا العلــي القديــر أن يحفظ ســموكم 
مســيرة  لمواصلــة  وفخــًرا  ا  عــزًّ ويديمكــم  ويرعاكــم 
العطاء والنماء في مملكتنا الغالية، وأن يمتع سموكم 
بوافــر الصحــة والســعادة ويســدد خطاكــم، ودمتم يا 

صاحب السمو الملكي سالمين وموفقين.

الفريق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للصحة
وكافة منتسبي المجلس 

عبدالرحمن بن محمد: دور بارز لمبادرات 

سموه في تطور البالد 

تلقــى صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء برقية 
تهنئة من رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمد بن راشــد آل خليفة، 
ســموه  لمبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد  بمناســبة 

ا للضمير. بإعالن الخامس من أبريل يوًما عالميًّ
وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يطيب لي يا صاحب الســمو أن أتقدم إلى ســموكم 
الكريم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اعتماد 
منظمــة األمــم المتحــدة مبــادرة ســموكم الحكيمــة 
باعتبــار يــوم الخامــس مــن أبريل من كل عــام يوًما 

ا للضمير. دوليًّ
إن اعتمــاد مبــادرة ســموكم لهــو تقديــر أممــي كبير 
لدعم ســموكم لمثل هذه المبادرات العالمية، وأيًضا 
تثمين لمســيرة اإلنجازات التي حققتموها ســموكم 
كافــة  علــى  الرشــيدة  وحكومتكــم  هللا  حفظكــم 
المســتويات والتــي كان لهــا كبيــر األثــر علــى تقــدم 
وتطــور مملكــة البحريــن وتبوئها المكانــة المرموقة 
متمنيــن  والدولــي،  اإلقليمــي  المســتويين  علــى 

لسموكم حفظكم هللا دوام الصحة وطول العمر.
وتفضلوا سموكم بقبول خالص التحية والتقدير،،

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

رنا بنت عيسى: اعتماد مبادرة سموه 

تقدير دولي رفيع

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، برقية 
تهنئــة مــن، وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنا بنت 
عيســى بــن دعيــج آل خليفــة بمناســبة اعتمــاد األمــم 
المتحــدة لمبــادرة ســموه بإعــالن الخامس مــن أبريل 

يومًا عالميًا للضمير.
 وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس الوزراء الموقر

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
 سيدي صاحب السمو

يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم أســمى آيــات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة إعــالن األمــم المتحدة 
اليوم الخامس من شهر أبريل من كل عام يومًا دوليًا 
للضميــر، اســتجابة للمبادرة الكريمــة التي أطلقتموها 
النزاعــات  لحــل  الدولــي  المجتمــع  لتحفيــز  ســموكم 
بطرق ســلمية، مما يرسي ويرسخ السالم واالستقرار 

العالميين.
 إن، وتثمينــًا أمميــًا عاليــًا لجهودكــم الدؤوبــة لدعــم 
يعكــس  وهــو  العالمــي،  الضميــر  مبــادرات  ومــؤازرة 
حرصكــم علــى تحفيــز المجتمــع الدولــي علــى حــل 
النزاعات بطريقة ســليمة، لتتواصــل بذلك اإلنجازات 
واإلقليمــي  المحلــي  الصعيــد  علــى  اإلنجــازات  تلــو 
والعربــي والعالمــي، بفضــل السياســة الحكيمــة التــي 
تنتهجهــا حكومتكــم الموقــرة ومــا توالــون ســموكم 
حفظكــم هللا بذلــه مــن جهــود ســخية ومخلصــة هــي 

مبعث فخر واعتزاز كافة أبناء شعبكم الوفي. 
ختامــًا أســأل المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموكم 
الخيــر خطاكــم،  علــى طريــق  يســدد  وأن  ويرعاكــم 
ومواصلــة  التنميــة  مــن  المزيــد  لتحقيــق  ويعينكــم 

المسيرة المباركة في سبيل خير وعزة بلدنا العزيز
المخلصة لسموكم

د. رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة
وكيل وزارة الخارجية 

السفير الكويتي: المبادرة تؤكد جهود 

سموه العظيمة

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء برقيــة 
تهنئــة مــن ســفير دولــة الكويت لــدى مملكــة البحرين 
الشــيخ عــزام مبــارك الصباح، وذلــك بمناســبة اعتماد 

األمــم المتحــدة لمبــادرة ســموه بإعــالن الخامــس من 
ا للضمير. أبريل يوًما عالميًّ

وفيما يلي نص البرقية:
حضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

التهانــي  أســمى  لســموكم  أتقــدم  أن  يشــرفني 
والتبريــكات بمناســبة اعتمــاد األمم المتحــدة لمبادرة 
ــا  عالميًّ يوًمــا  أبريــل  مــن  الخامــس  بإعــالن  ســموكم 

للضمير.
جهودكــم  علــى  يؤكــد  ســموكم  مبــادرة  اعتمــاد  إن 
العظيمــة والمكانــة الكبيــرة التــي يحظى بها ســموكم 
ا، وكما يأتي هذا اإلنجاز ليكمل سلسلة إنجازات  عالميًّ
ســموكم والتــي تعد فخــًرا واعتزاًزا للجميع، ويجســد 
تقديــر وثقــة العالــم لمبادراتكــم اإلنســانية والداعمــة 
إلرســاء الســالم العالمــي والتي تبّوء مملكــة البحرين 

مكانة متقدمة.
 داعيــن المولــى العلــي القديــر إن يحفظ ســموكم من 
كل مكــروه وأن يمتعكــم بموفــور الصحــة والســعادة 
الخيــر خطاكــم الســتكمال  وأن يســدد علــى طريــق 
الغاليــة  البحريــن  المملكــة  والعطــاء  الخيــر  مســيرة 

وشعبها الكريم.
عزام مبارك الصباح

سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين

حمزة: مسيرة سموه ثرية بالمساهمات 

العظيمة

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، برقيــة تهنئة من رئيس 
جامعة البحرين رياض حمزة  ، وذلك بمناسبة اعتماد  
األمــم المتحــدة لمبــادرة ســموه بإعــالن الخامــس من 

أبريل يومًا عالميًا للضمير.
وفيما يلي نص البرقية:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،، 
إنه لشــرف عظيم أن أرفع إلى ســامي مقامكم الكريم 
هــذه البرقيــة معبــرًا فيها باألصالة عن نفســي، ونيابة 
مــن  البحريــن  جامعــة  ومنتســبات  منتســبي  جميــع 
القلبيــة،  تهانينــا  عــن  وإدارييــن وطلبــة،  أكاديمييــن 
وفخرنــا العظيــم العتماد منظمة األمــم المتحدة يوم 
الخامــس مــن أبريل مــن كل عام يومًا دوليــًا للضمير، 
استجابة للمبادرة اإلنسانية الكريمة التي أطلقتموها 

سموكم حفظكم هللا.
إن هــذا التقديــر الدولــي ليــس بالجديــد على مســيرة 
ســموكم الثريــة بالمســاهمات والمبــادرات العظيمــة، 
ليس على مستوى الوطن وحسب، بل وعلى مستوى 
العالم، ويأتي هذا التقدير الدولي ليضيف إلى فخارنا 
فخارًا، حيث تضعون - ســّلمكم هللا - مملكة البحرين 
فــي مصاّف الــدول المؤثرة في المنظمة األممية، وما 

ذاك إال لعميق حكمتكم، وثاقب رؤيتكم.
تأتــي أهميــة مبــادرة ســموكم - حفظكــم هللا ورعاكم 
- لتعيــد لإلنســانية إنســانيتها، وتجعــل الضمير الحي 
بوصلــة ترشــدها إلى طريق الصــواب والحق، ويكون 
الضميــر نبراســها فــي كل خطــوة تخطوهــا، أمــالً في 

مستقبل أزهى وأكثر عدالً وسالمًا ومحبة.
إن جامعــة البحريــن ســتضع هذا اليــوم )الخامس من 
ابريــل مــن كل عــام( كمناســبة تحتفل بها لتســهم في 
إعادة التقدير للضمير والعمل على دعم السلم والحق 

في جميع المناحي.
ســّلم هللا ســموكم وأبقاكم عّزًا وذخرًا وســندًا لوطننا 
الصحــة  نعــم  مــن  عليكــم  وأســبغ  وأبنائــه،  الغالــي 
دروب  علــى  الســير  لمواصلــة  وأعانكــم  والعافيــة، 

العطاء الذي ال ينضب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

رياض يوسف حمزة
رئيس جامعة البحرين

المنامة - بنا

 المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
بمناسبة  محمدو،  إيسوفو  النيجر 
ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته 
وتمنياته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عــن  فيها 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور  له 

المناسبة الوطنية.
تهنئة  برقية  الملك  جاللة  بعث  كما 
إلى رئيس جمهورية شمال مقدونيا 
ستيف بيندروفسكي، بمناسبة ذكرى 
أعرب جاللته  لبالده،  الوطني  العيد 
وتمنياته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عــن  فيها 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور  له 

المناسبة الوطنية.
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العاهل يهنئ النيجر وشمال 
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مــع اعتمــاد منظمــة األمم المتحدة يوم الخامس من أبريل من كل عام “يوًما دولًيا لضمير 
العالمــي”، وهــو إنجــاز متفرد في فكرته وأبعاده يضاف إلى ســجل مملكة البحرين، قيادًة 
وشــعًبا، وضمــن المبــادرات العالميــة الرائدة لرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة وجهود ســموه المشــهودة في تحقيق األمن والســالم في كل 
بقاع العالم، أصبح من الضرورة بمكان أن تترجم محاور المبادرة إلى إســهامات مؤسســة 

على خطط عمل تبدأ بالعالم العربي واإلسالمي.
إن إدراج يوم دولي للضمير العالمي، ودعوة األمم المتحدة الدول األعضاء والمؤسسات 
الدوليــة واإلقليميــة والهيئــات ومنظمات المجتمع المدني واألفراد إلــى إحياء هذا اليوم، 
لن يقتصر على الوجه “االحتفالي” وحسب، بل يلزم ربطه بمرئيات وبرامج عمل لتحقيق 
األمــن والســالم واالســتقرار فــي كل المجتمعــات البشــرية، ويمكــن العــودة إلــى الوثيقــة 
األولــى، وفيهــا صــاغ ســمو رئيــس الــوزراء، رؤيــة متكاملة يشــارك فــي تنفيذهــا المجتمع 
الدولي، فليس الهدف هو االحتفال بهذا اليوم عالمًيا حيث تضمنت رسالة سموه االرتكاز 

على إرادة الدول وشعوبها من أجل عالم أكثر أماًنا وسالًما واستقراًرا.
لقد تناول العديد من الزمالء الكتاب إلقاء الضوء على هذا اإلنجاز في الصحافة المحلية 
ذلــك ألنــه إنجــاز يجعــل مملكة البحريــن، في مقدمــة الدول التي تســعى دائًمــا إلى تأكيد 
العمل العالمي المشــترك لمنع مســببات النزاعات والخالفات واالضطرابات وزعزعة األمن 
واالســتقرار، وألن أهم محاور المبادرة هو التوافق على رؤية شــاملة لمعالجة التحديات 
األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة والنهوض باألوضاع اإلنســانية، بمــا يالئم التطبيق في 
كل الدول والمجتمعات، فإن من المهم أن يتم البدء بالعالم العربي واإلسالمي من خالل 
دراســة بنــود المبــادرة وتطبيقها في مســتوى هذه األمــة إلنهاء الخالفــات واألزمات التي 

تعصف بها، والسؤال هو:”كيف يكون ذلك؟”.
واإلجابــة هــي أننــا ندعــو جامعــة الــدول العربيــة واألمانــة العامــة لمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربــي، ومنظمــة التعاون اإلســالمي “منظمة المؤتمر اإلســالمي ســابًقا”، العتماد 
مبــادرة ســمو رئيــس الــوزراء مــن خــالل تكليــف لجــان وفــرق عمــل تضــع بنــود المبــادرة 
كاســتراتيجية عمل تشــمل وضع الحلول للمشــكالت التي تمر بها األمة، فاالحتفال باليوم 
الدولي للضمير في هيئته العالمية هو شــكل من أشــكال االلتزام بالمبادرة، إال أن تفعيلها 

إلرساء السالم والتفاهم وإنهاء الخالفات في األمة هو األهم بالتأكيد.
هنــاك بــؤر مــن الصراعات والحــروب والنزاعات على خارطة األمة ترهق دولها وشــعوبها، 
ولحمايتهــا مــن آثــار الخــراب والفوضى والدمار، يمكــن للمنظمات العربية واإلســالمية أن 
تتبنــى مبــادرة ســمو األمير خليفة بن ســلمان في قراراتهــا بالتعاون مــع المجتمع الدولي، 
بحيــث تتشــارك دول وشــعوب األمة في تجــاوز أزماتها والنهوض بحاضرها ومســتقبلها، 
وهــو مــا ينشــده “خليفــة بــن ســلمان” مــن خــالل مبادرتــه، ولتصبــح “مملكــة البحريــن” 

ومبادراتها هي المنطلق الحضاري ليعم السالم في ربوع األمة والعالم.

مبادرة األمير خليفة بن سلمان للضمير العالمي..
لنبدأ بالعالم العربي واإلسالمي

عادل عيسى المرزوق

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية، 
بالــوزارة،  مكتبــه  فــي  حميــدان،  جميــل 
رئيــس مجلــس أمناء مؤسســة مبــرة عبد 
الرحيــم الكوهجــي الخيريــة، عبــد الغفــار 
الــذي ســلمه دعمــًا لصنــدوق  الكوهجــي، 
فــي  وذلــك  األهلــي،  االجتماعــي  العمــل 
إطار مســاهمة المؤسســة لمســاندة العمل 

الخيري واإلنساني في مملكة البحرين.
حميــدان  الوزيــر  ثمــن  اللقــاء،  وخــالل 
الرحيــم  عبــد  مبــرة  مؤسســة  إســهامات 
الكوهجي الخيرية، لدعم رســالة صندوق 
العمــل االجتماعي األهلي، مؤكدًا في هذا 
مؤسســات  بيــن  التكامــل  أهميــة  اإلطــار 
وكذلــك  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
التســهيالت،  مختلــف  لتقديــم  األهلــي 
لمؤسســات  الماليــة  التبرعــات  ومنهــا 
المجتمــع المدني الفاعلة الســتثمارها في 
تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة واالجتماعية، 
مشــيدًا بالتجــاوب الــذي يبديــه أصحــاب 
األعمال والقطاع األهلي بالتبرع المستمر 
للصندوق خدمة ودعمًا لبرامج المنظمات 
األهلية ومشاريعها الخيرية واإلنسانية. 

وأشــار الوزيــر حميــدان إلــى أن صنــدوق 
العمــل االجتماعــي األهلــي يمثــل تجربــة 
بحرينية مميزة لنهج الشراكة المجتمعية 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطاع 
الخيريــة  المشــاريع  وتنظيــم  الخــاص، 
المجتمــع  فئــات  لمختلــف  الموجهــة 
البحرينــي، من خالل مــا يوفره الصندوق 
فــي  الفائــزة  للمشــاريع  مالــي  دعــم  مــن 

برنامج المنح المالية للمنظمات األهلية.
ومــن جانبــه، أكــد الكوهجــي، أن مبــادرة 
الكوهجــي  الرحيــم  عبــد  مبــرة  مؤسســة 
الخيريــة، واجب وطني لتنمية المشــاريع 
الخيريــة في البحريــن، وتأتي ضمن إطار 
تحــرص  التــي  االجتماعيــة  المســؤولية 
المؤسســة علــى تنفيذهــا، ضمــن مجاالت 
الدعــم التي تقدمها في التعليم والتمكين 
االقتصادي وبناء القدرات، آمالً أن يسهم 
هذا الدعم في تمويل مشــاريع المنظمات 
هــذا  فــي  مشــيدًا  األهليــة،  والجمعيــات 
والتنميــة  العمــل  وزارة  بجهــود  الســياق 
االجتماعيــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة 

المستدامة.

“التنمية” تتسلم دعمًا لصندوق العمل االجتماعي
حميدان متسلمًا التبرع
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

زار كل مــن رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة 
بــن  كمــال  المواصــات واالتصــاالت  ووزيــر 
أحمــد برفقــة وفــد مــن المهندســين التابعين 
أشــرفوا  حيــث  الجمــارك،  مبنــى  للجهتيــن 
علــى ســير العمــل فــي المبنــى التابــع لــوزارة 
المواصــات واالتصاالت والواقع في شــمال 
منطقــة بــاب البحريــن والــذي تشــرف علــى 
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  وإحيائــه  ترميمــه 

واآلثار.
 استعرض الطرفان األعمال الهندسية والتي 
يقــوم بهــا فريــق هندســي مختص مــن هيئة 
الثقافــة، محافًظــا علــى التاريــخ البحرينــي 

المتعلق ببداية العمل الحكومي الجمركي.
 وأشــادت الشــيخة مي بالعمل المتواصل مع 
وزارة المواصــات واالتصــاالت والتي كانت 
نتيجتهــا عــام 2015 افتتــاح دائــرة البريــد، 
كمتحف توثيقــي لاتصاالت وبداية الحركة 

البريدية والمراسات في المنطقة. 

 كمــا أشــارت إلــى أن الهيئــة تحــرص علــى 
الــذي  العمرانــي  المــوروث  علــى  الحفــاظ 
يعكــس مرحلــة هامــة مــن تاريــخ البحريــن، 
متوقفــة عنــد مبانــي المنامــة التــي مــا هــي 
إال أداة ثقافيــة تحكــي قصــة المدينــة وغنى 
عراقتهــا وتاريخها، والتي تعمــل الهيئة على 
إبرازهــا واالهتمام بها كتراث إنســاني يمكنه 
جذب ســياحة نوعية، وباألخص في منطقة 

المنامــة التاريخّيــة وبــاب البحرين الذي كان 
ومــازال قبلــة لــرواد المملكــة الســاعين إلــى 
التعــرف علــى حقبــة زمنية مهمة مــن تاريخ 

البحرين.
 بــدوره، شــكر وزير المواصــات كمال أحمد، 
الشــيخة مــي، علــى التعــاون المثمــر مشــيًدا 
بعمــل الفريــق فــي المحافظــة علــى العمــارة 

البحرينية األصيلة.

مي بنت محمد: حريصون على الحفاظ على الموروث العمراني

استمرار جهود إعادة إحياء مبنى الجمارك

المنامة - وزارة الصحة

عقــدت الوكيــل المســاعد للصحــة العامة مريم 
العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس  الهاجــري 
للغــذاء والــدواء بالمملكــة العربيــة الســعودية 
أهــم  لمناقشــة  اجتماعــا  الجضعــي  هشــام 
والصحيــة  الفنيــة  والمتطلبــات  االشــتراطات 
األســماك  تصــدر  التــي  بالشــركات  الخاصــة 
العربيــة  المملكــة  إلــى  والدواجــن  واللحــوم 

السعودية.
العامــة  حضــر االجتمــاع مديــر إدارة الصحــة 
والقائــم بأعمــال رئيــس مراقبــة األغذيــة فــي 
حضــر  كمــا  الفتــح،  أبــو  نجــاة  الصحــة  وزارة 
االجتمــاع مجموعــة مــن الممثليــن عــن الوفــد 

السعودي الشقيق.
وخال االجتماع دعا الجانبان التجار الذين لم 
يقوموا بإرسال االستبيان إلى ضرورة التعاون 
باالشــتراطات  الخــاص  االســتبيان  وملــئ 
الصحيــة بالمنشــئات الغذائيــة الموجــود علــى 
والــذي    /www.sfda.gov.sa / /:https الرابــط 
تــم تعميمه مــن قبل وزارة الصحة ســابقًا على 
للمملكــة  لألغذيــة  المصــدرة  الشــركات  كافــة 

العربية الســعودية كخطــوة أولى لمعرفة واقع 
الشركات المصدرة بدقة أكبر.

وبيــن الجانبان أن هذه الخطوة ســيتبعها عدد 
مــن اإلجــراءات الفنية التي تهــدف إلى تذليل 
الصعوبــات والمشــكات التــي تعيــق انســياب 
والســعودية،  البحريــن  بيــن  التجــارة  حركــة 
موضحيــن أنــه فــي حــال وجــود أي استفســار 
الصحــة  إدارة  مــع  التواصــل  للتجــار  يمكــن 
العامــة، ومضيفيــن أن هــذا االجتمــاع قد جاء 
فــي إطــار الجهــود المتواصلــة مــن قبــل وزارة 

الصحــة لتذليــل العقبــات التــي تواجــه التجــار 
خــال تصدير المنتجــات الغذائية إلى المملكة 

العربية السعودية.
قــد قامــت  بالذكــر أن وزارة الصحــة  الجديــر 
بعقد ورشة إرشادية في أبريل الماضي والتي 
المتعلقــة  بالمتطلبــات  التعريــف  إلــى  هدفــت 
المملكــة  إلــى  الغذائيــة  المنتجــات  بتصديــر 

العربية السعودية.

دعوة التجار إلرسال االستبيان الخاص باالشتراطات الصحية

تذليل عقبات تصدير المنتجات الغذائية للسعودية

Û  منح المشــّرع البحريني للقاضي ســلطة تقديرية في أن يحكم على
المتهــم بعقوبــة أشــّد ممــا يقــرره القانــون للجريمــة، أو تجــاوز الحد 
األقصــى الــذي وضعــه القانــون كعقوبة لهــذه الجريمة، فعندما ســّن 
المشــرع القوانيــن وضــع فــي اعتبــاره أســس ومعايير ترتكــز عليها 
أحــكام القضــاء، فالجاني الذي لــم يتوقف عند حد ارتكاب جريمته 
بــل تمــادى فــي جرمــه وانتهــز فرصــة عجــز المجنــي وعــدم تمكنــه 
مــن المقاومــة أو الدفــاع عــن نفســه فعندئذ يجــوز تشــديد العقوبة 
علــى الجانــي ألن ذلك يشــّكل تحقيًقا للعدالة وإرضــاء ألهل وذوي 

المجني عليه والمجتمع وتتحقق المصالح المجتمعية والفردية.

Û  وترجــع علــة أســباب التشــديد فــي العقوبــة فــي تمكيــن القاضــي 
مــن تحقيــق مائمــة كاملــة بيــن العقوبة التــي ينطق بهــا والظروف 
الواقعيــة للدعــوى التــي تقتضــي مزيــًدا من التشــديد، فكلمــا زادت 
نوايــا وأفعــال الجانــي اإلجراميــة وإهانتــه للمجنــي عليــه شــددت 
العقوبــة حيــث تعــرض في بعــض الدعــاوى ظروًفا خاصــة تقتضي 
مزيــًدا مــن الشــدة فيصبح هدف التشــديد هــو تمكيــن القاضي من 

تحقيق ذلك.

Û  وهناك ظروف مشــدده ماديه وشــخصية، فالشــخصية تفي ازدياد 
خطورة اإلثم أو ازدياد خطورة الشخصية اإلجرامية، ومثالها سبق 
اإلصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل 
بالجثــة ومثالهــا كذلك صفات يرى المشــرع أنها إذا توافرت للجاني 
دلــت علــى إســاءته اســتغال الثقــة التــي وضعــت فيــه أو الســلطة 
التــي خولــت لــه، كصفــة الخــادم في االغتصــاب وهتك العــرض، أو 
بالوظيفــة  المتعلقــة  الجرائــم  ارتــكاب  فــي  العــام  الموظــف  صفــة 
كالتربــح واالختــاس، أما الظروف المادية فتتعلق بالجانب المادي 
للجريمــة - فــي أحــد عناصــره - وتعنــى تحققــه على نحــو يزيد في 
جســامته، ســواء أكان اتصــااًل بالفعــل أم بالنتيجــة اإلجراميــة، فإن 
اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة، 
وقــد ترجــع هــذه الخطــورة فــي اســتخدام وســيله معينــه تزيد من 
جسامته كاإلكراه في السرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين 
كإتاف األموال العامة )مدرسة أو جامعة حكومية( أو ارتكابه في 
زمــن معيــن كالســرقة ليــا، وقد تتصــل الظــروف الماديــة بالنتيجة 
اإلجراميــة وتفتــرض جســامة األذى الــذي أحدثــه الفعــل كالجرائــم 

التي تتصل بها أفعال إرهابية.

Û  وقــد نصــت المادة 75 من قانون العقوبــات البحريني في الظروف 
المشــددة العامــة وهــي ارتــكاب الجريمــة لبواعــث دنيئــة، ارتــكاب 
الجريمــة بانتهــاز فرصــة عجــز المجنــي عليــه عــن المقاومــة وفــي 
ظروف ال تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشيه الرتكاب 
الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام 
أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقّرر القانون عقاًبا 

ا اعتباًرا لصفته. خاصًّ

كلما زادت أفعال الجاني
شددت عليه العقوبة

تبّنوا نهج خليفة بن سلمان في التنمية والسالم
العالمي” الضمير  “يوم  اعتماد  أجمع في  للعالم  رسالة  المتحدة توصل  األمم 

أكــد المنســق المقيــم ألنشــطة األمــم المتحدة فــي مملكة البحرين أمين الشــرقاوي أن مبــادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
ــا للضمير؛ تؤكد  األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، التــي أقرتها األمم المتحــدة باعتماد الخامس من أبريل مــن كل عام يوًما دوليًّ
القناعات التي خبرها ســموه وتمرس عليها ســنوات عديدة واختصرها في رؤية حكيمة ومتزنة حول العاقة بين الســام والتنمية 

وأنه ال سبيل لتحقيق واحدة دون األخرى.

 ونــّوه إلى أن ســجل مملكــة البحرين 
وبالتعــاون مع منظمــة األمم المتحدة 
أو  مبــادرة  مــن  أكثــر  إطــاق  شــهد 
جائــزة أمميــة بهــدف التشــجيع علــى 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تبنــي 
الســبعة عشر واالســتفادة من فرصها 
الواســعة فــي التنميــة، وأن صاحــب 
الــوزراء حــاز  الســمو الملكــي رئيــس 
العديــد مــن الجوائــز المتعلقة بخدمة 
هذه األهــداف، ومنها جائزة األهداف 
الشــرف  جائــزة  لأللفيــة،  اإلنمائيــة 
لإلنجــاز المتميــز فــي مجــال التنميــة 
ابــن  وجائــزة  واإلســكان،  الحضريــة 
ســينا مــن منظمــة اليونســكو، وهو ما 
يؤكــد إيمــان ســموه العميق بالرســالة 
الكبيرة واألهداف الســامية والمبادئ 
األمــم  منظومــة  عليهــا  ترتكــز  التــي 
فــي  إنســانية  هــي  والتــي  المتحــدة 
المقــام  فــي  وعالميــة  األول  المقــام 

الثاني ال تستثني أحًدا.
المتحــدة  األمــم  موافقــة  أن  ورأى   
علــى مبــادرة ســموه كانــت مدروســة 
ولها أبعاد تكشــف عن توافق وتشــابه 
بيــن  واألهــداف  والسياســات  الــرؤى 
المنظمــة الدوليــة ومملكــة البحريــن، 
كمــا أنهــا تأتــي تحفيــًزا مــن المنظمــة 
للــدول والحكومــات علــى تبنــي مثل 
هــذه الُنُهــج والخطــوات؛ التــي تصب 
فــي خدمــة قضايــا التنمية والســام، 
والســيما مــا يتعلــق بتحقيــق أجنــدة 

التنمية المستدامة 2030.
المتحــدة  األمــم  اعتمــاد  أن  وأكــد   
ليــوم الضميــر العالمــي ودعوتهــا إلــى 
األيــام  ببقيــة  ُأســوة  بــه  االحتفــال 
العالميــة المعروفــة والمشــهودة التــي 
المضاميــن  يؤكــد  ســابًقا  اعتمدتهــا 
يســعى  التــي  الرئيســية  واألهــداف 
هــذا االعتمــاد إلــى نشــرها وتعزيزهــا 
الدولــي،  المجتمــع  لــدى  وترســيخها 

وشعوب العالم قاطبة.
 وأشــار إلــى أن مبادرة ســموه جاءت 
متضمنة خمسة مبادئ هي: “التمسك 

بالطــرق الســلمية فــي حــل النزاعــات 
الســام،  أســس  وإرســاء  الدوليــة، 
وتحقيق التنمية المســتدامة، وجدية 
المأســاوية  األوضــاع  مــع  التعامــل 
الناجمة عــن الصراعات، ووضع رؤية 
شــاملة لمواجهــة التحديــات األمنيــة 
والسياســية واالقتصاديــة”، وأكــد أن 
خطــَط  فــي  ِاختزلــت  المبــادئ  هــذه 
طريق واســتراتيجيَة عمل ترمي إلى 
التعامــل الحقيقي مــع الواقع العالمي 
والمحــن التــي تتعــرض لهــا الشــعوب 
والوقــوف عندها وقفــة تعاون دولية 

مشتركة.
 وشــّدد علــى أن مبــادرة )يوم الضمير 
العالمــي( البحرينيــة تعــد واحــدة من 
سلســلة مبادرات عالميــة، ُتضاف إلى 
العمــل  فــي  البحريــن  مملكــة  رصيــد 
الريــادي الملهــم والقائــد والــذي جعل 
منهــا خيــر نمــوذج حــيٍّ للــدول التــي 
تقتفــي درب التنميــة وتحــرص علــى 
النهوض بشعبها وبإقليمها وبالمنطقة 

العربية، والعالم.
ذات  البحريــن  مملكــة  أن  وأكــد 
أثبتــت  الصغيــرة  الجغرافيــة  الرقعــة 
أنهــا عضــو نشــيط، ومؤثــر، وُمحــرك 
فاعــل ورئيســي فــي التنميــة، وقــادر 
علــى االضطــاع بــدوره تجــاه الدول 
تقطــن  التــي  األخــرى  والشــعوب 
الواســعة؛  الجغرافيــة  المســاحات 
ومن غير المســتغرب أن تبدأ بإطاق 
وتأســيس المبــادرات والتجــارب وما 
)يوم الضمير العالمي( إال مثال شــاهد 

على ذلك.
 وتطّرق الشــرقاوي إلى المبدأ الثالث 
بالمبــادرة الخــاص بـ “تحقيــق التنمية 
بموضــوع  وعاقتــه  المســتدامة” 
“إنهــا  قــال:  حيــث  العالمــي،  الضميــر 
عاقة ســّماها ســموه مبــدًأ؛ مما يعني 
أن تحقيــق التنميــة شــرط ضــروري، 
ومقدمــة أساســية لتقويــة مــا يتعلــق 
بالضمير من ســام وتعايــش وتعاون 
تخلــق  فالتنميــة  الشــعوب؛  بيــن 
العنــف  لوقــف  وتــؤدي  االســتقرار، 
غيــاب  أن  حيــن  فــي  والنزاعــات، 
التنميــة أو فشــلها يجتــذب الحــروب 

والصراعات”.
وقــال: “يــوم الضميــر العالمــي عنوان 
كبيــر ومؤثــر فهــو ال يقف عند مســألة 
بعينهــا إنما يخاطب الضمير الجمعي، 
مــن  ليحــرك  العالمــي؛  والوجــدان 
خالــه قضايــا الشــعوب فــي مختلــف 
الجميــع؛  وليســتثير  العالــم،  بقــاع 
أفــراًدا، وجماعــات، وحكومــات - بمــا 
علــى   - ضميــر  مــن  فيــه  يشــتركون 
النهــوض، وحلحلة المســائل المعقدة، 
اإلنســانية،  روح  يمــس  مــا  والســيما 
ويزعزع سكينتها وسامها؛ كالحروب 

والصراعات والنزاعات”.
 وأكــد أن “يوم الضميــر العالمي” جاء 
النفــس  فــي  الســام  نزعــة  ليوقــظ 
الحقيقيــة  البوابــة  فهــو  اإلنســانية، 
لتحقيــق أجنــدة التنميــة المســتدامة 
2030، وجميع األهداف الســبعة عشر 
المنضويــة تحتهــا، والتــي مــن شــأن 

تنشــيط الضميــر الدولي علــى بلوغها 
حل العديد من مشكات الشعوب.

اثنــان علــى  “إنــه ال يختلــف   وقــال: 
البشــر  لــدى  مهــم  عامــل  الضميــر  أن 
مــن  يجعــل  مــا  هــو  وجــوده  إن  بــل 
ــا  أخاقيًّ وملتزًمــا  مســؤواًل  اإلنســان 
أمــام اآلخريــن، وهو جهاز المحاســبة 
والمراقبــة واالنضبــاط، يــردع األفراد 
والشــطط،  التجــاوز  مــن  يمنعهــم  أو 
كمــا أنــه ميــزان الوعــي واإلحســاس، 
والتصرفــات،  الســلوك  يهــذب  الــذي 
اليــوم  العالــم  أحــوج  “مــا  وأضــاف: 
وبشــكل  الضميــر،  هــذا  تشــغيل  إلــى 
جماعــي، يتخطــى الفرديــة المحليــة 

إلى المجتمع الدولي كله”.
تخصيــص  إلــى  الدعــوة  أن  وأكــد   
يــوم عالمــي للضميــر مــا هــي إال حّث 
وتشجيع للحس اإلنساني على القيام 
بواجباتــه تجاه ما يحصل في العالم، 
من أزمات مختلفة، وعدم إدارة الظهر 
معهــا  والتعامــل  اســتقبالها،  بــل  لهــا، 
بإيجابيــة، من خال تشــغيل وتفعيل 
الشــراكات العالميــة التــي تدعــو إليها 
بوصفهــا  باســتمرار؛  المتحــدة  األمــم 
الســبيل األمثــل لمواجهــة التحديات، 

وتذليل الصعوبات، وقيادة النجاح.
وشّدد على أن شراكة مملكة البحرين 
مــع منظمــة األمم المتحــدة من خال 
أرضهــا  علــى  الموجــودة  مكاتبهــا 
ذات  ســتبقى  اســتراتيجية  شــراكًة 
أهميــة كبيــرة، لكا الطرفيــن نظًرا لما 
يحمانــه مــن أهــداف ورؤى تتجــاوز 
الحاضــر، وتؤســس لمســتقبل تنمــوي 

واعد.

أمين الشرقاوي

المنامة- بنا

 البحرين نموذج 
حيٌّ للدول الحريصة 

على النهوض 
بشعبها

الشرقاوي: مبادرة 
سمو رئيس الوزراء 

تعكس رؤية 
حكيمة لألمور

وجــه رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة الطيبة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة إلى رفع قيمة جائزة أفضل مشــروع 
تطوعــي فــي مملكــة البحريــن التــي تقــام بالتوازي مــع جائزة ســموه للعمــل التطوعي، 

بحيث تصل قيمة الجوائز في فئاتها المختلفة إلى 7500 دينار.

وقــال ســموه إن تشــجيع التطــوع فــي مملكة 
لــه دور فاعــل فــي تحقيــق خطــط  البحريــن 
الحكومــة  تنفذهــا  التــي  المســتدامة  التنميــة 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر الوالد 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، والــذي تعلمنــا 
من ســموه ضرورة االهتمام بالتنمية البشــرية 
إلــى  للوصــول  الرئيســة  المقومــات  كأحــد 
االستدامة التنموية التي تسعى إليها المملكة.
وأضاف سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

أنه بعد مرور 5 سنوات على بدء جائزة أفضل 
مشــروع تطوعي في مملكــة البحرين الحظنا 
مدى التطور الحاصل في العمل التطوعي من 
خال مشــاريع متميــزة في مختلف المجاالت 
التنمويــة، لــذا فقــد حرصنــا على تقديــم مزيد 
مــن الدعــم والمســاندة لهــذه المبــادرات التــي 
تخدم بادنا بإخاص، وتستحق أن نشد على 

أيديهم ليواصلوا العطاء من أجل المملكة.
وأكــد ســموه أن هنــاك أفــكار مبتكــرة عبــرت 

عنهــا مشــاريع التطــوع المقدمــة مــن األفــراد 
أو الجمعيــات التطوعيــة، وكــذا مــن الجاليات 
األجنبيــة المقيمة علــى أرض مملكة البحرين، 
ونحث اللجنــة المنظمة للجائزة على مواصلة 
التواصل مع أصحاب هذه المشاريع باستمرار 
مــن أجل توجيــه هذه الطاقات إلــى ما يحقق 

مصلحة الوطن والمواطن.

وأشــار ســموه إلى أهميــة مواصلة 
وتعزيــز  نشــر  فــي  الجهــود 

وترســيخه  التطــوع،  ثقافــة 
كممارسة مجتمعية، تشجيع 
ورواد  المتطوعيــن  وتحفيــز 

العمل التطوعي، رفع مستوى 
التميــز في المبادرات التطوعية، 

إثــراء المحتوى المعرفي في التطوع، 
واإلســهام في التنمية المجتمعية المستدامة، 
التــي  الســامية  األهــداف  أن  علــى  مشــددا 
علــى  إيجابــا  تنعكــس  التطــوع  مــن  ننشــدها 
المجتمــع البحريني المترابط التي تتجذر في 
أصولــه قيــم العطاء والبذل والعمل اإلنســاني 

الذي يحث عليه ديننا اإلسامي الحنيف.
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

عن تطلعه إلى المشــاريع التطوعية 
التــي ســوف تتقــدم للمشــاركة 
مــن  الحاليــة  النســخة  فــي 
الجائــزة داعيا لجنة التحكيم 
إلــى مواصلــة العمــل الختيار 
أفضــل المشــاريع التــي ســيتم 
تكريمها خال حفل توزيع جائزة 
فــي  العربــي  التطوعــي  العمــل  رواد 
ســبتمبر القــادم، وهو ما ســيتيح لهــم الفرصة 
مختلــف  مــع  والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل 
الوطــن  فــي  المتميــزة  التطوعيــة  المبــادرات 
العربــي بمــا يســهم فــي صقــل مهــارات أبنــاء 
البحريــن المتطوعيــن، الذيــن أثبتــوا قدرتهــم 
على اإلبداع في هذا المجال طوال الســنوات 

الماضية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي يوجه لرفع قيمة جائزة أفضل مشروع تطوعي
تعلمنا من ســمو رئيس الوزراء ضرورة االهتمام بالتنمية البشرية للوصول إلى االستدامة التنموية

سمو الشيخ عيسى بن علي

قيمة الجوائز 
في فئاتها 

المختلفة تصل 
إلى 7500 دينار



سماعات “هيد فون” للحجاج أحدث تقنيات الموسم
لتلقــي التعليمــات أثنــاء الزحــام ولضمــان عــودة “الضايعين”

تتســابق حمــات الحــج البحرينيــة فــي تقديــم الخدمــات المميــزة لحجاجها، فلــم يقتصر 
األمر كما هو معتاد في الســنوات الماضية على تقديم األســعار الميســرة، أو توفير شبكة 
المواصــات واالتصــاالت والســكن الفندقــي المميــز والتجهيــزات المريحــة فــي المشــاعر 
والخدمــات الطبيــة وغيرهــا مــن الخدمات التي تيســر أداء المناســك في ســهولة ويســر، 
بــل أصبحــت التكنولوجيــا والتطبيقــات الحديثــة علــى الهواتــف النقالة واحــدة من صور 

التنافس تماشًيا مع متطلبات العصر.

 ويمكــن القــول أن كل الحمــات البحرينيــة 
تســتخدم تقنيات المسار اإللكتروني لوزارة 
الحــج بالمملكــة العربيــة الســعودية، عــاوًة 
تطبيقــات  أو  أب  الواتــس  تطبيــق  علــى 
التواصــل  ووســائل  النقالــة  الهواتــف 

االجتماعي مع حجاجها.
 غيــر أن التقنيــة الحديثة التي اســتخدمتها 
رصــد  وفــق  العــام،  هــذا  الحمــات  بعــض 
صحيفة الباد، والتي من المتوقع أن تنتشر 
خال مواســم الحــج في الســنوات القادمة، 

هي تزويد الحجاج بالســماعات اإللكترونية 
الحجــاج،  فيســتطيع  المحمولــة،  الصغيــرة 
حتــى أثنــاء الســعي والطواف فــي بيت هللا 
الحرام، متابعة التعليمات واألدعية بوضوح 
تــام، كمــا تســتخدم أيًضــا فــي المحاضــرات 
واألنشطة الدينية المختلفة خال الموسم.

 ويقــول المســئول اإلعامي بحملة الشــرف 
ألشــرف البقــاع أحمــد الزاكــي لـــ “البــاد” إن 
مــن  األول  الخميــس  يــوم  دشــنت  الحملــة 
أغســطس في مكــة المكرمة تقنيــة مكبرات 

الصــوت المحمولــة لكــي يتلقى فيهــا الحاج 
التعليمــات واألدعيــة أثنــاء تأديــة المناســك 
بشــكل واضــح عبــر ســماعة الــرأس، حيــث 
دّشــن رئيــس مجلــس إدارة الحملــة محمــد 
صالــح الشــرف هــذه الخدمــة التــي تحقــق 

حالــة من الترابط بيــن المطوفين والحجاج 
حيــث تمــت تجربتهــا قبــل أيام مــن وصول 
الحجــاج إلى مكــة المكرمــة، والتقنية تتيح 
للحجــاج تلقــي التعليمــات أثنــاء الزحــام أو 

االبتعاد عن المجموعة أثناء المناسك.

 وذات التقنيــة بــدأت حملــة األمــان للحــج 
والعمــرة فــي تطبيقهــا هــذا العــام، ويصــف 
إداري الحملــة محمــد الماجــد لـــ “البــاد” أن 
ا وتســهم في تحقيق  هــذه التقنية فعالة جدًّ
راحــة الحــاج أثناء األنشــطة العبادية وأداء 

المناســك، فكمــا تعلمــون، يحــدث أن يجــد 
الحجــاج صعوبــة كبيــرة بســبب الزحــام في 
مختلــف المناســك فــي متابعــة التعليمــات، 
لــدى  الصغيــرة  الســماعة  هــذه  لكــن وجــود 

الحجاج تحل المشكلة دون شك.

التقنية تسهل متابعة المحاضرات والتعليمات في المناسكجهاز السماعة االلكتروني يحمله الحجاج في مناسكهم

سعيد محمد
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يقــّدم النائــب محمــد بوحمود عبر صحيفة “الباد” رســالة يومية عن موســم الحج، 
وتتضمن هذه الرسالة مجموعة ماحظات أو اقتراحات. وفيما يأتي رسالة اليوم:

دور بعثة الحج مغيب عن حجاج  «
البحرين، وال يوجد أّي تمثيل أو تواجد 
لهم بأّي من النقاط البرية أو الجوية 

التي يصل إليها حجاج البحرين مقارنة 
ببعثات الحج الخليجية األخرى.

بعض دول الخليج مثل دولة  «
الكويت ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة جهزت كافة مخيماتها 
قبل وقت كاف، وذلك باالستفادة 

من التنظيم السعودي الرائع الذي 
حّدد المساحات واألعداد قبل وقت 

سابق وعلم كل بعثة بمواقعها 
ومساحاتها وعدد مخيماتها.

تم اقتطاع 25 خيمة من موقع  «
مخيمات البحرين بسبب 

إقامة جسور مشاة بالمساحة 
المخصصة للبحرين سابًقا، 

وسيتم تعويض حجاج البحرين 
بمنطقة أخرى، بمعنى أن مخيمات 

الحمالت ستنقسم لمنطقتين. 
وسبب إزالة 25 خيمة بحرينية 

بسبب أن هيئة تطوير منطقة مكة 
المكرمة تعكف على تنفيذ مشروع 

إنشاء جسور للمشاة موازية 
لجسر الملك عبدالله و4 منحدرات 

لربط هذه الجسور مع المخيمات 
والطرق الواقعة غرب جسر الملك 

عبدالله لخدمة الحجاج العائدين 
من الجمرات إلى مخيماتهم في 

منى.
تأخرت بعثة الحج في تسليم  «

المخيمات للحمالت.
استعدادات البعثة بطيئة ومتأخرة إذا  «

ما قورنت ببقية دول الخليج العربي.

عدد اإلداريين المرخصين من جانب  «
البعثة قليل وال يتناسب مع حجم 

األعباء الملقاة على الحملة، مما 
يتسبب في إرباك الحمالت.

لكل حملة 10 تصاريح لإلداريين  «
لدخول المشاعر، وهي: الرئيس 

ونائباه ومرشد ومسعف و5 
مفوجين، وهذا العدد محدود وال 

يستوعب واجبات مطلوبة من 

الحملة لتموين الحجاج وقيادة 
ا. مجموعة تصل إلى 90 حاجًّ

تعليمات البعثة اإلرشادية للحجاج  «
قديمة وغير محدثة، وأبرزها أنها 

تحذر الحاج من مجاوزة الوزن 
اإلجمالي ألمتعة السفر عن 30 

كيلوغراًما بحسب أنظمة الطيران 
المدني، ولكن حسب التعليمات 

الحديثة فإنه يتاح للحاج حمل 
حقيبتين ووزن كل حقيبة 23 

كيلوغراًما أّي الوزن المسموح به 
للحاج 46 كيلوغراًما وليس 30.

أدلى القنصل العام للبحرين في  «
جدة بتصريح يدعو فيه الحجاج 

لضرورة االلتزام باإلرشادات 
والتعليمات الواجب اتباعها أثناء 
موسم الحج، وتعليقي عليه أنه 
يجب عليه النزول الميداني بداًل 

من اإلدالء بتصريح من مقره 
بمبنى القنصلية، بينما السفير 
اإلماراتي بالرياض يقوم بزيارات 

تفقدية للحجاج والتأكد من جاهزية 
المخيمات وعمل البعثة، وأدعو 

القنصل العام لزيارة الحمالت 
البحرينية والوقوف على احتياجات 

الحجاج.

البعثة تتأخر بتسليم المخيمات وتعليماتها للوزن “قديمة”

إزالة مخيمات بحرينية من مواقعها بِمنى )أرشيفية(

القنصل إبراهيم المسلماني

محمد بوحمود

جسور مشاة جديدة 
تقضم 25 خيمة.. 

ودعوة القنصل 
للنزول الميداني

في بيت اهلل تسكب العبرات وترفع الدرجات
إمـــام وخطيـــب المســـجد الحـــرام يوصـــي بتقـــوى اهلل عـــّز وجـــّل

فــي أجــواء إيمانية وروحانية مطمئنة ووســط منظومــة متكاملة من الخدمات أدى 
جمــوع المصليــن صاة الجمعة في المســجد الحرام مع اكتمال اســتعدادات الجهات 
األمنية لحج هذا العام، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعاته األولى إقبال وتوافد 

المصلين الذين امتألت بهم أروقته وأدواره.

وسّخرت جميع القطاعات المعنية بخدمة 
البشــرية  طاقاتهــا  كل  الرحمــن  ضيــوف 
واآللية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق 
كل مــا يمكنهــم مــن أداء شــعائرهم بــكل 
يســر وأمــان وســهولة، حيــث نفــذت تلــك 
الجهــات خططهــا بالتعاون والتنســيق مع 
الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحرام 
والمســجد النبــوي والقــوة الخاصــة ألمــن 
المســجد الحــرام، والقــوات الخاصة ألمن 
عمليــة  لتنظيــم  وذلــك  والعمــرة  الحــج 
المســجد  وإلــى  مــن  والخــروج  الدخــول 
الممــرات  فــي  الجلــوس  ومنــع  الحــرام، 

المؤدية إليه.
ووّفرت الرئاســة العامة لشــؤون المســجد 
لقاصــدي  النبــوي  والمســجد  الحــرام 
بيــت هللا الحــرام العديــد مــن الخدمــات 
تعنــى  التــي  واإلرشــادية  التوجيهيــة 
وإرشــادهم  دينهــم  بأمــور  بتوعيتهــم 
علــى  وعباداتهــم  نســكهم  أداء  إلــى 
الوجــه الصحيــح كمــا وفــرت المصاحــف 

الدينيــة،  والكتيبــات  والمطبوعــات 
وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات.

وأوصــى فضيلــة إمــام وخطيب المســجد 
الحــرام الشــيخ الدكتــور ماهــر المعيقلــي 

المسلمين بتقوى هللا عّز وجّل.
وقــال فضيلتــه فــي خطبــة الجمعــة التي 
ألقاهــا بالمســجد الحــرام: “يــا مــن أجبتــم 
نــداء ربكــم، فعزمتــم علــى أداء فرضكم، 
)لِتْشــَهُدوا َمَناِفــَع َلكــم، َوتْذُكُروا اْســَم اللَِّه 
ــاٍم معدودات(، هنيئًا لكــم ما ُبّلغتم،  ِفــي َأيَّ
فهذا الحرم اآلمن، وهذا بيت هللا المعظم، 

األســود  والحجــر  وزمــزم،  المقــام  وهنــا 
الحــرام، ومنــى  المشــعر  والملتــزم، وهنــا 
وعرفــات، وهنــا تســكب العبــرات، وترفــع 
والســيئات،  الذنــوب  وتغفــر  الدرجــات، 

ــل هللا طاعتكــم، وأتــم نســككم. )ِإنَّ  فتقبَّ
ــَة ُمَباَرًكا  ــاِس َللَِّذي ِبَبكَّ َل َبْيــٍت ُوِضــَع لِلنَّ َأوَّ
َنــاٌت َمَقــاُم  َوُهــًدى لِْلَعاَلِميــَن ِفيــِه آَيــاٌت َبيِّ

ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا(.

محرر الشؤون المحلية

أّدى آالف من 
حجاج بيت الله 

الحرام صالة 
الجمعة في رحاب 

المسجد النبوي 
قبل مغادرتهم إلى 
مكة المكرمة ألداء 

مناسك الحج

تجهيزات

 600 
 مروحة 

تلطيف هواء
 28 

سلما كهربائيا 
 210 
أبواب 

 555 
مشربية رخامية 

 27000 
حافظة لماء زمزم

 216 
خزان إستيل
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مديــر لمنصــب  موظفــات   3 وترقيــة  إنــاث  الموظفيــن  مــن   %  60  :”^“ لـــ  مفيــز 
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النموذج المثالي

ما استعداداتكم للمشاركة بالدورة  «
الجديدة من جائزة صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية 

من بعد تعديل اسمها لجائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

لتقدم المرأة البحرينية؟ 

يحــرص مجلــس التنميــة االقتصاديــة 
للمبــادرة  نموذًجــا  يكــون  أن  علــى 
والتطويــر، كونــه الجهة المســؤولة عن 
الترويــج لالســتثمار بهــدف المســاهمة 

في خلق وظائف في المملكة.
وســعًيا منــه ليكــون النمــوذج المثالــي، 
المركــز  علــى  المجلــس  حصــل  فقــد 
لجائــزة  الماضيــة  الــدورة  فــي  الثانــي 
صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيم آل خليفــة لتمكين المرأة 

البحرينية.
االســتعداد  أهّبــة  علــى  وســنكون   
مــن  القادمــة  الــدورة  فــي  للمشــاركة 
جائزة صاحبة السمو الملكي ضمن فئة 
تقدم المــرأة البحرينية وذلك ليتســنى 
لنــا تســليط الضــوء علــى مــدى تّمكــن 
وتقــّدم المــرأة البحرينيــة العاملة لدينا 
لتمثيــل مملكــة البحريــن وتبوئهــا أهــم 

المناصب القيادية.

معارض المهن

ما أبرز مساهماتكم المجتمعية  «
لدعم األنشطة الموجهة لدعم 

شؤون وقضايا المرأة؟ 

مــن  العديــد  فــي  المجلــس  يشــارك 
التمثيــل  مثــل  المجتمعيــة  األنشــطة 
يقيمهــا  التــي  بالفعاليــات  والمشــاركة 
المجلس األعلى للمرأة، والمشاركة في 
معــارض المهــن التــي تنظمهــا الجهــات 

الحكومية واألهلية.
الفعاليــات  فــي  المجلــس  ويســاهم 
الجامعــات  تنظمهــا  التــي  التوعويــة 
األهليــة والخاصة باإلضافة إلى توفير 
الجامعييــن  للطلبــة  تدريبيــة  برامــج 
وتوفير فرص عمل للخريجين ليتسنى 
تجهزهــم  عمليــة  خبــرات  بنــاء  لهــم 

للحياة العملية الحًقا. 

اإلناث أكثر

كم عدد إجمالي الموظفين ونسبة  «
الموظفات منهم؟ 

لموظفــي  اإلجمالــي  العــدد  بلــغ   

المجلــس مــن الذكور هــو 55 موظًفا، 
فــي حيــن بلغ عــدد الموظفات اإلناث 

81 موظفة.
إدارات  المجلــس  فــي  ويوجــد 
معنيــة بتنميــة قطاعــات بعينهــا لرفع 
ومنهــا  االقتصــاد،  فــي  مســاهمتها 
قطاع الخدمــات الماليــة، والخدمات 
والســياحة  والتصنيــع،  اللوجســتية 
التكنولوجيــا  وقطــاع  والعقــار، 

واالتصاالت. 
نحن نفخر بأن موظفينا لهم مساهمة 
عظمــى في اســتقطاب االســتثمارات 
للمملكة مما أدى لخلق آالف الوظائف 
علــى مــدى الســنوات الفائتة اســتفاد 

منها الكثير من البحرينيين.

7 قياديات

كم يبلغ عدد شاغلي المناصب  «
القيادية ونسبة اإلناث من العدد 

اإلجمالي؟

بلغ العدد اإلجمالي لشاغلي المناصب القيادية 
بالمجلس 18 منهم 11 ذكوًرا و7 إناث.

زيادة القياديات

هل زاد عدد اإلناث شاغالت المناصب  «
القيادية خالل العام الجاري؟

موظفــات،   3 اإلنــاث  عــدد  زاد  لقــد  نعــم. 
حيث تمت عملية الترقية لثالث موظفات 

لمنصب مدير إدارة خالل هذه السنة.

3 % من الميزانية

كم تبلغ مصروفات وبرامج التدريب  «
المحلية والخارجية، وتشمل الدورات 

والبرامج الدراسية والبعثات 
الدراسية والمنح البحثية؟ 

مــا  بالمجلــس  التدريــب  مصروفــات  تمثــل 
نسبته 3 % من ميزانية القوى العاملة، حيث 
الموظفيــن  تدريــب  فــي  المجلــس  يســتثمر 
فــي برامــج تدريبية مختلفة، منهــا التدريب 
اإلداري، والتدريــب التخصصــي، ويقــع مــن 
بينها التدريب المحلي والتجريب الخارجي.
ونــود التنويــه بأنــه ال ينــدرج فــي سياســة 
المجلــس توفير البعثات والمنح الدراســية 

األكاديمية.

الصف الثاني

ما النظام المعمول للتطور  «
المهني؟ 

ال يعتمد المجلس على األساليب التقليدية 
فــي برامــج التطويــر المهنــي، فهنــاك أكثــر 
مــن مبــادرة يقــوم بهــا المجلــس فــي هــذا 
الخصــوص، ومنها إتاحة الفرص التدريبية 
المختلفة، كما يتم توفير التدريب الخارجي 
المتقــدم للفــرص القياديــة المســتقبلية من 

ضمن برنامج خطة اإلحالل. 
كذلــك يتم إعــداد الصف الثاني بإشــراكهم 
للمؤسســة  االســتراتيجية  رســم  فــي 
وإشــراكهم في برامج ومخيمــات تدريبية 
وتوفيــر نظــام متقدم لتقييــم األداء وفتح 

مجال التوظيف الداخلي وغيرها. 

100 عاملة

ما أبرز فعاليات لجنة تكافؤ الفرص  «
لتنظيمها أو نظمتها خالل الفترة 

الماضية؟ 

بتنظيــم  الفــرص  تكافــؤ  لجنــة  قامــت 

برنامــج لالحتفــاء بيوم المــرأة البحرينية 
حيــث تمــت دعــوة مــا يقــارب 100 عاملة 
فــي القطاعيــن الخــاص والعــام باإلضافــة 
إلــى ممثلــي مــن المجلــس األعلــى للمرأة، 
حيــث قدمــت دالل الزايــد عضــو مجلــس 
الشورى والمهندس راوية المناعي المدير 
بوزارة األشــغال والبلديات عرًضا ســلطت 
مــن خاللــه الضــوء علــى دور المــرأة فــي 
المجــال البلــدي حيــث تمــت مناقشــة دور 
المــرأة فــي هــذا المجــال ومــدى تأثيرهــا 
عليه. ويمكنكم المشــاهدة واالطالع على 
فيديــو الفعاليــة مــن خــالل الرابــط علــى 
https://youtu.be/uEdi4h� ““اليوتيــوب

 be7qc
وفي شــهر رمضــان الفائت، قامــت اللجنة 
بتنظيم مجلس رمضاني نسائي هو األول 
مــن نوعه في مملكــة البحرين، حيث كان 
القيــادات  بيــن  التواصــل  تعزيــز  هدفــه 

النسائية في القطاعين العام والخاص. 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  نظــم  كمــا 
باإلضافية إلى ذلك محاضرة توعوية عن 
ســرطان الثــدي بمشــاركة الدكتورة ســارة 

الريفي.

تكافؤ الفرص

ما أبرز المبادرات التي تدعم  «
تكافؤ الفرص ما بين الموظفين 

والموظفات؟

يطبق مجلس التنمية االقتصادية مبدأ تكافؤ 
الفــرص، حيث يتميز المجلس بتبني سياســة 

واضحة لتكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث.
 كمــا ويعمــل المجلــس علــى تطبيــق المبدأ 
المجلــس  وسياســات  أنشــطة  جميــع  فــي 
علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق بالتوظيــف 
والترقيــات والتدريــب والتمثيل الخارجي 

والترشيح في التمثيل باللجان الوطنية.

مزايا وخدمات

تتنافس مختلف الجهات في توفير  «
خدمات مساندة للموظفة، سواء 

بتطبيق الدوام المرن أو العمل من 
المنزل أو صرف عالوات أو تأمين 

حضانة األطفال، فما أبرز الخدمات 
التي توفرونها للموظفة؟

المزايــا  مــن  العديــد  المجلــس  يوفــر 
والخدمــات المســاندة مثــل الــدوام المــرن، 
أو إمكانيــة العمــل مــن المنــزل، إلــى جانب 
كــون التأميــن الصحي شــامل لجميع أفراد 

العائلة.
كما قام المجلس مؤخرًا باستحداث إجازة 
األبــوة لآلباء لمدة ثالثة أيــام نظًرا ألهمية 
تواجد األب مع العائلة عند وضع الزوجة.

إدارة المواهب

ترصد بعض الجهات ميزانية إلنجاز  «
أبحاث تختص بقضايا وشؤون المرأة، 

فهل رصدتم لذلك وما عنوان 
الدراسات المنجزة إن وجدت؟ 

ال يوجد للمجلس ميزانية خاصة مرصودة 
لألبحــاث العلميــة المتعلقــة بقضايــا المــرأة 
ليــس  أنــه  إال  أهميتــه  رغــم  األمــر  فهــذا 
فــي  ولكننــا  المجلــس،  اختصــاص  مــن 
مجلــس التنميــة االقتصاديــة لدينــا اللجنة 
التــي تتابــع  الفــرص  المتخصصــة بتكافــؤ 
األمــر  بهــذا  يتعلــق  مــا  كل  اهتمــام  بــكل 
وتحــرص على رصد جميع األمور المتعلقة 
بالمــرأة واحتياجاتهــا ضمــن العمل اليومي 
للمجلس ومشــاركته في المحافل العالمية 
واإلقليميــة والتي تتطــرق لكافة المجاالت 

االقتصادية التي تشارك فيها المرأة. 
واللجنــة هــذه تتعــاون بشــكل مباشــر مــع 
لنأخــذ  بالمجلــس  المواهــب  إدارة  فريــق 
باالعتبــار أحســن المعاييــر المطبقــة لرفــع 

الكفاءة واإلنتاجية.

الموظفــات أكثــر مــن الموظفين بمجلس التنمية االقتصادية ونســبتهن 60 % من إجمالي عدد القوى 
العاملــة بالمجلــس. “البــاد” حــاورت مهــا مفيــز التــي تتولى مركــز رئيس تنفيذي للشــؤون المؤسســية 
بالمجلــس عــن خطــة عمــل المجلــس لتحقيق مزيــد من تكافؤ الفــرص. وقالت: ال يعتمــد المجلس على 
األســاليب التقليديــة فــي برامــج التطويــر المهني، وهنــاك أكثر من مبــادرة يقوم بهــا المجلس إلتاحة 
الفــرص التدريبيــة المختلفــة، وتوفيــر التدريــب الخارجــي المتقــدم للفــرص القيادية المســتقبلية من 

ضمن برنامج خطة اإلحال. 

ا على سؤال عن خدمات المجلس للموظفات في ظل تنافس مختلف الجهات في توفير خدمات  وردًّ
مســاندة للموظفــة، ردت مفيــز أن المجلــس يوفر العديد من المزايا والخدمات المســاندة مثل الدوام 
المــرن، أو إمكانيــة العمــل مــن المنــزل، إلــى جانب كــون التأمين الصحي شــامل لجميع أفــراد العائلة.  
وأردفت: المجلس استحدث مؤخًرا إجازة األبوة لآلباء لمدة ثاثة أيام نظًرا ألهمية تواجد األب مع 

العائلة عند وضع الزوجة. وفيما يأتي نص الحوار:

شاركت عضو مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعاقات العامة األمين العام المساعد لشؤون العاقات واإلعام والبحوث بمجلس 
الشــورى فوزيــة الجيــب، فــي اجتماعــات المنظمة العربيــة للتنمية اإلداريــة التي ُعقدت لمجلس أمناء الشــبكة العربيــة للتواصل والعاقات 
العامــة، بحضــور مديــر عــام المنظمــة  ناصــر الهتــان القحطانــي، ورئيس مجلس األمناء ســلطان البازعــي، وعدد من أعضــاء مجلس أمناء 

الشبكة وممثلي األمانة العليا للشبكة بالمنظمة، بمقر المنظمة بالقاهرة.

شــهد  االجتمــاع  أن  الجيــب   وأوضحــت 
العديــد مــن المناقشــات القّيمة، عــن عدد من 
الموضوعــات المتعلقة بالشــبكة، مشــيرة إلى 
أن االجتمــاع أثمــر عــن اعتمــاد خطــة العمــل 
بالالئحــة  التعديــالت  المســتقبلية ومناقشــة 
عمــل  وآليــات  ومهمــات  للشــبكة،  التنفيذيــة 
مجلــس األمنــاء وفئــات العضويــة المختلفة، 
إطــار  فــي  لألعضــاء،  المقدمــة  والمزايــا 

االســتعدادات لإلعــالن عــن إطــالق الشــبكة، 
حيــث ســيتم فتــح بــاب االشــتراك بهــا خالل 
للعالقــات  الثانــي  العربــي  الملتقــى  فعاليــات 

العامة.
 وقالــت الجيــب إن االجتمــاع شــهد مناقشــة 
الثانــي  العربــي  للملتقــى  الرئيــس  العنــوان 
للعالقــات العامــة، إلى جانب محــاوره، مبينة 
أن الملتقــى ســُيعقد في القاهرة في ديســمبر 

المقبل.
تبذلهــا  التــي  بالجهــود  الجيــب   وأشــادت 
التابعــة  اإلداريــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة 
لجامعة الدول العربية، والمساعي المتواصلة 
إلشــهار الشــبكة العربية للتواصــل والعالقات 
العامة، مؤكدة أن وجود الشبكة سُيسهم في 
تبــادل الخبــرات والتجــارب، ووضــع الخطط 
وأقســام  إدارات  عمــل  لتعزيــز  والمبــادرات 

مختلــف  فــي  العامــة  والعالقــات  التواصــل 
المؤسسات والجهات بالدول العربية.

 يشــار إلــى أن فوزيــة الجيــب ُاختيــرت ضمن 
اللجنة التأسيســية للشــبكة العربية للتواصل 
والعالقــات العامة، التي ضمت 30 عضًوا من 

10 دول عربية. 

وأســهمت الجيب في وضع النظام األساســي 
للشبكة، وإطارها العام، قبل أن يتم اختيارها 
ضمــن مجلس األمناء، والتي تضم 11 عضًوا 
مجــاالت  فــي  والمختصيــن  الخبــراء  مــن 
العالقات العامة في عدد من الدول العربية.

 وتهدف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إلى 

أن تكون هذه الشبكة منصة عربية في مجال 
التواصــل والعالقــات العامة، وإحــدى الركائز 
والتدريــب  المهنــة  شــرف  بميثــاق  المعنيــة 
والجوائــز في مجــال العالقات العامة، لتكون 
الكيان العربي الذي يربط العاملين في مجال 

التواصل والعالقات العامة بالدول العربية.

بحرينية تضع خطة عمل شبكة عربية للتواصل
اختيار الجيب من بين 30 عضوا يمثلون 10 دول

محرر الشؤون المحلية

الجيب حاضرة باجتماع مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعالقات العامة

زيادة عدد 
القياديات وترقية 

3 موظفات 
لمنصب مدير

 دعوة 
 100 عاملة 

من القطاعين 
بيوم المرأة

حصل المجلس 
على المركز 

الثاني بجائزة 
التمكين السابقة

 % 3 
مصروفات 

التدريب بميزانية 
الموظفين

 55 
موظًفا 

 81 
موظفة بالمجلس

ترقية

 3 
موظفات لمنصب مدير 

خالل العام

 % 3
من مصروفات التدريب من 

ميزانية القوى العاملة.

 11
ذكًرا يشغلون مناصب قيادية

 7
إناث يشغلن مناصب قيادية

المجلس حصل على المركز الثاني بجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية



عبــر  الكعبــي  لولــوة  المحاميــة  انتقــدت 
“البــاد” رفــض قضــاة التنفيــذ االســتجابة 
قــرارات  المحاميــن التخــاذ  لقــاء  لطلبــات 
فوريــة ترفــع الضــرر عــن موكليهــم، وهــذه 
القــرارات ال يســتوعبها النظــام اإللكتروني 
إلدارة التنفيــذ الــذي وضــع قواعــد بإجابــة 
الطلبات في بعض الحاالت تتأخر أكثر من 
أسبوعين لاســتجابة لها، سواء بالموافقة 
أو الرفض مما يزيد من ضرر الموكلين في 

دار العدل.
بــإدارة  المحاميــن  يعانيــه  مــا  ووصفــت   
التنفيــذ بأنه “محزن”، ومطالبة برفع ســوء 
المحامــي،  لهــا  يتعــرض  التــي  المعاملــة 
والفتــة إلــى أن مجموعــة مــن المحاميــن 
ضيقــة  بمســاحة  لاحتشــاد  يضطــرون 
والوقــوف بطوابيــر طويلة من أجل توقيع 

طلب للقاء قاضي التنفيذ.

ردود الموظفين
مبــررات  أن  الكعبــي  المحاميــة  وشــرحت 
أهميــة  تناقــض  ال  القاضــي  لقــاء  طلــب 
تطبيق النظــام اإللكترونــي إلدارة التنفيذ، 
بعــد  الحــاالت ومــن  بعــض  فــي  إن  قائلــة 
يضطــر  اإللكترونيــة  المعاملــة  إجــراء 
المحامــي للقاء قاضي التنفيذ التخاذ قرار 

فوري صارم.
لموظفــي  اللجــوء  عنــد  أنــه  إلــى  ولفتــت 
المحاميــن  تحويــل  يتــم  التنفيــذ  إدارة 
إلــى مكتــب آخــر يســتقبلهم، ومكــون مــن 
مــن  المحامــي  طلــب  وعنــد  موظفيــن،   4
الموظــف االستفســار عــن طلبــه وأســباب 
رد  يكــون  الرفــض،  حالــة  فــي  القاضــي 
الموظف بأنه يتعين على المحامي إرســال 
بريد إلكتروني وسيتم الرد عليه في حالة 

االستفسار.
مقبولــة  اآلليــة  هــذه  أن  الكعبــي  وعلقــت 

فــي أغلــب الحــاالت، ولكــن فــي الحــاالت 
بعــض  مراعــاة  يجــب  االســتثنائية 
ــا  فوريًّ قــراًرا  تتطلــب  التــي  الموضوعــات 
مــن قاضــي التنفيــذ لئــا يضــر المــوكل، إذ 
قرابــة  اإللكترونيــة  اإلجــراءات  تســتغرق 

أيام.
 وأكــدت أن بعــض القضــاة يرفضــون لقــاء 
موكليهــم  ظــروف  لتوضيــح  المحاميــن 

بالحاالت االستثنائية.
خــال  مــن  المحاميــن  إلهانــة  وأشــارت 
لقــاء  لطلــب  اســتمارة  تقديــم  باشــتراط 
القاضــي ترفــق مــع مبــررات طلــب اللقــاء 
مــن  الرفــض  الطلبــات  هــذه  أغلــب  ومــآل 

القضاة دون مبررات مقنعة.

طاوالت قديمة

لقــاء  القضــاة  رفــض  أن  الكعبــي  وذكــرت 
المحاميــن يعتبــر مخالًفــا لتوجيهــات القيــادة 
ومــا أدلــى بهــا المســؤولون عــن قطــاع العدل 
وعلى رأســها المجلــس األعلى للقضاة ويمثله 
نائــب رئيس المجلس رئيــس محكمة التمييز 
المستشــار عبــدهللا البوعينيــن ووزيــر العــدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد 

بن علي آل خليفة.
 وانتقــدت الكعبــي أســلوب تعامــل الحجــاب 
والحــراس بالمحكمــة مــع المحاميــن، وذلــك 
بوضع حواجز معيقة ومهينة لمزاولي المهنة، 

وهذه الحواجز هي طاوالت قديمة بالية.

ولفتــت إلــى أن وجــود تضــارب بيــن موقف 
إذ  لقاؤهــم،  المحامــي  طلــب  عنــد  القضــاة 
ال يمانــع قاضــي الموضــوع مــن االســتجابة 
لطلب المحامي للقائه بالوقت الذي يناسبه، 
ولكــن يصــر قضــاة التنفيــذ علــى عــدم لقــاء 
المحامــي دون تبريــر ودون تقدير للمحامي 

الذي ينتظر االنتصاف لمصلحة موكله.
واســتدلت علــى حالــة واجهتهــا بدوامــة 
كان  إذا  أنــه  بينهــا  ومــن  البيروقراطيــة 
لديهــا مــوكل متضرر من إجــراء في ملف 
بالملــف،  وكالــة  لدينــا  وليــس  التنفيــذ، 
نقــوم بإيــداع الوكالــة عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي، وتعتمــد بعد 3 أيــام، ويطلب 
كان  إن  وحتــى  الحضــور،  المتضــرر  مــن 

موكلنا سيسّدد وسيوّدع المبلغ.

اللجوء للجمعية

وأردف: “أصبح التعقيد باإلدارة بدل التقدم 
لألمــام بســبب التطــور اإللكترونــي، ونرجــع 

للخلف، ورفض تقديم خدمة للمحامي”.
وتســاءلت: لمــاذا كل تلــك اإلجــراءات فقــد 
وكل  والمطرقــة  الســندان  بيــن  أصبحنــا 

الشكاوى المقدمة ال تأخذ بجدية.
رئيــس  مــع  تواصلــت  إنهــا  الكعبــي  وقالــت 
إلباغــه  البحرينيــة  المحاميــن  جمعيــة 
بمضمــون شــكواها ومجموعــة مــن مزاولــي 
المهنــة ممــا يتعرض له المحامون، ومشــيرة 
إلى أن للصحافة دوًرا كبيًرا باعتبارها عينها 
يقظة من أجل المصلحة العامة وهي معول 

للبناء. 

نافذة واحدة

 وكانــت إدارة التنفيــذ المطــورة خصصــت 
اإلجــراءات  جميــع  إلنهــاء  واحــدة  نافــذة 
وتقليــص عــدد الخطــوات التــي يقــوم بهــا 
صاحــب الشــأن لاســتفادة مــن الخدمــات، 
حيث يمكن للفرد تســليم األوراق المطلوبة، 
ا، ومن ثم اســتام  وســداد الرســوم إلكترونيًّ

الخدمة بمنتهى السهولة.

وتشــمل النافــذة فتــح ملــف التنفيــذ والتــي 
تمكن المســتخدم من طلب فتح ملف تنفيذ 
مــع  المحاكــم  مــن  الصــادرة  القضايــا  علــى 
إمكانيــة تقديــم طلبات على الملــف، إضافة 
إلــى إمكانيــة دفع رســوم فتــح الملف والتي 
تتيح اســتكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة 
وجــدت،  إن  المقدمــة  والطلبــات  للرســوم 
وإتاحة االســتعام عن طلبات ملف التنفيذ، 
والخدمــة اإللكترونيــة الموجهــة للمحاميــن 
فقــط وهــي تبليغــات القضايــا الســتعراض 
تفاصيــل التبليغات واإلحضاريــات الصادرة 

من محاكم التنفيذ.

وزير العدل

استمارة طلب لقاء قاضي التنفيذطاوالت قديمة معيقة

حسن بديوي المحامية لولوة الكعبيعبدالله البوعينين

المحامون يهانون ويتعرضون لسوء معاملة بـ “التنفيذ”
ــاة ــض ــق ال ــاء  لـــقـ ــب  ــل ط ــع  ــي ــوق ــت ل ــة  ــل ــوي ط طـــوابـــيـــر   :”^“ لــــ  ــي  ــب ــع ــك ال

رجل أعمال يتهم مواطنا باالستيالء على 269 ألف دينار
المدعـــى عليـــه أنكر االدعـــاءات والمحكمة تطلب تســـجيالت الكاميرات األمنية

تنظر المحكمة في قضية احتيال واالستيالء على مبلغ يصل أكثر من 269 ألف دينار 
مــن قبــل مخلــص معامــالت -في بدايــة األربعينات من عمره- بحق شــخص أشــخاص 
آخرين تقدم أحدهم ضده ببالغ لدى إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية بعدما ادعى 
لــه أنــه يتاجر في شــراء الســيارات المصدومة خــارج البالد بمبلغ زهيــدة ويعمل على 

استيرادها وتصليحها وبيعها بمبالغ مرتفعة.

وأمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى 
بتأجيل القضية لجلســة 4 سبتمبر المقبل، 
وذلك لتنفيذ قرارها السابق من التي كلفت 
بــه النيابة العامة بإحضــار تفريغ كاميرات 
المراقبــة األمنيــة الخاصــة بــاإلدارة العامة 
للمــرور الكائــن بأحــد المجمعــات التجارية 
المعروفــة الكائــن فــي منطقــة الحــد وقت 
وقــوع الجريمــة إن وجــد، وللمرافعــة مــن 
وكيــل المتهــم مع التصريح لــه بصورة من 

أقوال شهود اإلثبات.
وكانــت أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنه فــي غضون عامــي 2015 

و2016، ارتكب اآلتي:
أوال: اشــترك بطريقي االتفاق والمســاعدة 
مــع آخــر مجهــول وموظــف عــام “حســن 
النية” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي 
وهــو اســتمارة تحويــل المركبات بــاإلدارة 
المجهــول  مــع  اتفــق  بــأن  للمــرور  العامــة 
وأمده بذلك المســتند فقام األخير بتحرير 
كافــة بيانــات االســتمارة وإضافــة توقيــع 
مــزور منســوب للبائــع وهــو المجنــي عليــه 
بشــأن واقعــة مــزورة في واقعــة صحيحة 
مــع علمــه بتزويرهــا ثــم قدمهــا للموظــف 
العــام ببيانــات غيــر صحيحــة وبنــاء علــى 

تلك البيانات تم اعتماد تلك االستمارة.
ثانيــا: اســتعمل المحــرر المــزور المبين في 
البنــد أوال بــأن قدمــه إلــى اإلدارة العامــة 

للمرور مع علمه بتزويره.
ثالثا: بدد الســيارة المبينة النوع والوصف 
عليــه  للمجنــي  والمملوكــة  والقيمــة 

والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.
بمحاضــر  الــواردة  التفاصيــل  وتشــير 
التحقيق في النيابة العامة إلى أن المجني 
عليه السبعيني كان قد أبلغ إدارة مكافحة 
الجرائــم االقتصادية بأن المتهم تمكن من 
االحتيال عليه واالستياء على مبلغ 269 
ألف دينار، إذ قرر المبلِّغ في محضر أقواله 
أنــه تعــرف علــى المتهــم فــي العــام 2014، 
وان المذكــور أبلغــه بأنــه يعمــل في شــراء 
الســيارات المصدومــة مــن خــارج مملكــة 

البحريــن وأنــه يشــتريها بأرخــص األثمــان 
ثم يقوم بتصليحها وبيعها بمبالغ عالية.

وأضــاف أنه لكــي يثبت المتهم أقواله إليه 
فإنــه أجــرى العديــد مــن االتصــاالت ليبين 
لــه قيامــه بالفعــل ببيع وشــراء الســيارات، 
وقــد عــرض عليــه فكــرة شــراء مثــل تلــك 
الســيارات، فوافــق علــى عرضــه، وأعطــاه 
مبلغــا وقــدره 192 ألــف و200 دينــار علــى 
دفعات، نظير شرائه 239 سيارة مصدومة، 
كمــا أنــه كان يقــوم أمامــه باالتصــال مــع 
بأنــه  إليهامــه  المــرور  إدارة  فــي  موظفــة 
يقوم بإجراء تســجيل السيارات، وأن تلك 

اإلجراءات تكون عن طريقها.
وتابــع، أن المتهــم أوهمــه أن باســتطاعته 
اســتخراج أراض له ممنوحة من أشخاص 
بالمملكــة،  عاليــة  مناصــب  فــي  يعملــون 
مدعيا له أنه قام بذلك لعدد من األشخاص 
فــي أوقات ســابقة، وأنــه كان يتواصل مع 
موظفــة أخرى فــي إدارة الســجل العقاري 

لذلك الشأن.
ولفت إلى أنه توجه بالفعل معه إلى هيئة 
الكهربــاء والمــاء وإدارة الســجل العقــاري 
لســداد رسوم تســجيل أرض، والتي بلغت 
قيمــة تلــك الرســوم 13 ألفــا و200 دينــارا، 
ولكن بعد دفعه للرسوم ظل المتهم يماطل 
فــي الموضــوع، ويســتخدم أعــذارا واهية 

يرجعها للجهات المعنية في المملكة.
وأفــاد بأنــه قام ب”تســليف” المتهــم مبالغ 
ماليــة على فتــرات مختلفة، مقابل تحرير 
بالعديــد  يقــوم  أنــه  ليوهمــه  لــه  شــيكات 
مــن األعمــال، وبعــد التســويف والمماطلة 
للســيارات  ملكيتــه  يفيــد  مــا  بإعطائــه 
الســجل  األراضــي توجــه إلدارة  ووثائــق 
العقــاري وهيئــة الكهرباء والمــاء وجمارك 
هــذه  الملــك فهــد لاستفســار عــن  جســر 
قــام  التــي  الســيارات  وتلــك  األراضــي 
بشــرائها المتهم لمصلحته، فتبين له أنه ال 
توجد أية سيارات وال أراض باسمه، وأنه 
وقع ضحية أساليب احتيالية، إذ استولى 
المتهــم علــى نقــوده وتســبب لــه بخســائر 

مادية ال تقل عن 400 ألف دينار.
فضــا عــن أن 5 أشــخاص آخرين، 4 منهم 
المجنــي عليــه، قــرروا  مــن ذات جنســية 
جميعــا في تحقيقــات النيابــة العامة أنهم 
أيضا كانوا ضحية احتيال ألفعال المتهم، 

فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.
غيــر  إليــه  نســب  مــا  أن  المتهــم  وقــال 
علــى  تعــرف  أنــه  والحاصــل  صحيــح، 
الشــاكي منــذ مدة، فــكان يقــوم بتخليص 
المعامات له كونه يعمل في هذا المجال، 
وترتــب على ذلــك بأن توطــدت العاقات 
بينهمــا فأصبحــا كاألهــل، حتــى أنه يعرف 
أهــل المجني عليه واألخير يعرف عائلته، 
كمــا توطــدت عاقته بأهــل المجني عليه، 
وعندمــا زادت العاقة بينهما كان المجني 
عليــه يعطيــه الكثيــر مــن األعمــال ســواء 
الجهــات  لــدى  لتخليصهــا  ألقاربــه  أو  لــه 

الحكومية.
وأوضــح أنه ذات مــرة أبلغه المجني عليه 
أن لديــه عــددا من الســيارات يريد منه أن 
يقــوم بعمــل اإلجــراءات الازمــة إلدخالها 
إلى مملكة البحرين وتسويقها له، فأخبره 
أنــه ليــس لديــه معرفــة أو خبــره فــي ذلك 
المجــال، مبينــا أنــه بالفعل ذهــب معه بين 
فترة وأخرى بناء على طلب الشــاكي إلى 
جســر الملــك فهد، والــذي كان يقول له أن 
ســيارته ســوف تصل عبر الجســر ولكنهما 
خــاف  يتبيــن  للجســر  يتوجهــان  عندمــا 

ذلك.
دائمــا  يتصــل  الشــاكي  أن  إلــى  وأشــار 
بأشــخاص مــع عائلتــه مثــل أزواج خاالته 
أو خالــه كــون أنهــم يعملــون لــدى الجهات 
الرســمية، وأن المذكور كان يعرض عليهم 

مســاعدته في استيراد تلك السيارات، إال 
أنهم كانوا يعتذرون منه كونهم ليسوا من 

أهل االختصاص.
وقــرر بأنه ظل الحــال بينهما على ذلك، إذ 
كان يقوم بعمله مع المجني عليه كمخلص 
له، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات طلب 
منه الشــاكي تســجيل أرض له في منطقة 
المنامــة، لكنــه عندما تابــع الموضوع تبين 
لديه أن الســبعيني ليس لديه ســوى منزل 

واحد في منطقة جزر أمواج.
وتابــع، أنــه بعدمــا تــم توقيفــه فــي نهايــة 
قضيــة  بســبب   2016 العــام  مــن  أكتوبــر 
مطالبــة ماليــة ألحــد البنــوك كــون أنــه لــم 
يســدد قيمــة أقســاط القــرض الــذي أخذه 
منــه، كــون أنــه اســتقال مــن الوظيفتيــن 
اللتيــن كان يشــغلهما، إحداهمــا لــدى احــد 
البنــوك واألخــرى في شــركة تأميــن، ألغى 
المجنــي عليــه الشــاكي وكالتــه إليــه بعــد 
أقــل من أســبوع واحد، وعندما ســأله عن 
الســبب قــرر لــه األخيــر أنــه ســوف يعيــن 

شخصا آخر بدال عنه.
كما قال إنه تقدم ضد المجني عليه بباغ 
بتاريخ 17 نوفمبر 2016، وذلك بعد 7 أيام 
مــن خروجــه مــن التوقيــف، ألنه علــم بأن 
الشــاكي دخل إلــى غرفته بمســكنه ودون 
متعلقــة  مســتندات  عــدة  وأخــذ  منــه،  إذ 
بــه، وال يعلــم ســبب قيامه بذلــك، ومن ثم 
تفاجــأ بــه يقــدم هذا البــاغ ضــده، مؤكدا 
علــى أنــه بــاغ كيــدي ال صحــة لــه، فضــا 
عــن أنه ليس لديه أية عاقة بالموظفتين 
العامــة  العقــاري واإلدارة  بــإدارة الســجل 
للمــرور، والــذي يدعــي المجنــي عليــه أنــه 

على عاقة بهما لتسيير معاماته.

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

برئاســة حميد حســين وعضوية دينا اللظي، وفوزية الصالح، عقدت 
لجنــة حقوق األشــخاص المقيدة حريتهم التابعة للمؤسســة الوطنية 
لحقــوق اإلنســان اجتماعهــا العــادي الرابــع بمقــر المؤسســة بضاحيــة 

السيف. 

اللجنــة  ناقشــت  حيــث 
اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 
قراراتهــا  مجمــل  بشــأن 

وتوصياتها السابقة. 
وأقــرت اللجنة خطــط زياراتها 
المعلنــة وغيــر المعلنــة لمراكــز 
اإلصــاح والتأهيــل والتوقيف 

ودور الرعاية لشــهر أغسطس، 
الضمانــات  مــن  التأكــد  بهــدف 
خــال  للمتهميــن  المتوفــرة 
مرحلــة التحقيــق، إضافــة إلــى 
النموذجيــة  القواعــد  توافــر 
الســجناء  لمعاملــة  الدنيــا 

والمعتمدة دولًيا.

لجنة “المقيدة حريتهم” تقر زياراتها لـ “اإلصالح”
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3 أغسطس 2019 
2 ذو الحجة 1440

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية )بصفتها االستئنافية(، غيابيا، 
بتأييد معاقبة لص ســرق 12500 دينار من مســكن في أحد المجمعات 
الســكنية فــي منطقــة العدليــة، بعدمــا تبيــن أنــه دخــل المنــزل ســابقا 
لتصليــح مكيــف وتعــرف على محتوياته فقرر ســرقة مــا يتحصل عليه 
فيــه عنــد غيــاب العائلــة المجني عليها؛ وذلك بحبســه لمدة 6 أشــهر مع 

النفاذ عما أسند إليه من اتهام.

العامــة  النيابــة  أحالتــه  وكانــت 
للمحاكمــة علــى اعتبار انــه بتاريخ 
1 يونيــو 2018، ســرق المنقــوالت 
والقــدر  والنــوع  الوصــف  المبينــة 
بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.
فــي  عليــه  المجنــي  الوافــد  وذكــر 
باغــه لــدى مركــز الشــرطة أنه في 
مــن  عودتــه  وحــال  الواقعــة  يــوم 
فــي  الكائــن  إلــى مســكنه  الخــارج 
احــد المجمعــات الســكنية بمنطقــة 
العدليــة بصحبــة زوجتــه ونجليــه، 
اكتشــف وجود كسر في باب غرفة 

النــوم، وتبيــن لــه أنــه تمــت ســرقة 
مصوغــات ذهبيــة خاصــة بزوجته 
تقــدر قيمتهــا اإلجماليــة بمبلــغ 10 
آالف دينــار، كمــا انــه تمــت ســرقة 

مبلغ نقدي وقدره 2500 دينار.
إدارة  عــن  المســؤول  وقــال 
المنــزل  بــه  الكائــن  “الكمبونــد” 
بجلــب  قــام  أنــه  المســروق 
شــخصين إلصــاح مكيــف خــاص 
بذلــك المنــزل، ومــن ضمنهمــا كان 

المستأنف المدان.

وثبت في التقرير الفني إلدارة األدلة المادية )شعبة البصمات(  «
تطابق بصمات يد المستأنف بأكثر من 12 عالمة مميزة مع اآلثار 

المرفوعة من على بعض محتويات مسكن المجني عليه.

استغل غياب أهل البيت فسرق أغراضا بـ 12500 دينار

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية



ــا ــارّي ــف ــي ــش ــس إت ــي ــال ــس ــون ــو غ ــرتـ ــيـ ــف روبـ ــي ــأل ــن ت مـ

“كلمة” يصدر “أدب أمريكا الالتينية الحديث”

أصــدر مشــروع “كلمــة” للترجمــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة- أبوظبــي كتــاب “أدب أمريــكا الالتينية الحديــث” من تأليــف روبيرتو غونســاليس إتشــيڤارّيا، الناقد 
األمريكي الكوبّي المرموق، وأستاذ األدب الهسباني بجامعة ييل، وقد ترجمه إلى العربّية تحسين الخطيب، وراجعه الدكتور أحمد خريس. 

يأتــي الكتــاب، الذي صــدر في أصله 
اإلنجليــزي، ضمن سلســلة “مقّدمات 
جامعــة  مطبعــة  عــن  موجــزة”، 
أكســفورد فــي العــام 2012، لتقديــم 
خالصــِة قــراءٍة عميقــة وشــخصّية، 
ألبــرز األعمــال المكتوبــة باإلســبانّية 
هيئــة  فــي  الاّلتينّيــة،  أمريــكا  فــي 
كــّراس ُموَجٍز، موّجه في األصل إلى 
القــارئ غير المتخّصــص أو باألحرى 
فــي  كثيــًرا  يبحــث  ال  الــذي  إلــى 
التــه  “مقّدمــات” األدب، وال فــي تحوُّ
الكبرى، وال حّتى في مآالته الاّلحقة 
وإّنمــا هــو معنــّي بقراءة هــذا األدب 
تجلــب  ُمشــّوقة،  حكايــة  بوصفــه 
متعــة القراءة بصرف النظر عن تلك 
والمــآالت  والتحــوالت  المقدمــات 
ولتحقيــق هــذه الغايــة جــذب انتباه 
القــارئ العــادّي، وحّثــه علــى قــراءة 
المزيد من أدب أمريكا الاّلتينّية، فإّن 
هــذه المقّدمة القصيرة جــّدًا، تنطلق 
فــي األســاس مــن فكــرة جوهرّيــة، 
محفوفــة  مجازفــة  علــى  تنطــوي 
بالمخاطــر؛ كيف يمكــن للناقد، حتى 
ذلــك المتبّحــر فــي الحقــل المعرفــّي 
الــذي يكتب عنه، أن ُيلّخص نتاج ما 
ينــوف علــى قرنين مــن أدب أّمٍة ما، 
فــي مثــل هــذه المســاحة المقتضبة، 
طــرف  مــن  الّنقــد  ســهام  تنالــه  وال 
أولئــك الذيــن ســيمتعضون، بمــرارة، 
جــراء بعــض االســتثناءات التــي ال 
مفــر منها ولكّن هذه المجازفة كانت 
“أمــًرا مثيــًرا  إلــى المؤلــف،  بالنســبة 
وجديــًرا بالمحاولــة، إذ توّجب عليه 
أن ُيخضــع مدّونــة النصــوص، التــي 
أمريــكا  أدب  تاريــخ  عليهــا  ينطــوي 
الالتينّيــة، لتثميــن حــازم مــن ناحية 

القيمة والتأثير.
لقــد راج أدب أمريــكا الاّلتينّيــة، منذ 
ستينّيات القرن الماضي، على نطاق 
عالمــّي، وبصورة ال مثيل لها، فغدت 
بورخيــس  لويــس  أعمــال خورخــي 

وغابرييــل غارســّيا مارِكس وخوليو 
ُجوســا  بارغــاس  وماريــو  كورتَســر 
وكارلــوس فوينتــس وپابلــو نيــروذا 
وأكتاڤيــو پــاس، جــزءًا أصيــالً مــن 
ثقافــة القّراء في العالــم أجمع ولكّن 
هــذا الــّرواج، وذيــوع الّصيــت الــذي 
تمّتــع بــه صّنــاع هــذا األدب، خاّصــة 
بعــد فوز غابريياّل مســترال وميغيل 
آنخل أســتورياس ونيروذا وغارسيا 
جوســا  وبارغــاس  وپــاس  مارِكــس 
وليــد  ليــس  لــآداب،  نوبــل  بجائــزة 
الّصدفــة، وإّنمــا ينطلــق مــن تقاليــد 
عريقــة، ضاربــة الجــذور عميًقــا فــي 
أرض أمريــكا الالتينّية وشــخصّيتها 
خــارج  قّلــة،  إّن  وحيــث  الفردانّيــة 
تعــرف  باإلســبانّية،  الناطــق  العالــم 
منــه  خــرج  الــذي  األدبــّي  التقليــد 
هــؤالء المؤّلفــون، فــإّن هــذا الكتــاب 
بحــٌث عميق، ومكّثف، في أصل هذا 

وممارســاته(،  )واّتجاهاتــه  التقليــد 
التاســع  القــرن  خمســينّيات  منــذ 
عشــر، وحتــى أوائــل القــرن الحــادي 
والعشرين منذ أن كان مجّرد جمهرة 
القومّيــة، حّتــى أصبــح  مــن اآلداب 

ا يتهافت القّراء عليه.  أدًبا عالميًّ
مؤلف الكتاب، روبيرتو غونســاليس 
فــي  المتخصصيــن  مــن  إتشــيفارّيا، 
وثقافتهــا،  الالتينّيــة  أمريــكا  أدب 
شــهرة  نالــت  مؤلفــات  وصاحــب 
واســعة، فــي األوســاط األكاديمّيــة، 
وخارجهــا نــال شــهادة البكالوريوس 
ســنة  فلوريــدا  جنــوب  جامعــة  مــن 
جامعــة  مــن  والماجســتير   ،1964
وحصــل   ،1966 العــام  فــي  إنديانــا 
علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة 
ييــل ســنة 1970. كما منحته جامعة 
كولغيــت درجــة الدكتــوراه الفخرّية 
في العــام 1987، وجامعــة كولومبيا 

فــي العــام 2002 عّيــن ســنة 1999، 
األمريكّيــة  األكاديمّيــة  فــي  عضــًوا 
الرئيــس  منحــه  والعلــوم.  لــآداب 
اإلنســانّية  العلــوم  “قــالدة  أوبامــا 
القومّيــة” فــي العــام 2010 مــن كتبه 
المنشــورة: “ثربانتس دون كيخوته” 
واألرشــيف”  و”األســطورة  )2015(؛ 
ســنغر  كاثريــن  بجائــزة  فــاز  الــذي 
كوفاكــس في العــام 1990، وبجائزة 
رابطة الدراسات األمريكّية الالتينّية 
في العــام 1992(؛ و”كبريــاء هاڤانا”، 
الــذي فــاز بجائــزة دايــف مــوور فــي 

العام 2002.
تحســين  الكتــاب،  مترجــم  وأّمــا 
ومترجــم  كاتــب  فهــو  الخطيــب، 
أردنــي، صــدر لــه، مؤّخــًرا: “المجــّرة: 
)2018(؛  الكــون”  خريطــة  رســم 
ريتســوس”  يانيــس  و”إيروتيــكا: 

)2017(، من بين كتب أخرى.
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صــدر مؤخــًرا عــدد خــاص مــن مجلة “إبــداع” التــي تصدرهــا الهيئة 
المصريــة العامــة للكتــاب، العــدد تزينــه رســوم الفنــان الليبي عتوق 
بــو راوي، وفــي نهايتــه مقــال للكاتــب الليبي محمود البوســيفي عن 
مسلســل “زنقــة الريح”، الذي عرض في شــهر رمضــان الماضي وهو 

من تأليف عبد الرحمن حقيق وإخراج أسامة رزق.

وبحســب مقــال البوســيفي فــإن 
هذا المسلسل الذي تدور أحداثه 
في زمن الحرب العالمية الثانية، 
ســجل نقلــة نوعيــة فــي الدرامــا 
الليبيــة التــي يبلــغ عمرهــا نحــو 

جمــع  فــي  ونجــح  قــرن،  نصــف 
الليبييــن علــى متابعتــه رغــم مــا 
يعصــف بالبــالد مــن اصطفافــات 
تدفــع بأهلها إلــى التمترس خلف 

خنادق متقابلة.

جديد مجلة إبداع

شــهدت المكتبــة البريطانيــة، علــى 
مدار يوم كامل، عدة جلسات أدبية 
العربــي،  األدب  فــي  متخصصــة 
جمعت أســماء عربية مــن مختلف 
ضمــن  وذلــك  األدبيــة،  األجيــال 
فعاليات مهرجان “شــباك” بنسخته 
و”شــباك”  العــام،  لهــذا  الخامســة 
هــو النافــذة المطلــة علــى الثقافــة 
ثقافــي  بينالــي  الراهنــة؛  العربيــة 
تنظمــه بلديــة لنــدن، بالتعــاون مــع 

مؤسســات أجنبية وعربيــة كثيرة، 
المكتبــة  فــي  القاعــة   وشــهدت 
البريطانيــة عــدة جلســات حوارية 
ابتــدأت  الجمهــور،  مــع  وتفاعليــة 
بجلســة “موجــة بال نهاية” ناقشــت 
فــي  الحديثــة  النســوية  الكتابــة 
األدب العربــي الراهن، ومدى تأثير 
نتــاج الرعيــل األول مــن األديبــات 
العربيــات علــى مــا تكتبــه النســاء 

ا. العربيات حاليًّ

عــن  مصريــون  مبدعــون  أعــرب 
ســعادتهم بافتتــاح متحــف نجيــب 
محفــوظ بعــد ســنوات طويلــة منذ 
نشــبت  وقــد   ،2006 عــام  رحيلــه 
األوســاط  فــي  الجــدل  مــن  حالــة 
الثقافيــة بين الكتاب والمســؤولين 
حــول تخصيــص متحــف لــه، ولــم 
تخــُل الفرحــة بالمتحــف مــن بعض 
وزارة  إلــى  الموجهــة  االنتقــادات 
تجهيــز  علــى  والقائميــن  الثقافــة 

بعــض  اختفــاء  حــول  المتحــف، 
وغيــاب  نوبــل،  صاحــب  مقتنيــات 
أرشــيفه، واالستســهال في اإلعداد 

للمتحف.
يشار في هذا السياق إلى أن وزارة 
الثقافــة أعلنــت عــن توفيــر خمــس 
والروايــة  الســيناريو  لكتابــة  منــح 
المتحــف،  فــي  القصيــرة  والقصــة 
والتخفيض على الكتب بنســبة 50 

% من إصدارات وزارة الثقافة.

صــدر حديًثــا كتاب “اقتصاديــات الثقافة العربــي.. دور الكويت الثقافي” 
في تنمية المعرفة، يقع الكتاب في 363 صفحة من القطع المتوسط، من 

تحرير د. محمد الرميحي وإعداد فوزية جاسم العلي.

النــدوة  بحــوث  يوّثــق  الكتــاب 
إطــار  فــي  أقيمــت  التــي  الثقافيــة 
فعاليــات مهرجــان القريــن الثقافــي 
ينايــر  فــي  تواصلــت  التــي  الـــ24 
نخبــة  النــدوة  حضــر  وقــد   ،2018
مــن المهتميــن فــي عــدد مــن الدول 

كباحثيــن  والكويــت،  العربيــة 
الغــرض  وكان  ومعلقيــن وحضــور، 
منهــا اكتشــاف مــا يمكــن أن تــدره 
المجتمــع،  ــا علــى  الثقافــة اقتصاديًّ
أن  المركزيــة  الفكــرة  مــن  انطالًقــا 

الثقافة هي قائدة للتنمية.

مهرجان شباك

متحف نجيب محفوظ

دور 
الكويت 
الثقافي

أعلن وزير الثقافة السعودي األمير بدر بن عبد هللا بن فرحان، موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب، في الفترة من 2 إلى 11 
من أبريل 2020، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وســتتولى وزارة الثقافــة، للمــرة األولى، 
مهمــة تنظيم المعرض وإدارتــه بالكامل، 
تتوالهــا  ثقافيــة  ملفــات  حزمــة  ضمــن 
وزارة  عــن  فصلهــا  بعــد  الثقافــة  وزارة 

اإلعالم.
وبــدأت الــوزارة االســتعدادات للمعــرض 
الســنوي منــذ وقــت مبكر، وتحديــًدا منذ 
أبريــل الماضــي، إذ عّيــن األميــر بــدر بــن 
عبــدهللا بن فرحــان، عبدالرحمن العاصم 

مديًرا للمعرض. 
وأوضح المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الثقافــة، عبدالكريــم الحميــد، أن الــدورة 
المقبلــة تحظــى باهتمــام وزيــر الثقافــة، 
بمــا  العمــل،  لســير  الدقيقــة  ومتابعتــه 
يضمــن تقديــم معــرض يليق بما تشــهده 
المملكــة من قفزات فــي جميع األصعدة، 
ومكانتهــا وعمقهــا الحضــاري والثقافــي، 
وبمــا يمثلــه الكتــاب مــن قيمــة معرفيــة 

الثقافــة  تاريــخ  فــي  أصيلــة  وثقافيــة 
السعودية والعربية، مؤكدًا سعي الوزارة 
فــي  يحمــل  مختلــف  معــرض  لتقديــم 
طياته فعاليات وبرامج ســتثري الساحة 

الثقافية.

وتهــدف وزارة الثقافة من خالل تنظيمها 
للمعــرض، إلــى إيجــاد بيئــة محفــزة علــى 
القراءة وصناعة الكتاب، كما ستسهم في 
تعزيــز مكانــة العاصمــة الريــاض، بوصفها 

وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.

معرض الرياض الدولي للكتاب

“الثقافة” تتولى ألول مرة مهمة التنظيم واإلدارة بالكامل

انطالق معرض الرياض للكتاب 2 أبريل

أجــرى الباحــث محمــد أحمــد مصطفــى المعصراني بحًثا بعنــوان: “معجم البابطين للشــعراء العرب المعاصرين: دراســة عروضية” لنيل رســالة 
الماجستير في كلية اآلداب قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة طنطا بمصر.

 ويقــول الباحــث المعصرانــي فــي رســالته إن 
معجــم البابطيــن للشــعراء العــرب المعاصرين 
ينتمــي إلــى ما تميــز به المســلمون عن غيرهم 
البــاب  وجــاء  التراجــم.  وهــو  أال  األمــم  مــن 
األول فــي البحــث بعنــوان “الشــعر المقفى في 
المعجــم”، واندرج تحته تســعة فصــول وجاء 
البــاب الثانــي بعنوان “شــعر التفعيلة وقضاياه 
فــي المعجــم”، وفيــه عناوين الفصــول اآلتية: 
البحــور  المســتخدمة فــي المعجــم والقافيــة 
في شــعر التفعيلة والزحــاف والعلة، أما الباب 
الثالــث فقــد ورد بعنــوان “”قصيــدة النثــر فــي 

المعجم” .
العــرب  للشــعراء  البابطيــن   يذكــر أن معجــم 
المعاصرين أصدرته مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطيــن الثقافيــة، وقــد صدر حتــى اآلن في 
ثــالث طبعات وبلغ عــدد الذين ضمهم المعجم 

أكثر من ألفين وخمسمائة شاعر وشاعرة.

ــر ــص ــر فـــــي م ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ ــل الـ ــيـ ــنـ قــــدمــــت لـ

دراسة عروضية عن معجم البابطين

“دائما يوجد في بعض 
الجنون حب، ولكن دائما 
يوجد بعض المنطق في 

الجنون”.

نيشته

3 أغسطس 2019 السبت
2 ذو الحجة 1440
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المحليين ــاءات  ــش اإلن مقاولي  مشاركة  ــراءات  إجـ تيسير 

دراسة معايير تأهيل المقاولين للمناقصات

ترأس وزير اإلســكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باســم الحمر االجتماع األســبوعي للمجلس، إذ جرى مناقشــة 
عــدد مــن الطلبات المتعلقة بالمناقصات الحكومية بصفته الجهة التنظيمية المســتقلة المكلفة باإلشــراف على ممارســات 

المناقصات والمزايدات الحكومية.

 وقــام المجلس بمناقشــة ســبل تيســير 
إجراءات مشــاركة مقاولي اإلنشــاءات 
المحلييــن فــي المناقصــات الحكومية، 
حيــث تمــت مراجعــة معاييــر التأهيــل 
وتبــادل  اإلنشــاءات  لمقاولــي  المســبق 
واألدوات  الخيــارات  بشــأن  اآلراء 
تحفيــز  شــأنها  مــن  التــي  المتاحــة 
المقاولين المحليين على المشاركة في 

المناقصات وتنفيذ عقود المشاريع. 
تــم خــال االجتمــاع اســتعراض   كمــا 
تطبيــق  أثــر  لقيــاس  تحليليــة  دراســة 
المعتمــدة  المســبق  التأهيــل  معاييــر 
خــال عــام 2017 علــى قطــاع مقاولي 
اإلنشاءات والتوصيات التي تسهم في 
رفع مستوى الجودة واألداء في تنفيذ 
هــذه  وتعتمــد  الحكوميــة،  المشــاريع 
الدراســة علــى تحليل بيانات الســنوات 
آراء  واســتقصاء  األخيــرة  األربــع 
الجهــات المتصرفــة المعنيــة ومقاولــي 

هذا القطاع.
 وعلــى هامــش االجتمــاع صــرح رئيس 
مجلس المناقصات والمزايدات سعادة 
المهنــدس باســم بن يعقــوب الحمر بأن 
قطــاع البنيــة التحتيــة يعــد أهــم ركائز 
قيمــة  بلغــت  إذ  البحرينــي،  االقتصــاد 
مناقصــات هــذا القطــاع العــام الماضــي 
بحرينــي،  دينــار  مليــار   1.1 حوالــي 
علــى  المجلــس  حــرص  إلــى  مشــيًرا 
دعــم هــذا القطــاع الحيــوي مــن خــال 
االرتقــاء بمســتوى الكفــاءة والفاعليــة 
ومعاييــر  جهــة  مــن  اإلجــراءات  فــي 
التأهيل المناسبة التي من شأنها تفادي 
المخاطر من جهة أخرى، األمر الذي من 
شــأنه أن يســهم فــي تجويد إجــراءات 
التحديــات  وتذليــل  المســبق  التأهيــل 
التي قــد تواجه المقاولين أثناء التقدم 
الجهــات  سيســاعد  كمــا  للمناقصــات، 
مشــترياتها  تأميــن  علــى  المتصرفــة 

بأسعار تنافسية وعادلة.
“يظــل  المجلــس:  رئيــس  وأضــاف   
مجلــس المناقصــات والمزايــدات منــذ 
تتســم  بإجــراءات  ملتزًمــا  تأسيســه 
بأعلــى معاييــر العدالــة والشــفافية بمــا 
يكفــل فرًصا متكافئــة لجميع الموردين 
والمقاولين المشــاركين في المناقصات 
والمزايــدات، وهــو مــا يأتــي فــي إطــار 
جهودنــا الحثيثــة لدعم رؤيــة البحرين 
االقتصاديــة 2030 الراميــة إلــى خلــق 

اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة”.
 وأضــاف أن دعــوة شــركات المقــاوالت 
للمشــاركة فــي المناقصــات الحكوميــة 
تتــم وفًقــا لدرجاتهــم المعتمــدة وبنــاًء 
الشــركات  وإمكانيــات  قــدرات  علــى 
إذ يضمــن  والفنيــة واإلداريــة،  الماليــة 
والنزاهــة  الفــرص  تكافــؤ  النظــام  هــذا 
فــي التعامــل مــع هــذه الشــركات، كمــا 
مــن  لهــا  وحمايــة  دعــم  نظــام  يمثــل 

مخاطــر االلتــزام بعقود تفــوق طاقتها. 
كذلــك يســاهم هذا النظام فــي الحفاظ 
علــى المــال العــام، وذلك بضمان إســناد 
المقاوليــن  إلــى  الحكوميــة  المشــاريع 
الذيــن تتوافر لديهم جميــع اإلمكانيات 

والشروط المطلوبة.
ــا  المجلــس يعمــل حاليًّ إلــى أن   يشــار 
والهيئــات  الــوزارات  مــع  بالتنســيق 
والشركات الحكومية على وضع خطط 
المحلييــن  المقاوليــن  لدعــم  التأهيــل 
للفتــرة الممتــدة إلــى نهاية عــام 2020، 
شــفافة  تأهيــل  لمعاييــر  وفًقــا  وذلــك 

وعادلة.
 يذكــر مجلس المناقصــات والمزايدات 
بمجلــس  هــو مجلــس مســتقل ملحــق 
الوزراء، تأسس بموجب مرسوم ملكي 
جــدول  مــع   2003 عــام  ينايــر   9 فــي 
أعمــال واضــح يتلخــص في وضــع آلية 
المناقصــات  إلرســاء  دقيقــة  تنظيميــة 
الحكوميــة تعتمــد علــى مبــادئ تحقيق 
والعدالــة  والشــفافية  الفــرص  تكافــؤ 
ســعًيا إلــى تحقيــق المصلحــة الوطنيــة 

العليا.

المنامة - مجلس المناقصات

بنك انجلترا 
يحّذر من “صدمة 

فورية” لالقتصاد 

كارنــي  مــارك  إنجلتــرا  بنــك  حاكــم  حــّذر 
الجمعــة من أن بريكســت بــدون اتفاق كما 
هــو مقرر في 31 أكتوبر سيســبب “صدمة 
فوريــة” لاقتصــاد البريطانــي. وقــال فــي 
تصريحــات لبي.بــي ســي “مــن دون اتفاق 
ســتكون الصدمــة علــى االقتصــاد فورية”، 
فــي حيــن أن رئيــس الــوزراء البريطانــي 
يســتبعد  لــم  جونســون  بوريــس  الجديــد 
مــن  اتفــاق  بــدون  لنــدن  خــروج  احتمــال 

االتحاد األوروبي. 
وحــّذر كارنــي مــن أنــه “لــن يعــود بإمــكان 
بعــض الشــركات القيــام بعملهــا وتحقيــق 

أرباح” في حال حصل ذلك.

لندن - اف ب

الرياض - االقتصادية

أعلن جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لبنك “باركليز بي ال سي”، أمس 
األول، أن البنك اســتغنى عن نحو ثالثة آالف وظيفة في الربع الثاني 
من العام الجاري، في إطار ترشيد النفقات ومواجهة موجة االنتقادات 

الموجهة للبنك في شأن قدرته على تحقيق األرباح المستهدفة.

 وقالــت وكالــة أنبــاء “بلومبيــرج” 
انضــم  لنــدن،  ومقــره  البنــك،  إن 
بذلك إلــى أقرانه من بنوك أوروبا 
خــال  وظائــف  شــطبت  التــي 
بنــكا  وبينهــا  األخيــرة،  األشــهر 
هولدنجــز”  ســي  بــي  اس  “اتــش 
البريطانــي و”سوســيتيه جنــرال” 

الفرنسي.
 وبحســب “رويتــرز”، قــال توشــار 
لبنــك  المالــي  المديــر  مورزاريــا، 

تــم  التــي  الوظائــف  إن  باركليــز، 
االســتغناء عنهــا “لــم تتركــز فــي 
قطــاع معيــن، لكــن شــملت جميع 
القطاعــات”، خاصــة تلــك التي لم 

تحقق أرباًحا أو عائدات.
وارتفــع ســعر ســهم البنــك بنســبة 
تــداوالت  فــي  دوالر   3.4 بلغــت 
لندن حيث قال ستالي إنه “واثق 
للغايــة” من أن “باركليز” يمكنه أن 

يحقق األرباح المستهدفة.

“باركليز” يشطب 3 آالف وظيفة

واشنطن - د ب أ

ا التوصل إلى اتفاق بشأن فتح أسواق االتحاد األوروبي أمام  صرحت مصادر مطلعة بأن الرئيس األميركي دونالد ترمب سيعلن رسميًّ
المزيد من صادرات اللحوم األميركية، بعد أن خفضت الكتلة األوروبية وارداتها من اللحوم من دول أخرى في وقت سابق هذا العام.

عــن  لألنبــاء  “بلومبــرج”  وكالــة  ونقلــت   
الكشــف  عــدم  اشــترطت  التــي  المصــادر، 
التجــاري  الممثــل  إن  القــول  هويتهــا،  عــن 
األميركــي روبــرت اليتهايــزر ســيوقع اتفاقا 
لزيــادة كميــة اللحوم األميركيــة التي يمكن 

بيعها في أسواق االتحاد األوروبي.
 وأفــادت “بلومبــرج” بــأن برنامــج الرئيــس 
بشــأن  “إعاًنــا  يتضمــن  الجمعــة  ترامــب 
التجــارة مــع االتحاد األوروبــي”، رغم أنه لم 
يتســن الحصول على تعليق في هذا الصدد 
التجــاري  الممثــل  أو  األبيــض  البيــت  مــن 
األميركــي.  وصــرح مســؤولون مــن االتحاد 
األوروبــي الشــهر الماضــي بأنه ســيكون من 
حــق المزارعيــن األميركييــن تصديــر قرابــة 
مــن  األوروبــي  االتحــاد  مــن حصــة   % 80
لحــوم األبقــار الخاليــة مــن الهرمونــات على 

مــدار الســنوات الثمانــي المقبلــة، بمــا يمثــل 
نحو 35 ألف طن متري.

وأضافت المصــادر أن إدارة ترامب نجحت 
فــي  حصتهــا  زيــادة  فــي  الماضــي  الشــهر 

أقنعــت  بعدمــا  األوروبيــة  اللحــوم  أســواق 
الكتلــة األوروبيــة كل أســتراليا واألرجنتين 
وأوروجواي بالتنازل عن أجزاء من حصتها 

التصديرية إلى التكتل.

أســتراليا واألرجنتين تنازلتا عن بعض حصتهما بالسوق األوروبية
اتفاق أميركي أوروبي لصادرات اللحوم

لندن - رويترز

لبنــان  ديــون  علــى  التأميــن  تكلفــة  ارتفعــت 
الســيادية إلى مســتوى قياسي أمس الجمعة، 
بعدمــا حــّذر الرئيــس ميشــال عــون مــن مغبة 
مــا يمكــن أن تفرضــه المؤسســات الدولية من 
إجــراءات ماليــة قاســية مــا لــم يتــم تقديــم 
تضحيات إلنقاذ باده من أزمتها االقتصادية.  
أن  ماركــت  آي.إتــش.إس  بيانــات  وأظهــرت 
اللبنانيــة  االئتمــان  مخاطــر  مبادلــة  عقــود 
نقطــة   990 إلــى  ارتفعــت  ســنوات  لخمــس 
أســاس، بزيــادة 33 نقطــة أســاس عــن إغــاق 

يوم الخميس.
 ويــوم الخميــس، أثــار عــون علــى مــا يبــدو 
احتمــال اضطــرار لبنان إلى اللجــوء لصندوق 
النقــد الدولي للحصول على المســاعدة إذا لم 
تثمر جهود اإلصاح التي تبذلها الحكومة عن 

تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي.

كلفة تأمين ديون 
لبنان تقفز لمستوى 

قياسي
“تويوتا” تخّفض توقعاتها لألرباح

ــار الـــصـــرف ــ ــع ــ ــات أس ــ ــراض ــ ــت ــ بــســبــب اآلثــــــــار الــســلــبــيــة الف
أعلنــت عمــالق صناعة الســيارات اليابانيــة “تويوتا” أمس الجمعة خفض توقعاتها بشــأن 
تحقيــق أربــاح تشــغيلية خــالل العــام المالي الجــاري إلى 240 مليــار ين )2.2 مليــار دوالر( 
مقابــل 255 مليــار يــن في توقعات تعود لشــهر مايو الماضي، وذلك بســبب اآلثار الســلبية 

الفتراضات أسعار الصرف.

بشــأن  التوقعــات  “تويوتــا”  خفضــت  كمــا   
تحقيــق أربــاح صافيــة إلــى 215 مليــار يــن، 
مقابــل توقعــات بتحقيق 225 مليار ين قبل 
توقعــات  الشــركة  وخفضــت  أشــهر.  ثاثــة 
مبيعاتهــا للعام المالــي على نحو طفيف إلى 
30 تريليــون فــي  يــن، مقابــل  5ر29 مليــار 

توقعات سابقة.
 وحققت “تويوتا”، وهي أكبر شركة لصناعة 
الســيارات فــي اليابــان، زيــادة فــي األربــاح 

بنســبة 7ر8 % علــى أســاس ســنوي لتصــل 
إلى 742 مليار ين في الربع السنوي أبريل - 
يونيــو، مــع تحقيق صافي أرباح بقيمة 683 
مليــار يــن، وبزيــادة 9ر3 % مقارنــة بنفــس 
الربــع مــن العام الماضي. كمــا زادت مبيعات 
الشركة على مدار األشهر الثاثة بنسبة 8ر3 

% لتصل إلى 65ر7 تريليون ين.
وقــال مديــر التشــغيل فــي “تويوتــا” كينتــا 
كــون فــي بيــان: “هنــاك تأثيــر ســلبي بلغــت 

الفتراضــات  يعــود  يــن  مليــار   180 قيمتــه 
التغيرات في أسعار الصرف”.

وأضــاف أنــه مــن أجــل تعويض هــذا التأثير 

الســلبي، ولو بشــكل طفيف، تعتزم الشــركة 
العمــل علــى تحقيــق 25 مليــار يــن إضافيــة 
عبر التأثير اإليجابي ألنشــطة تعزيز األرباح 

وذلك من خال خفض التكاليف والنفقات.
عــن  لألنبــاء  “بلومبــرج”  وكالــة  ونقلــت   
مســؤولين فــي “تويوتــا” قولهــم إن الشــركة 
ســتطرح 18 طــراًزا جديــًدا مــع نهاية 2021 
بمــا فــي ذلــك نســخة مطــورة مــن الســيارة 
هــذه  تشــكل  وســوف  “كــوروال”،  الســيدان 
إجمالــي  مــن   %  60 الجديــدة  المنتجــات 
مبيعــات الشــركة، بما يصل إلــى 5ر6 مليون 
الطلــب  انخفــاض  مواجهــة  وفــي  ســيارة. 
على الســيارات على مســتوى العالم، تسعى 
“تويوتا” إلى تحويل تركيزها بشكل متزايد 
علــى الصيــن، إال أنــه من المتوقــع أن تواجه 
الشركة صعوبات في ظل التوقعات بارتفاع 

قيمة الين الياباني.

طوكيو - دب أ
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الرياض - االقتصادية

تنــوي “آبــل” دخــول عالــم الدفــع اإللكترونــي عبــر بطاقــات ائتمانيــة إلكترونية جديدة تشــبه بخصائصهــا بطاقات “ماســتر كارد” 
و”فيزا”.

 Apple Card فــإن  للتســريبات  وتبًعــا 
المصرفيــة  البطاقــات  تشــبه  ال  الجديــدة 
التقليدية، ولن تتألف أرقامها من 16 رمًزا، 

ولن يكون لها تاريخ انتهاء صاحية.
 كمــا ســتتمتع بمواصفــات تشــفير عاليــة، 
وميــزة  المســتخدمين،  بيانــات  لحمايــة 
لمالكيهــا  تعيــد  التــي  الماليــة  المكافــآت 
مــا يعــادل 2 % مــن قيمــة األمــوال التــي 
ينفقونهــا علــى المشــتريات فــي المتاجــر 

والمراكز التابعة لـ “آبل”.
وتشــير التســريبات إلى أن “آبــل”  تتعاون 
 Goldman Sachs مع “ماستر كارد” وبنك
حيــث  مــن  آمنــة  البطاقــات  هــذه  لجعــل 
بيانــات الشــراء الخاصــة بالمســتخدمين، 
البيانــات  وصولهــا  عــدم  علــى  والحفــاظ 
إلــى جهــات أخــرى قــد تســتغلها ألغــراض 

التســويق والدعايــة وغيرهــا، كمــا نشــرتة 
روسيا اليوم.

“آبــل” عــن هــذه  تعلــن  المنتظــر أن  ومــن 

البطاقات في سبتمبر المقبل خال عرض 
مــن  عــدد  عــن  فيــه  ستكشــف  ترويجــي 

هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

 بالتعــاون مــع “ماســتركارد” وأحــد البنــوك المشــهورة
“آبل” تستعد إلطالق بطاقاتها االئتمانية
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“افتح حساب بتكوين واجني 25000 دينار” هذه نص الرسالة التي وصلت آلالف البحرينيين تدعوهم لالستثمار وفتح حساب 
في إحدى الشــركات التي مقرها الخارجية من أجل التجارة في العملة المشــفرة، فيما يبدو أنها الموجة الثانية من إغراءات 

االستثمار بعد “الفوركس” الذي انتشر في السنوات األخيرة.

الدعايــة  هــذه  حقيقــة  علــى  وللوقــوف 
عبــر  للبحرينييــن  توجــه  التــي  االســتثمارية 
بأمــوال  تغريهــم  والتــي  المتنقلــة  هواتفهــم 
طائلة اتصل ممثل إحدى الشــركات المسوقة 
فــي  التســجيل  تــم  أن  بعــد  “البــاد”،  بمحــرر 
الموقع اإللكتروني المرفق بالرسالة وكان هذا 

ما دار في االتصال:
# المنــدوب: معــك )..( مــن شــركة )..( ونحــن 
ونريــد  عديــدة،  اســتثمارية  خيــارات  نوفــر 

عرضها عليك ألنك سجلت في الموقع.
* المحرر: تفضل، ما هذه الفرص؟

# المنــدوب: لدينــا كثيــر من فرص االســتثمار 
مثل “الفوركس” و”البيتكوين”.

هنــاك  أن  الرســالة  فــي  قــرأت  المحــرر:   *
إلــى آالف الدنانيــر بخصــوص  أرباًحــا تصــل 

هــذا  وهــل  صحيــح  هــذا  هــل  “البيتكويــن”، 
مضمون؟

# المندوب: طبًعا كما تعرف هناك مغامرة. 
* المحرر: هل يعني ذلك أنني قد ال أربح؟

عــن  لمحــة  أعطيــك  دعنــي  المنــدوب:   #
“البيتكويــن” كمــا تعرف أن ســعرها وصل في 
ألــف دوالر،  نحــو عشــرين  إلــى   2017 العــام 
يجــب أن تفهــم كل شــيء، أنــت مقبــل علــى 

استثمار، ال يوجد ربح مضمون 100 %.
الموضــوع ينضــوي علــى  المحــرر: إذا كان   *

خسارة فا أريد االستثمار.
# المنــدوب: ال يوجــد شــيء اســمه خســارة 
هناك شيء اسمه مخاطرة في االستثمار )...( 

هل تعرف كم عملة “البيتكوين”؟
* المحرر: ال

دوالر   9500 البيتكويــن  ســعر  المنــدوب:   #
للعملــة الواحــدة )..( اليــوم العملــة في أحســن 
نقــاط دخول، بعــد أن نزل لنحو 3 آالف دوالر 
لبدايــة 2019، ومنــذ بداية العام وحتى اليوم 
وصــل إلــى 12500 دوالر، يعني أن المســتثمر 
الذي كان اشــترى عملة في بداية الســنة عمل 
عليهــا مكســب لحــد اليــوم مــا يقــارب 8 آالف 

دوالر. 
* المحرر: كيف أستثمر؟

# المنــدوب: افتــح لك حســاب اســتثمار على 
اإلنترنت وأرسل لك بيانات حسابك، ومن ثم 

أنت تودع المبلغ، لكي تستطيع التداول.
* المحرر: هل يوجد لكم مكتب في البحرين؟

فــي  مكتــب  لدينــا  يوجــد  ال  المنــدوب:   #
البحريــن، أخي أنا أتحدث عن االســتثمار عن 

طريق “أون الين”. 
إلــى ذلك، وانتشــرت في اآلونــة األخيرة عدد 
البحريــن  مصــرف  قبــل  مــن  اإلعانــات  مــن 
المركزي تحذر من التعامل مع بعض الشركات 
غيــر المرخصــة لها فــي البحريــن والتي تقوم 
بالترويــج لخدماتهــا الماليــة، وعلى الرغم من 
إال  الشــركات،  لبعــض  حقيقــي  تواجــد  عــدم 
أنهــا تســتخدم منصــات اإلنترنــت والتحويــل 
البنكــي بغرض الحصول علــى زبائن جدد من 
البحريــن رغــم كونهــا غيــر مرخص لهــا العمل 

في المملكة.

فــي  التعامــل  يجــرم  قانــون  يوجــد  وال   
ألن  اســتعدادات  وجــود  رغــم  “البيتكويــن” 
تســتضيف البحرين منصــات لتداول العمات 
المشــفرة، لكن مســئولين مصرفيين بما فيهم 
محافــظ مصــرف البحريــن المركزي مــا فتئوا 
خــارج  هــي  التــي  األصــول  هــذه  ينتقــدون 
الرقابة القانونية والتنظمية للبنوك المركزية.

مــن جانبــه، حّذر خبير االســتثمار والذي عمل 
والبنــوك  المؤسســات  مــن  لعــدد  كمستشــار 
البحرينيــة، أســامة معيــن، من مغبــة الدخول 
بأنهــا  واصًفــا  االســتثمارات  هــذه  مثــل  فــي 

“مقامرة”. 
وقــال معيــن إن فــي أي اســتثمار هناك نســب 
مــع  ــا  تتناســب طرديًّ والتــي  المخاطــرة  مــن 
نسب الفائدة واألرباح المتوقع تحقيقها، فكل 
مــا ارتفعــت المخاطرة زاد الربــح المتوقع من 
االســتثمار، إذ كان الذهب والسندات وتداول 
اســتثمار  قنــوات  تعتبــر  التقليديــة  العمــات 
ماليــة تقليديــة منــذ ســنوات، حيــث تخضــع 

هذه األسواق إلطار تنظيمي عام معروف.

 وفيمــا يتعلــق بالعمــات أوضــح معيــن “مــن 
الــدول تســتند  المعــروف أن جميــع عمــات 
علــى ســمعة الدولــة واقتصادهــا ومســتواها 
المالــي مثــل الــدوالر األميركــي الــذي تســتند 
المتحــدة  الواليــات  اقتصــاد  إلــى  قوتــه 
جانــب  إلــى  العالــم،  فــي  األكبــر  األميركيــة، 
العمــات الوطنيــة للــدول التــي تســتند إلــى 
قــوة الدولــة واحتياطياتهــا، حيــث مســتوى 
هــذه  اســتقرار  بمســتوى  يرتبــط  المخاطــرة 
لســلطات  العمــات  هــذه  تخضــع  إذ  الــدول، 

الدولة متمثلة في البنك المركزي”.
ويضيــف “لكــن مــع ظهــور العمات المشــفرة 
مثل البيتكوين قبل سنوات، فا نعلم حقيقة 
مــن وراء إصدار هــذه العملة وال نعرف حتى 
شكل مخترع البيتكوين رغم أن أقوال تشير 
إلــى أنــه ياباني، لكن هذه العملــة ال يوجد لها 
مصدر وال جهة تقف وراءها وال احتياطيات 
حقيقية تستند إليها، األمر أشبهه باالستثمار 
ال  فــي  والمضاربــة  االســتثمار  أو  الشــبكي 

شيء، واألمر أشبه بالمقامرة”.

شركات: اربح 25 ألف دينار من “البيتكوين”.. وخبراء: “مقامرة”
ــذه االســتــثــمــارات ــ ــل ه ــث ــول حــقــيــقــيــة تــســتــنــد عــلــيــهــا م ــ ــن: ال أصـ ــي ــع م

ارتفعت أســعار النفط نحو 2 % أمس الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خســائرها في ســنوات مع فرض الرئيس األميركي دونالد ترمب مزيًدا من 
الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى الشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

لخــام  اآلجلــة  العقــود  وهبطــت   
القياس العالمي برنت أكثر من 7 % 
أمــس الخميس، في أكبــر انخفاض 
لهــا فيمــا يزيــد على ثاث ســنوات. 
ونزل خام غرب تكســاس الوســيط 
األميركــي فــي العقــود اآلجلــة نحو 
8 % مســجاً أســوأ أداء يومي في 

أكثر من أربع سنوات.
 ووضــع هــذا الهبــوط نهايــة لموجة 
بانخفــاض  صعــود هشــة مدفوعــة 
مطــرد فــي المخزونــات األميركيــة، 
علــى الرغــم مــن أن الطلــب العالمي 
ا بسبب النزاع التجاري. يبدو مهتزًّ

0657 بتوقيــت  الســاعة   وبحلــول 

برنــت  عقــود  ارتفعــت  جرينتــش، 
 61.71 إلــى   %  2 أو  دوالر   1.21
دوالر للبرميــل، بينمــا زادت عقــود 
الخام األميركي 87 سنًتا أو 1.6 % 

إلى 54.82 دوالر للبرميل.
وقــال ترامــب أمــس الخميــس إنــه 
ســيفرض رسوًما بنسبة 10 % على 

واردات صينيــة بقيمــة 300 مليــار 
دوالر اعتباًرا من أول ســبتمبر، وقد 
يزيــد الرســوم أكثــر إذا لــم يتحــرك 
الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ 
إلــى اتفــاق  بســرعة أكبــر للتوّصــل 

تجاري.

النفط يتعافى بعد هبوطه بفعل الرسوم األميركية

وافقــت حكومــة رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي، أمــس الجمعة، علــى رفع كوريــا الجنوبية مــن “قائمة بيضــاء” لشــركائها التجاريين 
الموثوق بهم، وسط تدهور العالقات بسبب تعويضات العمل القسري خالل فترة الحرب.

 واســتبعدت حكومــة آبــي كوريــا الجنوبيــة 
مــن قائمــة تضــم 27 دولــة قادرة على شــراء 
تحويلهــا  يمكــن  التــي  اليابانيــة  المنتجــات 

لاستخدام العسكري.
وقــال هيروشــيجي ســيكو، وزيــر االقتصــاد 
والتجارة والصناعة خال مؤتمر صحفي إن 
استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل 
أغســطس   28 مــن  اعتبــاًرا  التنفيــذ  حيــز 

الجاري، عقب إجراءات داخلية.
وقلــل المتحــدث باســم الحكومــة اليابانيــة، 
يوشــيهيدي ســوجا، مــن هــذه الخطــوة فــي 
مؤتمر صحفي، قائاً إن كوريا الجنوبية هي 
الدولة الوحيدة التي ُمنحت وضعا تفضيليا.

 وقال سوجا: “ال نعتقد إنه سيكون هناك أي 

تأثير على ساسل اإلمداد العالمية”.
وأعربــت كــو ميــن جونــج، المتحدثــة باســم 
“أســفها  عــن  الجنوبيــة  الكوريــة  الحكومــة 

العميق” إزاء قرار طوكيو.
الجنوبيــة  الكوريــة  يونهــاب  وكالــة  ونقلــت 
لألنبــاء عن كو: “ســوف تتعامل حكومتنا مع 

هذا اإلجراء غير العادل بموقف حاسم”.
وزيــر  فشــل  مــن  يــوم  بعــد  القــرار  ويأتــي 
ونظيــره  كونــو،  تــارو  اليابانــي  الخارجيــة 
الكــوري الجنوبــي، كانج كيونــج وا، في نزع 
فتيل التوتــرات بين البلدين أثناء محادثاته 

في بانكوك.
وفــي مطلع يوليو، قررت حكومة آبي فرض 
قيــود علــى الصــادرات إلــى كوريــا الجنوبية 

إنتــاج أشــباه  المســتخدمة فــي  المــواد  مــن 
الموصات والهواتف الذكية.

هــذا  فــي  المتجــاوران  البلــدان  وينخــرط 
الخــاف منــذ أن أمــرت المحكمــة العليــا في 
العــام  اليابانيــة  الشــركات  الجنوبيــة  كوريــا 
العمــل القســري  الماضــي بتعويــض ضحايــا 
أثنــاء الحكــم االســتعماري الياباني في شــبه 
الجزيــرة الكوريــة خــال الفتــرة مــن 1910 

حتى 1945.
وتسبب هذا الحكم في إثارة غضب طوكيو 
التعويــض  قضايــا  جميــع  إن  قالــت  حيــث 
قــد تــم حســمها بموجــب معاهــدة تعــود إلى 
عــام 1965 وتــم بموجبهــا تطبيــع العاقــات 

الثنائية.

أن  يمكــن  ال  إنهــا  ســول  قالــت  ذلــك،  ومــع 
تتدخــل فــي الدعــاوى المدنية وأنهــا تحترم 

ذلك القرار الصادر عن المحكمة.
وحــّذرت كوريــا الجنوبيــة اليابــان أمــس من 
أنهــا ســتتحمل عواقــب قرار اســتبعاد ســول 
طوكيــو  لشــركاء  البيضــاء”  “القائمــة  مــن 
الموثوق بهم، في ظل تصاعد التوترات بين 

الجارتيــن الحليفتين للواليات المتحدة على 
نحــو ينــذر بتهديــد العاقــات األمنيــة بينهما 

وخطوط اإلمداد العالمية.
ونقلــت وكالــة أنبــاء “بلومبــرج” عــن الرئيس 
قولــه  إن”  جــاي  “مــون  الجنوبــي  الكــوري 
تهــدف  الخطــوة  هــذه  إن  الجمعــة  اليــوم 
بشــكل واضــح إلــى عرقلــة نمــو بــاده، وإنــه 

األمريكيــة  المقترحــات  رغــم  اتخاذهــا  تــم 
بالتدخل لتسوية المشكلة.

بعــد  تصريحــات  فــي  جــاي  مــون  وأضــاف 
اجتمــاع طــارئ للحكومة الكوريــة الجنوبية 
الدبلوماســية  جهودنــا  رفضــت  “اليابــان  أن 
لتســوية المشــكلة، واتخــذت قــراًرا متهــوًرا 

يزيد من تفاقم األزمة”.
أن  مــن  تحــذر  “حكومتنــا  بالقــول:  وأردف   
اليابــان مســؤولة تماًمــا عن ما ســيحدث بعد 

ذلك”.
وقــال هيروشــيجي ســيكو، وزيــر االقتصــاد 
والتجــارة والصناعــة في مؤتمــر صحفي إن 
استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل 
28أغســطس  مــن  اعتبــاًرا  التنفيــذ  حيــز 

الجاري، عقب إجراءات داخلي”.
متظاهــرون  خــرج  القــرار،  صــدور  وبعــد 
كوريــون جنوبيــون لاحتجــاج علــى القــرار 

أمام مقر الحكومة اليابانية في سول.

طوكيو، سيول - وكاالت

اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من “القائمة البيضاء”

طوكيو - رويترز

علي الفردان

بانكوك - دب أ

انتقــد وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك بومبيــو النموذج االقتصادي الذي تقــوده الدولة و”الممارســات التجارية غير 
العادلــة”، أمــس الجمعــة، وذلــك بعــد ســاعات مــن تعهــد الرئيــس دونالــد ترمب بفرض رســوم جديــدة على ثانــي أكبر 

اقتصاد في العالم.

بهــا  أدلــى  كلمــة  خــال  بومبيــو  وقــال 
بمنتــدى فــي بانكــوك، حيــث يشــارك فــي 
اجتماعــات مــع وزراء خارجية إقليميين، 
إن االســتثمارات األميركيــة حــول العالم، 
بخاف الصين “ال تخدم حكومة أو حزب 

سياسي أو طموحات إمبريالية لبلد”.
 وأضــاف: “اســألوا أنفســكم .. مــن الــذي 
يضــع مصالــح الشــعب أوالً؟ قــوة تجارية 

تحترم سيادتكم أم تسخر منها؟”.
االبتــكار  حقــا  يعــزز  الــذي  “مــن  وتابــع: 
واإلصــاح؟ شــركات القطــاع الخــاص أم 
الــذي  مــن  للدولــة؟  المملوكــة  الشــركات 
ا االكتفاء الذاتي واالستقال؟  يشجع حقًّ
المســتثمرون الذيــن يعملــون علــى تلبيــة 
احتياجــات المســتهلكين لديكــم أو أولئك 

الذين يغرقونكم في الديون؟”.
 وجــرى انتقــاد مبــادرة الحــزام والطريــق 
الصينيــة البالــغ تكلفتهــا تريليــون دوالر، 
وهــي خطــة دولية شــاملة لتطويــر البنية 

التحتية، باعتبارها “فخ للديون” بالنســبة 
للدول التي تشارك فيها.

 وقــال بومبيــو: “نحــن ال نبنــي طرًقــا أو 
نمــول  ال  الوطنيــة،  ســيادتكم  نتخطــى 

جسورا من أجل سد ثغرات الوالء”.
 وكان وزيــر الخارجيــة األميركي قال في 
ال  المتحــدة  الواليــات  إن  الســابق  اليــوم 
تطلب من حلفائها في رابطة دول جنوب 
شــرق آســيا “آســيان” اختيــار جانــب دون 
اآلخر وســط الحــرب التجارية المســتمرة 

بين باده والصين.
الواليــات  أن  الخميــس  ترامــب  وأعلــن   
المتحدة ســوف تزيــد الرســوم الجمركية 
على سلع صينية بقيمة 300 مليار دوالر ، 

إلى 10 %، اعتباًرا من أول سبتمبر.

مايك بومبيو

بكين واردات  على  جديدة  رسوم  فرض  نية  إعالن  بعد 

بومبيو ينتقد النموذج االقتصادي للصين 

بكين - رويترز

قالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أمــس الجمعــة إن بكين ســتضطر التخــاذ إجراءات مضــادة إذا أصّرت الواليــات المتحدة على 
فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

 وذكرت هوا تشــون ينغ المتحدثة باســم 
الخارجيــة فــي إفادة صحفيــة يومية أن 
الصيــن ال تريــد حربــًا تجاريــة، لكنهــا ال 

تخشى خوض مثل هذه الحرب.
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب  كان 
رســوم  بفــرض  الخميــس  يــوم  تعهــد 
علــى  بالمئــة  عشــرة  نســبتها  إضافيــة 
واردات صينيــة بقيمــة 300 مليــار دوالر 
اعتبــارا مــن أول ســبتمبر، ممــا أدى إلــى 
تصاعــد حــدة الحرب التجاريــة بين أكبر 
األســواق  وهــز  العالــم  فــي  اقتصاديــن 

المالية.
 ومن شــأن الرســوم اإلضافية أن توســع 
التــي فرضهــا  التجاريــة  الرســوم  نطــاق 
الصينيــة  الســلع  لتشــمل جميــع  ترامــب 
المتحــدة  الواليــات  تســتوردها  التــي 
تقريًبــا، وتمثــل نهايــة هدنــة فــي النــزاع 

التجاري المستمر منذ عام الذي أدى إلى 
تباطــؤ النمــو العالمــي وعرقلــة ساســل 

اإلمداد.

كمــا هــّدد ترامــب بزيــادة الرســوم إذا لم 
يتحــرك الرئيس الصيني شــي جين بينغ 

بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

تــجــاريــة”  “حـــرب  خـــوض  ــي  ف رغبتها  عـــدم  أكـــدت 

الصين: إجراءات مضادة ضد الرسوم األميركية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - اعالن رقم )٩٠٣٩٥

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خليل ابراهيم محمد النعار

االسم التجاري الحالي: ورشة النعار
االسم التجاري الجديد: ولد النعار للتجارة

قيد رقم: ١-٦٦٩٨

 øjôëÑdG  …BG  »H  »L  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  QGôb  ≈∏Y  AÉæH

 á«Ø°üàH ,1-109397 ºbQ ó«≤dG ÖLƒÃ á∏é°ùŸG ,Ω.Ω.P

 ßaÉM »eÉëŸG Öàµe /IOÉ°ùdG Ú«©Jh kÉjQÉ«àNG ácô°ûdG

.ácô°û∏d kÉ«Ø°üe óª »∏Y

 ¢üæd kÉ≤ah â¡àfG ób øjôjóŸG á£∏°S ¿CG »Ø°üŸG ø∏©j Gò¡H

 »æjôëÑdG  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  325  IOÉŸG

 kÓªYh  ,2001  ΩÉ©d  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸÉH  QOÉ°üdG

 ™«ªL »Ø°üŸG ƒYój äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 335 IOÉŸG ¢üæH

 áeƒYóe  ,¬«dEG  º¡JÉÑdÉ£e  Ëó≤J  ¤EG  ácô°ûdG  »æFGO

 Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe  Ωƒj  15  ∫ÓN  ,áeRÓdG  äGóæà°ùŸÉH

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh ,¿ÓYE’G
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(+973)  39679678
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Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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international
@albiladpress.com

اغتيال فلسطيني في 
مخيم عين الحلوة

يشهد مخيم “عين الحلوة” الفلسطيني في 
لبنان حالة من الغليان بعد مقتل حسين 

عالء الدين الملقب بأبي حسن الخميني وهو 
عضو في أحد التنظيمات الفلسطينية، أثناء 

مشاركته في مسيرة احتجاجية.
ووفقا للوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان، 

فقد أقدم مجهول على محاولة اغتيال “أبو 
حسن الخميني”، وذلك خالل مشاركته في 

مسيرة فلسطينية تشارك فيها جميع القوى، 
لدعم الحقوق الفلسطينية أثناء مرورها عند 

الشارع الفوقاني في عين الحلوة.
وأكد قائد القوة الفلسطينية المشتركة 

العقيد بسام السعد، أن القيادة السياسية 
الموحدة ستجتمع بشكل طارئ “التخاذ 

اإلجراء الالزم وتوقيف المتورطين”.

ترامــب يكلف أحد صقــور الكونغرس إلعداد اتفــاق مع إيران

مقاتالت أميركية بذخائر نوعية لحماية هرمز

كشــفت تقارير عســكرية أميركية، عن تســليح مقاتالت “إف 15” تشــارك في طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية نوعية تعمل باألشــعة تحت الحمراء والليزر 
لتحديد األهداف وتدميرها بدقة. وأشارت التقارير إلى أن “إف 15 إي” هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة ألداء مهام جو - جو، وجو - أرض، وتقوم حاليًا بدوريات 

لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة

 THE WAR“ لموقــع  تقريــر  أفــاد  كذلــك 
ZONE DRIVE”، المتخصــص في الشــؤون 
بــأن هــذه األســلحة قــد تكــون  العســكرية، 
كالتــي  صغيــرة،  قــوارب  لضــرب  مفيــدة 
يســتخدمها الحــرس الثــوري اإليرانــي. مــن 
جهــة أخرى، قال وزير الخارجية األميركي، 
مايــك بومبيــو، أمــس الجمعــة، إن الواليات 
المتحــدة ستســتمر فــي تطبيــق العقوبــات 
علــى إيــران. وجــاء ذلك فــي كلمــة لبومبيو 
في العاصمة التايلندية، بانكوك، خالل لقاء 
موسع بين دول منطقة جنوب شرقي آسيا 

وقوى عالمية.

مشروع اتفاق بديل

كشــفت صحيفــة “ديلي بيســت” األميركية، 
بتكليــف  قــام  ترامــب،  الرئيــس دونالــد  أن 
أحــد صقــور  ليندســي غراهــام،  الســيناتور 
الكونغــرس األميركي ورئيس لجنة القضاء 
بمجلــس الشــيوخ، مــن أجل إعداد مشــروع 
إلبــرام اتفــاق جديــد مــع إيــران ليحل محل 
االتفاق النووي الذي انســحب منه في مايو 

.2018
ويعمــل غراهــام حاليًا بالتنســيق الوثيق مع 
كبار مســؤولي إدارة ترامــب الذين يركزون 
إليجــاد  األوســط  الشــرق  سياســة  علــى 
بديــل لصفقــة إدارة أوبامــا مــع إيــران، وفق 
مــا تحــدث 4 أشــخاص علــى درايــة بتلــك 

التحركات لـ “ديلي بيست”.
المصــادر إن جــزءًا  تلــك  اثنــان مــن  وقــال 
مــن تلــك الجهود يتضمــن تقديم أفــكار من 
جهــات خارجيــة، بمن في ذلك المســؤولون 
األجانــب. ويأتــي دور غراهــام فــي تطويــر 
اســتراتيجية إدارة ترامب حــول إيران في 
الوقــت الــذي تحــاول فيــه وزارة الخارجية 
الحكوميــة  والــوكاالت  الدفــاع  ووزارة 
األخرى إدارة العالقة الدقيقة بين واشنطن 
وطهــران. وتــزاد المخــاوف فــي الكونغرس 
بيــن  المتصاعــد  التوتــر  أن  مــن  األميركــي 
الــى صــراع  طهــران وواشــنطن أن ينتهــي 
عســكري مباشر، خاصة بعد بمهاجمة إيران 

تقــوم  هرمــز، حيــث  فــي خليــج  للناقــالت 
القوات األميركية بدوريات مكثفة.

استبعاد المفاوضات

واســتبعد خبراء حول سياسة إيران، الذين 
الســابقة،  أوبامــا  إدارة  مــع  بعضهــم  عمــل 
حــول  محادثــات  فــي  طهــران  مشــاركة 
اتفــاق نــووي جديد ما لم تتراجــع الواليات 
المتحــدة عــن بعــض عقوباتهــا علــى األقــل. 
وقالــت هــذه المصــادر إنــه مــع إدراج وزارة 
الخزانــة مؤخــرًا وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
جــواد ظريــف، فــي قائمــة العقوبــات، فــإن 
فــرص إجــراء المفاوضات فــي وقت قريب 
ال يبــدو مرجحــًا. فــي غضــون ذلــك، يعمــل 
مســؤولو إدارة ترمب مع السيناتور غراهام 
علــى وضــع خطة للتوصل إلــى اتفاق نووي 
جديــد. وُيعتبــر غراهــام أحــد أكثــر أعضــاء 
مجلس الشيوخ صراحًة بشأن إيران، حيث 
أكــد فــي يونيو في جلســة اســتماع ســرية، 
إن الواليــات المتحدة “أقرب” إلى المواجهة 

العسكرية.

المعيار الذهبي

تحدث غراهام حول خطته لصحيفة “ديلي 
بيســت” بالقــول إنــه يجــب علــى الواليــات 
اإليرانــي  النظــام  مــن  تطلــب  أن  المتحــدة 
 123 باتفاقيــة  يســمى  مــا  علــى  الموافقــة 
وهــو التــزام رئيســي ملــزم قانونــًا يتطلــب 
مــن الــدول التــي تعقــد صفقــات نوويــة مع 
معاييــر  علــى  التوقيــع  المتحــدة  الواليــات 
حظــر االنتشــار النــووي، حيــث وقعــت ذلك 
أكثــر من 40 دولة. وتابع: لقد قلت للرئيس، 
ضــع الـــ 123 علــى الطاولــة مــع اإليرانيين.. 
اجعلهــم يقولــون “ال”. أعتقــد أن اإليرانييــن 
ســيقولون ال. وأعتقــد أن هــذا ســوف يجبر 
األوروبيين”. وشدد غراهام على أنه يتعين 
علــى الواليــات المتحــدة أن تطالــب إيــران 
بالتوقيــع على “المعيــار الذهبي”، وهو تعهد 
وإعــادة  النــووي  الوقــود  تخصيــب  بعــدم 

معالجته.

خطة أخرى

يعمــل  وقــت  فــي  غراهــام  تحــرك  يأتــي 
فيــه رانــد بــول، نائــب جمهــوري آخــر يقــدم 
المشورة بانتظام لترامب، على خطة أخرى 
مــرة  أول  عنهــا  كشــفت  الكواليــس  وراء 
صحيفــة “بوليتيكــو” الشــهر الماضي، حيث 
تــم تكليــف بــول بالتحدث إلــى ظريف لدى 
زيــارة األخير إلى نيويــورك، بهدف تخفيف 
التوتــر العســكري بيــن البلديــن فــي الخليج 
العربي. ووفقًا لما ذكرته بوليتيكو، قام بول 
شــخصيًا بهــذه المبــادرة التــي وافــق عليهــا 
ترامــب أثنــاء لعبه غولف فــي نادي الرئيس 

في ستيرلنغ، في فرجينيا.
المؤيــد  غراهــام  تحــرك  أن  الواضــح  ومــن 
للضغــط األقصــى علــى إيــران يأتــي عقــب 

فشل محادثات راند بول مع ظريف.
وأكــد غراهــام لصحيفــة “ديلي بيــس” أنه ال 
ينســق مــع بول بشــأن هــذه المســألة، وقال: 

“لست متأكدًا مما يفعله”.

واشنطن ـ وكاالت

عين الحلوة ـ وكاالت

مقاتلة إف 15 )صورة أرشيفية من رويترز(

بانكوك ـ أ ف ببروكسل ـ أ ف بتونس ـ وكاالت

قّرر الرئيس المؤقت محمد الناصر، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في تونس، 
شهرًا آخر، بدءًا من 4 أغسطس الجاري حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

اســتعدادات  مــع  اإلجــراء،  هــذا  ويتزامــن 
تونــس لتنظيــم انتخابــات رئاســية مّبكــرة 
القــادم،  ســبتمبر  شــهر  منتصــف  منتظــرة 
قايــد  الباجــي  الرئيــس  وفــاة  فرضتهــا 
السبســي قبــل أشــهر علــى انتهــاء واليتــه 
الرئاســية، وكذلــك مــع الموســم الســياحي 
الذي تشــهده البــالد. وتعطي حالة الطوارئ 
وزير الداخلية صالحيات استثنائية تشمل 
منع االجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش 
المحــالت ليــالً ونهــارًا، ومراقبــة الصحافــة 
والعــروض  اإلذاعــي،  والبــث  والمنشــورات 
وجــوب  دون  والمســرحية،  الســينمائية 
القضــاء.  مــن  مســبق  إذن  علــى  الحصــول 
الــى ذلــك، فتحــت الهيئــة العليــا المســتقلة 
لالنتخابــات بتونــس أبوابهــا لتلقــي طلبات 
حســب  الرئاســية  لالنتخابــات  الترشــح 
المواعيــد المقــررة، ويســتمر تلقــي الطلبات 

حتى التاسع من أغسطس الجاري.
علــى  الرئاســية  االنتخابــات  وتســتحوذ 
اهتمام التونســيين بشــكل كبير، فالكل كان 
متأهبــا النتخابــات تشــريعية، إال أن وفــاة 
عجلــت  السبســي  قايــد  الباجــي  الرئيــس 
االستحقاق الرئاسي. ومن المقرر أن تجرى 
انتخابات الرئاسة التونسية في 15 سبتمبر 
المقبــل بدال من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة 

السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما.

كرر االتحاد األوروبي أمس الجمعة دعوته كل األطراف في ليبيا للتوصل إلى 
وقف دائم إلطالق النار، كما جدد دعمه لممثل األمم المتحدة الذي قال رئيس 
حكومــة الوفــاق الوطني فائز الســراج إّن إحاطته األخيــرة أمام مجلس األمن 

تضمنت “مغالطات”.

األوروبيــة  الخارجيــة  وزيــرة  وقالــت 
بيــان صــدر  فــي  فيديريــكا موغيرينــي، 
األخيــر  إّن  األوروبــي،  االتحــاد  باســم 
“ودولــه األعضاء يرحبون بمقترح الهدنة 
الــذي قّدمــه الممثل الخاص ألميــن العام 
األمم المتحدة، غســان ســالمة، بمناســبة 
خطــوة  يمّثــل  والــذي  األضحــى،  عيــد 
وقــف  إلــى  التوصــل  مســار”  فــي  مهمــة 
دائــم إلطالق النار. وأضافــت موغيريني 
بالكامــل  يدعــم  األوروبــي  “االتحــاد  أّن 
 3 القائــم علــى  الخــاص  الممثــل  مقتــرح 
مراحــل ويهــدف إلى إحيــاء المفاوضات 

السياسية”.
أّن  مــن  أيضــًا  البيــان  فــي  وحــذرت 
“الهجمات العشوائية على مناطق سكنية 
مكتظة من شأنها أن تشّكل جرائم حرب 

ومــن بنتهكون القانون اإلنســاني الدولي 
يجب أن يمثلوا أمام العدالة”.

“االتحــاد  أّن  موغيرينــي  وتابعــت 
أعضــاء  كل  يدعــون  ودولــه  األوروبــي 
الحظــر  احتــرام  إلــى  المتحــدة  األمــم 
ليبيــا،  علــى  المفــروض  األســلحة”  علــى 
وحضت كل األطراف على “التنصل، علنًا 
وفــي الميــدان، مــن العناصــر اإلرهابييــن 
المعــارك،  فــي  المتورطيــن  والمجرميــن 

ومن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب”.

تم توقيف رجلين من أقصى الجنوب التايلندي لالشتباه بضلوعهما في عدة انفجارات 
وقعــت فــي بانكوك أثنــاء انعقاد قمة إقليمية حضرها وزير الخارجية األميركي مايك 

بومبيو ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح لكن بدون أن تعرقل أعمال القمة.

مــن  أســود  تاريــخ  لديهــا  التــي  وتايلنــد 
تمــردا  وتحــارب  السياســي  العنــف  أعمــال 
فــي الجنــوب ذي الغالبيــة المســلمة، ال تزال 
منقســمة بشــدة فــي أعقــاب انتخابــات فــي 
مارس أعادت مجلســا عســكريا إلى السلطة 
الــوزراء  رئيــس  وقــال  مدنيــة.  كحكومــة 
المجلــس  قائــد   ، تشان-او-تشــا  برايــوت 
“وقعــت  للصحافييــن  الســابق،  العســكري 
 ... انفجــارات أو محــاوالت تفجيــر  تســعة 
ال نســتبعد أي دوافــع”. وتــم توقيف رجلين 
مــن أقصــى الجنــوب بعد العثــور على عبوة 
لم يتم تشغيلها تحتوي على أسالك وكرات 
صغيــرة أمــام مقــر الشــرطة التايلنديــة في 
ســاعة متأخــرة الخميس، فــي حادثة قالت 
الشــرطة إنهــا مرتبطة باالنفجــارات. وأعلن 
قائــد الشــرطة إن الرجليــن يتحــدران مــن 

المنطقــة ذات الغالبيــة المســلمة المحاذيــة 
لماليزيا، والتي تشهد تمردا منذ 15 عاما.

لكنــه قــال إنــه “مــن الســابق ألوانــه” ربطهما 
بالتمــرد. ويبــدو أن االنفجــارات تهــدف إلى 
قمــة  اســتضافة  خــالل  الحكومــة  إحــراج 
اســيان. ووقعــت االنفجــارات قبيل خطاب 
لبومبيــو الــذي اثنــى تايلنــد علــى انضمامها 
إلــى “حضــن الديموقراطية” بعد 5 ســنوات 

من الحكم العسكري.

انفجارات تهز بانكوك تزامنا مع قمة اسياناالتحاد األوروبي يدعو لوقف النار في ليبياتونس.. تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر
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دبي ـ وكاالت

الجزائر ـ وكاالت

أمــس  اليمنــي،  الجيــش  قــوات  أعلنــت 
الجمعة، إســقاط طائرة مسيرة، أطلقتها 
ميليشيا الحوثي باتجاه مديرية حيران 

شمالي حجة، شمال غرب البالد.
للمنطقــة  اإلعالمــي  المركــز  وأفــاد 
العســكرية الخامسة في الجيش اليمني 
أن الطائــرة المســيرة التابعــة لميليشــيا 
الحوثي تم اســتهدافها وإســقاطها وهي 
متاريــس  واختــراق  اســتطالع  تحــاول 
الوطنــي  الجيــش  قــوات  ومواقــع 

بمحافظة حجة.
مــن جانــب آخــر، أعلــن تنظيــم “داعــش” 
اإلرهابي، أمس، مســؤوليته عن الهجوم 
الدامــي الــذي اســتهدف مركزا للشــرطة 
فــي عــدن، الخميــس، والــذي تزامــن مع 
آخر نفذته ميليشــيات الحوثي اإليرانية 
على معســكر، مما خلف عشــرات القتلى 
والجرحــى. وذكــرت حســابات مرتبطــة 
بداعش أن الهجوم نفذ بواســطة سيارة 

يقودها انتحاري.

تظاهــر اآلالف من الجزائريين أمس 
الجمعــة فــي العاصمــة والعديــد مــن 
المــدن األخــرى للمطالبــة برحيل من 

تبقى من “رموز نظام بوتفليقة”.
قســنطينة،  مــدن  شــوارع  وعرفــت 
والبويــرة، وبجاية توافد اآلالف من 
شــعارات  رددوا  الذيــن  المحتجيــن 
والنظــام”،  العصابــة  مــع  حــوار  “ال 
فــي  )القيــادي  بورقعــة  “حــرروا  و 
بســبب  المعتقــل  الجزائريــة  الثــورة 

وفقــا  الجيــش(”،  ضــد  تصريحاتــه 
وردد  “الخبــر”.  صحيفــة  نقلتــه  لمــا 
المتظاهرون شــعار “راهو جاي راهو 
جــاي العصيــان المدنــي”، ألول مــرة 

في شوارع العاصمة.
المحتجيــن أن  وتــرى شــريحة مــن 
المحاكمــات يجــب أن تطــال “جميع 
رموز بوتفليقة”، وأال يكتفي القضاء 
لشــخصيات  انتقائيــة”  بـ”محاكمــات 

محددة.

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية

الجزائريون ينادون بعصيان مدني

الخرطوم ـ وكاالت دبي ـ وكاالت

قطــع النقاش حــول “الوثيقة الدســتورية” 
فــي  العســكري  االنتقالــي  المجلــس  بيــن 
الســودان وقــوى إعــالن الحريــة والتغيير 
شــوطا كبيــرا، بعد اجتمــاع بيــن الجانبين 

استغرق أكثر من 11 ساعة.
وقال الوسيط اإلفريقي محمد حسن لباد 
أمــس الجمعــة، إن االجتمــاع كان ناجحــا 

بكل المقاييس.
وقــال القيادي في قــوى الحرية والتغيير، 
ابراهيــم األميــن: “توصلنا لتوافــق تام مع 
المجلــس االنتقالي الســوداني حول غالب 

بنود وثيقة الدستور”.
كما ذكر األمين أن اليوم السبت قد يشهد 
اســتكمال االتفــاق مع المجلــس االنتقالي، 

واعدًا السودانيين بأخبار سارة.
مــن جهتــه، قال المتحدث الرســمي باســم 
“المجلس العســكري” شمس الدين كباشي 
إن “المجلس اتخذ قرارا بمحاسبة أعضاء 
لجنة أمن والية شمال كردفان، بمن فيهم 

حاكــم الواليــة التهامهــم بالقصــور فــي ما 
يتصــل بأحــداث مدينــة األبيــض”، معربــا 
عن أســفه لســقوط الضحايا فــي الحادث، 
ومؤكــدا أن “المجلــس العســكري والقوات 
النظاميــة اتخــذت التدابيــر الالزمــة لمنــع 

تكرار هذه األحداث”.

وأعلــن كباشــي أنــه ألقــي القبــض علــى 9 
مــن أفــراد وضبــاط قــوات الدعــم الســريع 
المتورطيــن فــي أحــداث مدينــة األبيض، 
تمهيــدا  الخدمــة  مــن  تجريدهــم  وتــم 
لمحاكمتهــم وتشــكيل لجنــة للتحقيــق مع 

قائد قوات الدعم السريع في األبيض.

قال وزير الدولة اإلماراتي للشــؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشــار قواتنا في اليمن باالتفاق مع الســعودية،  مشــيرا إلى أن 
الموقف اإلماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية في أفضل حاالته، مشددًا على أن الشراكة السعودية اإلماراتية صلبة وباقية وممتدة.

وقــال الوزيــر قرقــاش: اتفقنــا مــع الســعودية على إســتراتيجية 
المرحلــة المقبلــة فــي اليمــن، مضيفــًا أن موقف البلدين مشــترك 
أيضــا فــي الملــف اإليراني مشــيرًا إلــى أن اإلمارات والســعودية 

تغلبان العمل السياسي على المواجهة في الملف اإليراني.
واعتبر وزير الدولة اإلماراتي أن “الدوحة تسعى إلى الصيد في 
الماء العكر، عبر تضخيم اجتماع روتيني بين اإلمارات وإيران، 
معتبرًا أن قطر اختزلت نفسها لـ “ظاهرة إعالمية” وتمويل عدم 

االستقرار واألفضل لها حّل أزمتها بدالً من تعميقها.
وكان وزيــر الدولــة اإلماراتي للشــؤون الخارجيــة، أنور قرقاش، 
قــد قــال األربعــاء، إن شــّق الصــف الســعودي اإلماراتــي من باب 

اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.
وأكــد فــي تغريدة على حســابه فــي “تويتر” أن اإلعــالم القطري 
األهــوج ال يــدرك “أن تحالفنــا تعــزز عبــر التضحيــات وتعمق عبر 
التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم 
مــع اإلمــارات”. وتابــع “وفــي خضــم ذلــك آســف علــى مــن يديــر 

سياسة قطر ويعمق محنتها”.

متظاهر سوداني يلوح بالعلم الوطني في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية

احتجــاز 9 جنود من الدعم الســريع بعد مقتــل محتجين إعادة انتشار القوات اإلماراتية في اليمن باالتفاق مع السعودية
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دعــت الواليــات المتحــدة األميركيــة مــن المنامــة حلفاءهــا للمشــاركة فــي مهمة 
بحريــة بقيادتهــا لتأميــن الميــاه اإلقليميــة في منطقــة الخليج العربــي، وذلك إثر 
تكرر اعتداءات طهران على القطاعات البحرية في مياه الخليج العربي ومضيق 
هرمــز، مهــددة بذلك أمن المالحة البحرية. الواليــات المتحدة قامت بقرار فردي 
باالنســحاب من اتفاقية “خمســة زائد واحد” دون التنسيق أو الوصول إلى نقطة 
اتفاق مع شركائها الخمسة، ما أجبر بقية الدول على أخذ مواقف فردية مراعية 
فــي ذلــك أمنهــا القومــي ومصلحتهــا الوطنية، ذلك ما تجســد واضحــًا بعد رفض 
برلين المشاركة عالنية في التحالف الذي دعت إليه الواليات المتحدة األميركية 

من المنامة.
وبــررت ألمانيــا ذلــك برفضهــا سياســات الواليــات المتحــدة األميركيــة والتزامها 
بالحــل الدبلوماســي كخيــار للتعامل مع طهران، ولم يكــن موقف برلين هو األول 
بيــن أميــركا وأطــراف االتفــاق الدال على الشــقاق السياســي، فالموقف الروســي 
واضــح المعالــم منــذ اليــوم األول، ويرجع ذلــك إلى التنافس الكبيــر بين القطبين 
الروســي واألميركي، كما أن روســيا تجد في طهران حليفًا لها ضد أميركا وعلى 
إثــر ذلــك فــإن المناورات البحرية التي أعلن عنها قائد القوة البحرية في الجيش 
اإليرانــي خــالل زيارتــه ســانت بطرســبرغ بالتعــاون مع روســيا في ميــاه الخليج 
العربــي أمــر لــم يكــن مســتغربا بــل فــي تحليــل السياســيين كان أمرا حتميــا. أما 
الجانب الفرنســي فإن الرئيس الفرنســي ماكرون صرح عالنية ُبعيد اجتماعه مع 
الرئيس األميركي ترامب بتمسك فرنسا باالتفاق المبرم مع طهران، وذلك ما أثار 

حفيظة الرئيس ترامب. 
وتجلــى عــدم االتفــاق بيــن أميــركا واألوروبييــن بعــد حادثــة احتجــاز الحــرس 
الثــوري الســفينة الســويدية التــي تحمــل العلــم البريطانــي عندمــا لــم تتدخــل 
الواليات المتحدة لحل مشكلة حليفتها، حيث أعلن ترامب أن الواليات المتحدة 
األميركيــة غيــر مرتبطــة مــع بريطانيــا باتفاقيــة ملزمــة بحماية قطعهــا البحرية، 
وتــم تفســير ذلــك علــى أن أميركا تعاقــب المملكــة المتحدة على عدم مســاندتها 
لها بخصوص االنســحاب من المعاهدة النووية، حيث أخذت صف شــقيقاتها في 
القارة العجوز على حســاب الحلف االنجلوأميركي، ما حدا بريطانيا إلى اإلعالن 
عــن تحــرك أوروبــي بقيادة بريطانيــة – فرنســية لحماية القطاعــات البحرية في 
مياه الخليج ومضيق هرمز. الالفت في الموضوع أن الدول األوروبية باإلضافة 
إلى الواليات المتحدة أعضاء في حلف شمال األطلسي – الناتو – وهو التحالف 
المسؤول عن أمن الدول المنضوية فيه ورد أي اعتداء يطال هذه الدول، إال أننا 

لم نشهد أي تحرك من هذا الحلف.
إن أبرز ســمات معضلة االنتهاكات اإليرانية لســالمة المالحة البحرية في منطقة 
الخليــج ومضيــق هرمــز فتــور الردود وضعفهــا من قبــل المجتمع الدولــي، وذلك 
مــا تســبب فــي تكرارها مرارا ســواء من حيث االعتداءات على الســفن الراســية 
فــي مينــاء الفجيــرة، أو حادثة احتجاز الســفينة البريطانية، وذلك يرســم عالمة 

استفهام كبيرة عن سر تمادي النظام اإليراني.

سر تمادي النظام اإليراني

التسامح األلماني مع 
اإلرهاب اإليراني

ذ بالفعل تجــاه حرية الحركة التجارية  هنــاك تهديــدات فعلية، بعضها ُنفِّ
فــي مضيــق هرمز بالخليــج العربي وكذلك خليج عــدن، المتهم والمدان 
فيها بالجرم المشهود إيران، مباشرة أو من خالل عصاباتها وغيرها. هذه 
حقيقــة تعرضــت ألذاها ســفن نرويجيــة ويابانية وبريطانيــة وجزائرية 
وســعودية، وفي الطريق غير ذلك. وهذه الحقيقة يترتب عليها ســؤال 
كبير: من المسؤول عن حماية المالحة الدولية في مضيقي هرمز وباب 
المندب، وخليجي عمان وعدن، يشمل ذلك حرية تدفق النفط والغاز؟

المســتهلك األكبر لهذه المواد ليس الواليات المتحدة، بل دول آســيوية 
مثــل اليابــان والهنــد والصيــن، وأوروبيــة أيضــًا. فهــل على هــذه الدول 
- باإلضافــة طبعــًا لــدول الخليــج المنتجــة والواقعــة علــى هــذه الميــاه، 
الســعودية مــن دول البحــر األحمــر - مســؤولية مباشــرة في دعــم قيام 
تحالــف دولــي لحمايــة هــذه الميــاه مــن القرصنــة، خصوصــا القرصنــة 
اإليرانيــة؟ إذا كان الجــواب نعم، وهو كذلك، فلماذا التقاعس األوروبي 
عن دعم هذه القوة؟ شنَّ السفير األميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينل 
هجومًا شــديدًا على حكومة المستشــارة أنجيال ميركل، إلحجامها عن 
االنضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز، قائالً إنه ينبغي ألكبر اقتصاد 

فــي أوروبــا االضطــالع بمســؤولية عالميــة أكبــر، وكان وزيــر الخارجية 
األلمانــي هيكــو ماس قد اســتبعد قبل يومين مشــاركة بــالده في مهمة 
بحريــة بقيــادة الواليــات المتحدة فــي مضيق هرمز القريــب من إيران؛ 

بعد طلب رسمي من واشنطن.
وقــال الوزيــر إن ألمانيــا ترغــب في تهدئة التوتر مع إيــران، وإنه ينبغي 

القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.
وفي ما يبدو أنه تعبير عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير األميركي 
إن علــى ألمانيــا واجبــًا ينبغي الوفاء به، مضيفًا لصحيفة “أوجســبورغر 
ألجماينــه” األلمانية أن “ألمانيــا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ويرتبط 
هــذا النجــاح بمســؤوليات عالميــة”، حســب مــا نقلــت وكالــة “رويتــرز” 

لألنباء.
ما الرسالة األلمانية من هذا التقاعس وتلك الممانعة؟ وما اللحظة التي 

يمكن أن يقول فيها األلمان وأوروبا كلها للقرصنة اإليرانية كفى؟!
هــذه الســماحة المتناهيــة ربمــا تفســر كيــف تعامــل األلمــان والبقيــة مع 
قضايــا أمــن العرب والخليج، أثناء مفاوضــات االتفاق القبيح مع إيران 

وقت اآلفل أوباما. “الشرق األوسط”.
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يوم الضمير العالمي )1(
رســالة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء الُموقر 
بتحديــد يــوم عالمــي للضميــر تمثــل تعبيــرا عــن وجــدان صاحــب الســمو ومــا يحملــه من 
إيمــان بحــق اإلنســان بأن يعيش بعيًدا عن كل ما ُيعيــق حياته من جوع وبطالة ونزاعات، 

وأمراض وحروب وصراعات، وفقٍر والكثير من المشكالت.
فرؤيــة ســموه الكريــم بــأن يعيــش اإلنســان وكل دول العالم خاليــة من التوتــر والنزاعات، 
وبما تملكه الحكومات من حكمة تستطيع أن تزيل الكثير من األسباب، فموارد العالم كلها 

ُوجدت من أجل سعادة اإلنسان ولتحقق له السعادة الُمستدامة.
وســعادة اإلنســان الُمســتدامة تعنــي جــودة الحيــاة فــي كل شــيء، فــي الصحــة والتعليم 
والترفيه وفي كل مكامن حياته، كما أن سعادة اإلنسان ترتبط كثيًرا بما تتخذه الدول من 
سياســات وبالقرارات التي تتخذها المنظمات العالمية، وُكلما تطور أداء العمل الحكومي 
كلما كان الناتج ُمســعًدا للدولة وشــعبها، والســعادة هي ما يتحقق لإلنســان من طموحات، 
ومــن هــذا المنطلــق جعل صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء هدفه الدائم والُمســتدام 
سعادة اإلنسان، وأن يجعل ُمحور خططه ومبادراته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

اإلنسان البحريني وما ُيحقق له االستقرار والرفاهية والسعادة المجتمعية. 
ويــرى ســموه أن تحديــد هذا اليــوم يتطلب تعزيز السياســات والبرامج مــن أنماط الحياة 

اإليجابيــة لإلنســان لتحقيــق مزيــد من اإلنجــازات وإبعاد األزمــات لمراتب متأخــرة إن لم 
يتم اجتثاثها، وعندما يكون الضمير اإلنســاني ُمتيقظا تتحقق لإلنســان الكثير من األمور، 
الحياة الجميلة واألمن واالســتقرار، وســيعيش في ســالم مع اآلخرين، وســيعيش الجميع 
فــي تنميــة سياســية واجتماعية وثقافيــة واقتصادية، وبيقظة الضمير العالمي ســتحدث 
ُمتغيرات إيجابية كثيرة بتجاوز الكثير من التحديات، وســيتحقق النماء للدول والرخاء 

للشعوب.
إن مبــادرة يــوم الضمير العالمي تجســيد لثقافة الســالم وقيم التســامح ومبادئ التعايش 
مع اآلخر التي يؤمن بها صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر وشــعب البحرين، وعالمنا اليوم في ظل هذا الصراع الدامي الذي تعيشــه 
بعض األقطار، بحاجة ماســة إلى وضع الســالح جانًبا وأن يتســلح الجميع بمبادئ الســالم 
وقيــم التســامح والتعايــش بمــودة ونقــاء، ليعيــش الجميــع متآخيــن ومتآلفين بعيــًدا عن 

الُعنف والكراهية. 
لقــد أوضحــت رســالة صاحــب الســمو حفظــه هللا معنــى الضميــر أو مــا ُيســمى الوجــدان، 
وهــو الميــزان بيــن الحــق والباطل، وما يربــط عمل اإلنســان مع قيمه األخالقية وشــعوره 

اإلنساني، وهي أهداف جاءت بها مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الُموقر.

عبدعلي الغسرة

a.aziz.aljowder
@gmail.com

“البحريني... من شي لشي”
ال يــزال جــزء كبيــر مــن كالم أهــل الديــرة هــذه األيــام يــدور حــول 
الزيــادات التصاعديــة غير المبررة التــي تفاجأ بها عدد ليس قليال من 
المســتهلكين البحرينييــن عندمــا وصلتهــم فواتيــر الكهرباء للشــهرين 

الماضيين الخاصة بمنازلهم.
تلــك اإلشــكالية أزعجت المســتهلكين “وعفســت الدنيــه عليهم”، فهي 
تكمــن فــي طريقــة االحتســاب اليومــي وليــس الشــهري، حيــث قــام 
الثالثــة آالف وحــدة  المدعومــة، أي أن  الوحــدات  القطــاع بتقســيم 
كهربائيــة شــهريا تقســم إلــى 100 وحــدة لكل يــوم وفي حــال لم يقم 
المواطــن باســتهالك تلــك الوحــدات فإنــه يخســر مــا تبقــى منهــا وال 
يعــوض فــي اليــوم الــذي يليــه، لهــذا أصبحت “الحســبة” غيــر منصفة 
للمســتهلك البحرينــي الذي يســتحق الدعم، حيث تضاعفــت الفواتير 
الكهربائيــة “علــى ظهــره” لما يقارب 5 مرات وبالتالي يتكبد خســائر ال 
دخــل لــه فيها، و”كأن خلق هللا ناقصة بــالوي، بس عاد الناس داخت، 
هذا هم من شي لشي، هباب ما يتفرقصون من ريمة تطلع لهم ثانية”.

وعلى اثر هذا الحدث غير المسبوق ازدحمت مراكز وفروع ومكاتب 

خدمــات هيئــة الكهرباء والماء في جميع محافظات المملكة بطوابير 
طويلــة مــن المراجعين وضجت منصات التواصل االجتماعي بســبب 
االرتفــاع الفاحــش فــي الفواتير، عمومــا أوامر صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد جاءت في وقتها المناســب و”طّفت أوهّيــة أبيال الكهربة 
الحارقــة” وذلــك بإصــدار أمــره األول باحتســاب فواتيــر شــهر يونيــو 
ويوليــو وأغســطس لحســابات المواطنيــن بالمســكن األول “حســاب 
واحــد” وفــق فواتيــر نفــس الفتــرة العــام الماضــي إذا كانــت أقــل، أما 
الثانــي فقد أمر ســموه ديوان الرقابة الماليــة واإلدارية بالتحقيق في 

آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء. 
كل أملنــا كمواطنيــن عــدم تكــرار مثــل هــذه األمــور المضرة مســتقبال 
ســواء مــن قبــل هيئــة الكهربــاء والمــاء أو أي قطــاع حكومــي آخر له 
بيانــات  ننتظــر  نفســه  اآلن  فــي  البحرينــي،  بجيــب  مباشــرة  عالقــة 
صريحــة وشــفافة مــن قبــل الهيئــة وديــوان الرقابــة تبيــن مــن خاللها 
مكامــن القصــور والخلــل الــذي أدى إلــى تضخــم فواتيــر المواطنيــن. 

وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر
ال شــك أن لوســائل التواصــل االجتماعــي تأثيــرا في مجــرى حياتنا، فهي 
ســالح يجــب اســتثماره بالشــكل الصحيــح، وبجولــة بســيطة في وســائل 
التواصــل نجــد أن الكثيــر مــن أصحابهــا ال يتفاعلــون مع القضايــا الكبيرة 
بالحجــم المطلــوب، فترى اهتماماتهم هامشــية جدًا ال تكاد تضيف شــيئًا 
فــي معركتنــا مــع اآلخر، والبعض ال يرى دوره ســوى تســجيل حضور في 
قضايانــا المصيريــة ويــرى أن دوره ينتهــي عنــد ذلــك، وهــذا هــو منطــق 

العاجز.
ال ينبغــي االغتــرار بأصحــاب الحســابات المليونيــة، فهؤالء ربمــا تأثيرهم 
أقــل مــن أصحــاب الحســابات الصغيــرة، لذا ال فائــدة ترتجــى منهم، ومن 
يتســاءل عن قولي هذا، أدعوه لزيارة قائمة المتابعين ليجدهم حســابات 
وهمية توفرها جهات تستثمر في هذا المجال للباحثين عن الوهم، ومن 
ال يرغب في إضاعة وقته للتأكد من هذا، يكفي أن يرى عدد “الريتويت” 
ألي موضــوع ينشــرونه، ويقارنــه بعــدد المتابعيــن ليقــف علــى حقيقــة ما 

أقول.
وليس هذا تقليال من شأن هذه األدوات، لكن مازلنا ال نحسن استخدامها 
كمــا يفعــل اآلخــر، ومازلنــا نســتخدمه فــي أمور هــي للتفاهات أقــرب، أما 
الحســابات المليونية فال ينبغي التعويل عليها، فهم يخاطبون جمهورا ال 

وجود له، والحروب ال تخاض بأسلحة دون ذخائر.

وسائل التواصل االجتماعي... 
مرة أخرى
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برعايــة كريمــة مــن ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، تدشــن لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية موســم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 

البحري في نسخته الثانية وذلك عند الساعة السادسة من صباح اليوم )السبت( بمنتزه خليفة بن سلمان في الحد.

 وأنهــت اللجنــة المنظمــة لموســم ناصــر بــن 
كافــة  البحــري  المــوروث  لرياضــات  حمــد 
التجهيــزات النطالق المســابقات ابتداء من 
اليوم الســبت، حيث تم االنتهاء من تجهيز 
مقــر المســابقة وإصــدار الجــدول للمســابقة 

األولى.
 ويبــدأ موســم رياضــات المــوروث البحــري 
بمســابقة الهيــر متمثلــة باســتخراج المحــار 
القــوارب، وذلــك علــى  التقليــدي عبــر فئــة 
كأس ســمو الشــيخ حمدان نجل سمو ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  المجلــس األعلــى  الشــباب رئيــس 
والرياضة الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة، 
حيــث تــم اســتقبال أكثــر مــن 100 مشــارك 
في هذه المســابقة التي يتم فيها استخراج 
 6 مســاحة  خــالل  تقليــدي  بشــكل  المحــار 

كيلومتر مربع في داخل البحر.
 وتنطلــق القــوارب التي تحمل المتســابقين 
عنــد الســاعة الســابعة صباًحــا، فيمــا يبقــى 
المتســابقين فــي البحــر الســتخراج المحــار 

بشــكل تقليــدي لخمــس ســاعات متواصلــة 
قبــل العــودة مجدًدا لموقع المســابقة وفتح 
المحــار قبيــل إعــالن النتائــج النهائيــة فــي 

اليوم التالي.
 وتستكمل هذه المسابقة يوم الجمعة القادم 
الموافق للتاسع من أغسطس الجاري ببطولة 
كأس ســمو الشيخ عبدهللا نجل سمو الشيخ 
األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد  بــن  فيصــل 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 

فيمــا  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
المحــار  باســتخراج  الهيــر  مســابقة  تختتــم 
التقليدي الســبت الســابع عشــر من أغسطس 
الجاري على كأس ســمو الشــيخ محمد نجل 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
حمــد  بــن  ناصــر  موســم  يتواصــل  كمــا   
بإقامــة  البحــري،  المــوروث  لرياضــات 
مســابقة الهير متمثلة في استخراج المحار 
الغــوص(  )أســطوانات  الحديثــة  بالمعــدات 
التــي اســتحدثتها اللجنــة  وهــي المســابقة 
المنظمة خالل النسخة الثانية من الموسم، 
المعــدات  علــى  المتســابق  يعتمــد  حيــث 
الحديثــة للغــوص واســتخراج المحار بعمق 

يتراوح بين 9 إلى 12 متر.
 وتبــدأ المســابقة الســبت الرابــع والعشــرين 
ســمو  كأس  علــى  الجــاري  أغســطس  مــن 
خالــد  الشــيخ  ســمو  نجــل  فيصــل  الشــيخ 
بــن حمــد آل خليفــة، فيما تســتكمل الســبت 
الحــادي والثالثين من أغســطس على كأس 
ســمو الشــيخ حمد نجل ســمو الشــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
 وتختتم المســابقة على كأس ســمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يوم الســبت السابع 
مــن ســبتمبر المقبل، إضافة إلى كأس ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة وذلك يوم 

الجمعة الثالث عشر من سبتمبر المقبل.
مفتوًحــا  التســجيل  بــاب  يــزال  وال   
للمتســابقين في المسابقات األخرى لموسم 
ناصــر بن حمــد لرياضات المــوروث البحري 
للجنــة  اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  وذلــك 
www.almaw� )رياضات الموروث الشعبي 

.)roothbh.com

بمســـابقة اســـتخراج المحـــار علـــى كأس حمـــدان بـــن ناصـــر

فيصـــل بـــن راشـــد: رؤيـــة ناصـــر بـــن حمـــد حققـــت نقلـــة نوعيـــة

تدشين موسم ناصر بن حمد للموروث البحري اليوم

االرتقاء بالشباب والرياضة عهد علينا
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غــادر وفــد منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم إلــى مدينة أربيــل العراقية؛ للمشــاركة في بطولة 
آسيا سيل التحاد غرب آسيا، والتي تستضيفها العراق حاليا وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري.

ويضم الوفد المغادر كال من: مشــرف المنتخب 
محمــد جمعة بشــير، اإلداريان عبــدهللا المطوع 
“هيليــو  المنتخــب  مــدرب  بوعــالي،  ويحيــى 
سوزا”، مساعد المدرب “جوزيه كارييو”، مدرب 
مــدرب  هيركالنــو”،  “جوزيــه  البدنيــة  اللياقــة 
الحــراس “بيــدرو رومــا”، المحلــل الفنــي أحمــد 
شــوقي  الطبيعــي  العــالج  اختصاصــي  كمــال، 
عبدالغفــار،  محمــد  اإلعالمــي  المنســق  الشــنو، 
المصــور  كوهجــي،  جليــل  الفيديــو  مصــور 

الفوتوغرافي ســيد علي شبر، المدلكان “راجان” 
و”أنيل”، وعامل المهمات “جريش”.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وكان 
البحريني لكرة القدم للشــؤون اإلدارية والمالية 
علــي البوعينيــن، شــهد المــران المحلــي األخيــر 
للمنتخب بحضور األمين العام لالتحاد إبراهيم 
البوعينيــن، فــي الحصة التدريبيــة التي أقيمت 
االســتاد  علــى  الجــاري  أغســطس   1 الخميــس 

الوطني.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
البحريني لكرة القدم للشــؤون اإلدارية والمالية 
علــي البوعينين، أن مجلس إدارة االتحاد يتابع 
لمختلــف  وتحضيراتــه  المنتخــب  باســتمرار 

االستحقاقات.
وأوضــح البوعينيــن أن المشــاركة فــي بطولــة 
غــرب آســيا تأتــي بعــد انقضــاء فتــرة اإلعــداد 

األولى، والتي شــملت إقامة المعسكر الخارجي 
في البرتغال مع وجود جهاز فني جديد يشرف 

على المنتخب للمرة األولى.
الفتــرة  هــذه  أهميــة  إلــى  البوعينيــن  ولفــت 
للمنتخب، مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة سيوفر 
المــدرب  حاجــة  مؤكــدا  للمنتخــب،  الدعــم  كل 

الفنيــة  مســتوياتهم  وتقييــم  الالعبيــن  لرؤيــة 
بعــد المعســكر، مبينا أن مجلــس اإلدارة وفر كل 

االحتياجات للمنتخب ومتمنيا له التوفيق.
وأضاف:”الفرصــة متاحــة أمــام جميــع الالعبين 
قائمــة  الجديــد.  المــدرب  مــع  أنفســهم  إلثبــات 
المنتخب شهدت دخول العبين جددا باإلضافة 

إلــى مــن عــاد إلــى قائمــة المنتخــب ومــن كان 
موجود في القائمة السابقة”.

ويســاند  يتابــع  دائمــا  اإلدارة  وتابع:”مجلــس 
المنتخــب  أن  وصحيــح  جميعهــا،  المنتخبــات 
األول فــي الواجهــة اليــوم، لكن لدينــا منتخبات 

أخرى لديها مشاركات خارجية أيضا”.

وذكر نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــي البوعينيــن أن 
فترة الصيف تعد نشطة للمنتخبات، مشيرا إلى 
أن بطولــة غــرب آســيا ســتكون فرصــة إلعطــاء 
المدرب تصورا أوال للمدرب حول المنتخب عبر 

مشاركته في بطولة تنافسية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

“األحمر” يغادر إلى أربيل للمشاركة في “غرب آسيا”

 من تدريبات المنتخب على االستاد الوطني البوعينين يتوسط منتخبنا الوطني لكرة القدم

الشــباب  لفئــة  الطائــرة  لكــرة  يدّشــن منتخبنــا 
مشواره في البطولة اآلسيوية تحت 23 عاًما، 
اليــوم، بمالقــاة منتخــب الصيــن تايبيــه، ضمن 
منافســات الجولــة األولــى للمجموعــة الثالثــة، 
فــي البطولــة التــي تســتضيفها ميانمــار حاليــا 

وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.
بتوقيــت  ظهــًرا   1.30 عنــد  المبــاراة  وتقــام   
ميانمــار، فيما تقام عند 4 مباراة منتخبي قطر 

وباكستان ضمن ذات المجموعة.
بدايــة  لتحقيــق  الشــاب  منتخبنــا  ويســعى   
إيجابية في البطولة اآلســيوية، خصوًصا وأن 
الفــوز ســيقرب المنتخب من المنافســة بشــكل 
كبير على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى ربع 

النهائي.
 وكان وفــد منتخبنــا وصــل إلى ميانمار مســاء 
أمــس األول بوفد يترأســه عضو مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائرة علي الســيد، 
ويضــم: مديــر المنتخــب عبــدهللا المحــروس، 
مســاعد  خليفــة،  يوســف  المنتخــب  مــدرب 

المدرب “بروتك” واختصاصي العالج الطبيعي 
“ألكسندر”، فيما الحكم المرافق سامي سويد.

 واختــار المــدرب يوســف خليفــة قائمــة تضــم 
12 العًبــا للمشــاركة فــي البطولــة، وهم:ســيد 
راشــد، محمــد جاســم،  العبــار، جوهــر  محمــد 
محمد هرونة، حسن الشاخوري، جاسم تركي، 
الحــداد،  حســن  محمــد،  بــدر  خليــل،  حســين 
محمود عبدالحســين، يوســف ســيف وحســين 
عبــدهللا.  وحضر رئيس الوفد ومدير منتخبنا، 
أقيــم  والــذي  المبدئــي،  االســتعالم  اجتمــاع 

الخميس 1 أغسطس الجاري، وتم فيه اعتماد 
أهلية الالعبين وأزياء الفرق.

وتضــم البطولــة 16 منتخًبــا تــم توزيعهم على 
4 مجموعــات، ويتأهــل األول والثانــي إلى ربع 
النهائــي، فيمــا تلعب بقيــة المنتخبات مباريات 

تحديد المراكز.
وكان منتخبنــا الشــاب أنهــى حديثــا مشــاركته 
فــي بطولــة العالــم للشــباب، والتــي احتضنتهــا 
مملكــة البحريــن فــي شــهر يوليــو الماضــي، إذ 

حقق المنتخب المركز الثامن.

وفد منتخبنا في االستعالم المبدئي

يالقــي تايبيــه في افتتــاح مباريــات المجموعــة الثالثة
شباب الطائرة يدّشنون مشوار “آسيوية تحت 23”

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

غــادر وفــد المنتخــب الوطنــي للناشــئين 
لفنــون القتــال المختلطــة البــالد متوجها 
للعاصمة اإليطالية روما، وذلك للمشاركة 
فــي منافســات بطولــة العالــم تحــت 18 
ســنة، والتــي ســينظمها االتحــاد الدولــي 
 IMMAF� المختلطــة  القتــال  لفنــون 
أغســطس   2�4 الفتــرة  فــي   WMMA
الجــاري، والتــي سيشــارك فيهــا 27 دولة 

من مختلف بلدان العالم.
 ويضــم وفد المنتخب الوطني المشــارك 
فــي البطولــة كالً مــن: المــدرب الوطنــي 
يوســف عبدالمجيــد الكوهجــي، وثالثــة 
العبيــن، هــم: محمد زهير الســميع وزن “ 
52.2 “ فئــة A، وبــدر فاضــل ميــرزا وزن 
“ 52.2 “ فئة B، ويوســف محمد يوســف 

.A وزن “ 65.8 “ فئة
القتــال  فنــون  اتحــاد  رئيــس  وكان   
المختلطــة BMMAF الســيد محمــد علي 
قمبــر قد شــهد المــران األخيــر للمنتخب، 

الرياضيــة  الصالــة  علــى  أقيــم  والــذي 
التابعــة لمنظمــة خالد بن حمــد الرياضية 
بالالعبيــن  التقــى  حيــث   .KHK MMA
ونقــل لهــم تحيات ســمو الشــيخ ســلمان 
المجلــس  رئيــس  آل خليفــة  بــن محمــد 
وتمنيــات  القتاليــة،  لأللعــاب  البحرينــي 
ســموه لهــم بالتوفيــق والنجــاح في هذه 

المشاركة. 

وحث قمبر الالعبين على تقديم المستوى 
المشــرف فــي هذه المشــاركة والمنافســة 
على إحراز المراكز المتقدمة، بما يتوافق 
مع تطلعات سموه من أجل الحفاظ على 
المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين 
في تصدرهــا للتصنيف العــام للمنتخبات 
الوطنيــة خالل المشــاركات األخيرة على 

مستوى بطوالت االتحاد الدولي.

لحظة مغادرة المنتخب الوطني للناشئين مطار البحرين الدولي

للمنتخــب األخيــر  المــران  يشــهد   BMMAF رئيــس 
ناشئو MMA يشاركون بطولة العالم في روما

أحمد مهدي

3 أغسطس 2019 السبت
2 ذو الحجة 1440

المعلم يقود سماهيج

أعلنــت إدارة نــادي ســماهيج عــن تعاقدها 
رســميا مــع المــدرب الوطنــي عــالء المعلم 
ليقود الفريق األول لكرة اليد في الموســم 

الرياضي الجديد 2020/ 2019.
وبذلــك، جــددت إدارة ســماهيج ثقتها في 
إمكانــات المــدرب الفنيــة للموســم الثالــث 
أيًضــا  المعلــم  وســيكون  التوالــي،  علــى 
مدرًبا لفئة الشــباب وسيكون مساعده في 
فئتــي الرجال والشــباب ابــن النادي محمد 
ا،  عبدالنبــي الــذي تــم التوقيــع معــه رســميًّ
فيما سيتولى إدارة الفئتين فاضل عباس.

ويأتي تجديد التعاقد مع عالء المعلم بعد 
المســتويات المميــزة والنتائــج اإليجابيــة 
علــى  الشــابة  عناصــره  مــع  قدمهــا  التــي 
صعيد المســابقات المحلية ونالت إعجاب 
ومتابعــي  النــادي  منتســبي  واستحســان 

لعبة كرة اليد البحرينية.

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

المتأهــل  مصيــر  الســبت  اليــوم  يتحــدد 
الشــورى  مجلســي  بطولــة  فــي  الثانــي 
لكــرة  عشــرة  الثانيــة  الكرويــة  والنــواب 
للوطــن  والــوالء  للعهــد  للناشــئين  القــدم 
والتــي تنظمها وترعاها مفروشــات أحمد 
شــريف، وذلــك بإقامــة المبــاراة الفاصلــة 
بيــن فريقي مركز شــباب كــرزكان ومركز 
دمســتان، وســتحتضنها مالعــب  شــباب 
نادي ســار عند الســاعة الســابعة والنصف 
مســاًء، والفائــز مــن لقــاء اليوم ســيتأهل 
للمبــاراة النهائيــة لمالقاة نادي ســار الذي 
تأهل مســبقًا وفقًا لنظــام البطولة بعد أن 
تصــدر الــدور التمهيــدي برصيــد 9 نقاط، 
فيمــا جــاء فريقــا كــرزكان ودمســتان في 
المركزيــن الثانــي والثالــث، بينما خرجت 
والقريــة  الــزالق  فــرق  المنافســة  مــن 

والحجر.
وينــص نظام البطولــة على تأهل متصدر 

الــدور التمهيدي للمبــاراة النهائية ويلعب 
الثانــي مــع الثالث مبــاراة فاصلــة والفائز 

فيها يصعد للنهائي كذلك.
ومــن المؤمل ان تشــهد مبــاراة اليوم بين 
كــرزكان ودمســتان إثارة كبيرة وتنافســًا 
أكبر بين الفريقين لبلوغ النهائي ضد سار 
والذي ســيقام مساء يوم األربعاء القادم، 
علمــًا بــأن الفريقــان قــد التقيــا فــي الدور 

التمهيدي ويومها تعادال بهدف لكليهما.
العليــا  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  ويتقــدم 
للبطولــة عمران النجداوي بجزيل الشــكر 
للرعــاة الداعميــن للبطولــة وعلى رأســهم 
مفروشات أحمد شــريف والحدود للسفر 
والســياحة وكوكاكــوال البحريــن، وكذلك 
الشــكر موصول ألعضــاء اللجنة المنظمة 
العليــا لجهودهم الكبيــرة وكذلك ضيوف 
البطولــة والذيــن يحرصــون علــى متابعة 

كافة المباريات.

من يرافق سار لنهائي بطولة الشورى والنواب؟

فرحة الساريين بالتأهل للمباراة النهائية

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

 سمو الشيخ ناصر بن حمد 

للشــباب  األعلــى  المجلــس  عضــو  رفــع 
الملكــي  االتحــاد  رئيــس  والرياضــة 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
فيصــل بن راشــد آل خليفة أســمى آيات 
الشكر والتقدير إلى عاهل البالد صاحب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة بمناســبة الثقــة الملكية الســامية 
بتعيينه عضًوا بالمجلس األعلى للشباب 
والرياضــة. وقــال ســمو الشــيخ فيصــل 
بــن راشــد آل خليفــة “إن الثقــة الملكيــة 
بــأن  الســامي  األمــر  وصــدور  الســامية 

األعلــى  المجلــس  أعضــاء  أكــون ضمــن 
للشــباب والرياضــة تمثــل الدافــع األكبــر 
لالرتقــاء  الجهــد  كل  بــذل  أجــل  مــن 
بالشــباب والرياضة والتي أرسى أركانها 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفدى 
في ظل االهتمام الكبير من قبل صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والدعم 
الواضح من قبل صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولي 
العهــد األمين نائب القائــد األعلى النائب 
الــوزراء”. وبيــن  األول لرئيــس مجلــس 
ســمو الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

يقدمهــا  التــي  المســتقبلية  الرؤيــة  “إن 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ســاهم مــن خاللهــا فــي 
تحقيق نقلة نوعية في القطاع الشــبابي 
والرياضي، ووضع رؤية تطويرية شاملة 
والرياضيــة  الشــبابية  الحركــة  ألركان 
األمر الذي ساهم في تحقيقها إلنجازات 
رياضية وشــبابية متقدمة على مختلف 

األصعدة.
 وعاهــد ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد 
آل خليفــة، جاللــة الملــك بالعمــل الجــاد 
المخلص لدعم مســيرة الحركة الشبابية 

والرياضية وتقديم األفكار والمقترحات 
التي تســاهم فــي تطوير كافــة منظومة 

العمل في قطاعي الشباب والرياضة.

فيصل بن راشد

البوعينين يشهد 
المران المحلي األخير 

للمنتخب الوطني 
األول لكرة القدم



ا مســاء أمس  عاد حارس كرة اليد حســين القيدوم إلى الذود عن عرين ناديه “األم” الشــباب بعدما أمضى عقد انتقاله رســميًّ
األول الخميس في مقر النادي بحضور رئيس جهاز كرة اليد.

 وبذلك ســيمثل القيدوم نادي الشــباب 
الرياضــي  الموســم  منافســات  فــي 
2020/2019 بعــد غياب دام 3 مواســم 
لعب من خاللها بقميص نادي البحرين. 
فــي  المارونيــة  اإلدارة  نجحــت  كمــا 
اســتعادة العبهــا أحمــد حيــدر لينضــم 
إلى كتيبة الفريق األول بعدما لعب هو 
اآلخر في نادي البحرين ســابًقا وقد تم 

ا. التوقيع معه رسميًّ
بنــادي  اليــد  لعبــة  إدارة  أن  ويبــدو   
الشباب تســعى لترميم صفوف الفريق 
األول بعدما أقدمت على تغيير الجهاز 
النــادي  ابــن  عــن  باالســتغناء  الفنــي 
مكــي  علــي  ومســاعده  القــالف  أميــن 
والتعاقــد مــع عبدالرحمــن محمــد الذي 
تولــى تدريــب إحــدى الفئــات العمريــة 

فــي  وأيًضــا  موســمين،  قبــل  بالنــادي 
اســترجاع بعض العناصــر التي غادرت 
في الســنوات األخيرة لصفوف األندية 
األخــرى، وذلك بهدف صنع توليفة بين 
الشــبابية  والطاقــات  الخبــرة  عناصــر 
عــودة  أجــل  مــن  ــا  حاليًّ المتواجــدة 
المارونــي إلــى دائرة المنافســة وحصد 

المراكز المتقدمة الطموحة.

القيدوم وحيدر يعودان ليد الشباب

تنطلــق مســاء يــوم غــٍد األحــد منافســات دوري زين 
لكرة السلة للموسم الرياضي 2019/2020 عبر إقامة 
مباراتين، والتي ستقامان في توقيتين ثابتين وهما 

السادسة والسابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء.
 وســتجمع المبــاراة األولــى فريــق األهلــي مــع فريــق 
ســماهيج، تعقبهــا المواجهــة الثانيــة التــي ســتجمع 

فريق النجمة مع فريق االتحاد.
للــدوري  وستســتأنف مباريــات الجولــة االفتتاحيــة 
الســالوي بعــد غــٍد األحــد بلقــاءي البحريــن ومدينــة 
عيســى، والنويــدرات مــع المحــرق، علــى أن تختتــم 
مباريات الجولة يوم الثالثاء بلقائي المنامة وسترة، 

والحالة والرفاع.

إنهاء الجهوزية
التحضيــرات  الســلة  دوري  أنديــة  جميــع  وأنهــت   
ووقفــت علــى الجاهزيــة التامــة، بعــد أن اســتقرت 
جميعهــا علــى األجهــزة الفنيــة وأنهــت التعاقــدات 
مــع الالعبيــن المحليين، باإلضافة إلــى إنهاء ملفات 
فــي  القــوي  الدخــول  بهــدف  األجانــب،  الالعبيــن 

المنافسة الشرسة على ألقاب الموسم.
الفتــرة  فــي  تدريباتهــا  الوطنيــة  األنديــة  وكثفــت 
الفنيــة  الجاهزيــة  منســوب  رفــع  بهــدف  الماضيــة 

معتــرك  فــي  المشــاركة  تدشــين  قبيــل  المنشــودة 
منافســات الموســم الجديــد، حيــث شــهدت األيــام 
الماضيــة تكثيــف األنديــة لمبارياتهــا الوديــة بهدف 

الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.
 ومــن المتوقــع أن تأتــي انطالقــة البطولــة بصــورة 
قويــة خاصــة وأن كل الفــرق اســتعدت بشــكل جيد 
الفتــرة  طيلــة  المتواصلــة  التدريبــات  خــالل  مــن 
وتحقيــق  المنافســة  فــي  بقــوة  للدخــول  الماضيــة 

نتائج إيجابية مبكرة.

تحضيرات مبكرة
 أنديــة دوري زيــن بــدأت اســتعداداتها بشــكل مبكر 
بعــد أن أعلــن اتحــاد كــرة الســلة مواعيــد انطــالق 
الموسم الجديد، فبعضها أحدث تغييًرا في الكوادر 
التدريبيــة والالعبيــن، فيمــا حافــظ البعــض اآلخــر 
علــى أبــرز عناصــره وقــام بتدعيــم صفوفــه ببعــض 
منافســة  االنتقــاالت  ســوق  شــهد  حيــث  الالعبيــن 
بيــن األندية للظفر بخدمــات الالعبين الذين قدموا 

مستويات مميزة خالل الموسم الماضي.
بشــكل  الســلة  كــرة  أنديــة  تحضيــرات  وجــاءت 

متفاوت فيما بينها.
وتأمــل األنديــة فــي الظهــور بشــكل جيــد خــالل الجولــة 

األولى، خصوًصا بعد فترة اإلعداد الطويلة التي خاضتها 
الفرق مع خوضها للعديد من المباريات التجريبية.

إثارة منتظرة
ومــن المؤمــل أن يكــون الموســم الســالوي الجديــد 
ســواء  قويــة  منافســة  وسيشــهد  ــا  وقويًّ مثيــًرا 
مــن  إذ  الوســط،  وأنديــة  الجماهيريــة  الفــرق  بيــن 
المتوقــع أن ال تكــون هنــاك مفاجــآت علــى مســتوى 
الفــرق المرشــحة للمنافســة على اللقب وســتنحصر 
المنافســة بيــن الفــرق الكبيرة وبعض الفــرق المعدة 

ا. ا وفنيًّ جيًدا والمستقرة ماليًّ
زيــن  لــدوري  المقبــل  الموســم  يكــون  أن   ويتوقــع 
مختلفا بشــكل كبير عن السابق وستكون األفضلية 

والغلبــة للفريــق الــذي يمتلــك النفــس الطويــل فــي 
المنافسة.

دكة البدالء ستلعب دوًرا في منح األفضلية للفرق، 
فالفريق الذي يمتلك بدالء جيدين وبنفس مستوى 
الالعــب األساســي ســيكون قــادًرا علــى المضي في 

دوري يتوقع له أن يكون طويالً ومرهًقا.

طموحات متباينة
وتتبايــن طموحــات األندية في دوري زين بحســب 
الجاهزيــة، حيث يمثل التأهــل للمربع الذهبي هدًفا 
للبعض ونيل المراكز المتقدمة مطلًبا للبعض اآلخر، 
فــي الوقــت الــذي يشــغل صــراع النهائيــات عقــول 
أنديــة أخــرى، حيــث يمثــل التتويــج باللقــب الــذي 

تــوزع فــي المواســم الماضيــة مــن عمــر المســابقة 
والتــي انطلــق موســم -1974 1975 علــى 5 أنديــة 
فقــط هدفــًا لمجموعة أخــرى وعلى رأســها المحرق 
حامــل لقب المســابقة جنًبا إلــى جنب فريق المنامة 
الفــوز  مــرات  عــدد  فــي  القياســي  الرقــم  صاحــب 
بالبطولــة، بجانــب أنديــة األهلــي، الرفــاع، الحالــة، 
التــي نافســت علــى المراكــز الخمســة األولــى فــي 

الموسم الماضي.

نظام الدوري
وسيقام الدور التمهيدي لدوري زين ألندية الدرجة 
منتخــب  مــع  فريًقــا   12( واحــد  دور  مــن  األولــى 
أصحــاب  يلعــب  السداســي  الــدور  وفــي  الشــباب( 

6x3( 6( و)5x4( بنظــام دوري  إلــى   1 المراكــز مــن 
مــن دور واحــد، ويتأهل األول والثاني مباشــرة إلى 
المربع الذهبي، ويلعب أصحاب المراكز من 3 إلى 6 

.)Best of 3( بنظام الفائز من مباراتين
المربــع  فــي  األول  ضــد   )5x4( مــن  الفائــز  ويلعــب 
الذهبــي، والفائــز مــن )6x3( يلعــب ضــد الثانــي فــي 
المربــع الذهبــي والخاســران ينضمــان إلــى الــدوري 
الفضــي مــع الفرق من 7 إلى 12، أمــا المربع الذهبي 
 ،)Best of 3( مباراتيــن  مــن  الفائــز  بنظــام  ســيقام 
.)Best of 5( والنهائيات بنظام الفائز من 3 مباريات

أمــا الــدوري الفضي يلعب فيه أصحــاب المراكز من 
5 إلــى 12 بنظــام الــدوري مــن دور واحــد لتحديــد 

المراكز النهائية للدوري.

األنـــــــديـــــــة أنـــــهـــــت االســـــــتـــــــعـــــــدادات بــــطــــمــــوحــــات مـــتـــبـــايـــنـــة

دوري زين على خط االنطالق
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمياللجنة اإلعالمية

بحضــور رئيــس االتحــاد البحرينــي للبليــارد 
الســنوكر  ونجــم  اليمانــي  ســعيد  والســنوكر 
حبيــب صبــاح تفضــل خميــس محمــد المقلة 
رئيس نادي البحرين للتنس بتتويج الالعبين 
الفائزيــن بالمراكــز األولــى فــي بطولــة دوري 
البليــارد والتــي أقامهــا نادي البحريــن للتنس 
بمشــاركة 24 العــب مثلــوا 8 فــرق، حيث فاز 
الالعبيــن  الــذي ضــم  الفريــق  بالمركــز األول 
أحمــد   - الخنيــزي  حســن   - جناحــي  أحمــد 
المحمــود، وحصل علــى المركز الثاني الفريق 
الــذي ضم الالعبين ضيــاء توفيقي - محمود 
الشــهابي - نبيــل دوانــي، وجــاء فــي المركــز 
الثالــث الفريــق المكــون من الالعبين يوســف 

خنجي – أحمد جعفر – حسين المخرق.
وبهذه المناســبة أعــرب رئيس نادي البحرين 
للتنــس عــن ترحيبــه بالتعــاون مــع االتحــاد 
البحريني للبليارد والسنوكر برئاسة الدكتور 
ســعيد اليمانــي، بهدف نشــر وتطويــر رياضة 
البليارد والتي شهدت إقباال كبيرا من معظم 

أعضــاء نــادي البحريــن للتنــس فــي الفتــرة 
النــادي  لهــذا اإلقبــال قــام  األخيــرة، وتلبيــة 
بتوفير عدد 3 طاوالت للبليارد وقام بتنظيم 

العديد من البطوالت.
كمــا رحــب المقلــة بنجــم الســنوكر البحريني 
حبيــب صبــاح صاحب التصنيــف األول على 
مســتوى البحرين لثالث مرات على التوالي، 
وتقــدم لــه بالتهنئــة على انجــازه الكبير الذي 
العــام بتســجيل اســمه بأحــرف  حققــه هــذا 
مــن ذهــب مــن تاريــخ الرياضــة البحرينيــة، 

بعدمــا اســتطاع تســجيل أعلــى معــدل نقاط 
147 خــالل  بواقــع  “بريــك”  ممكــن تحقيقــه 
المبــاراة النهائيــة لبطولــة االتحــاد البحريني 
العــب  كأول  للســنوكر،  األولــى  التصنيفيــة 
بحرينــي وثانــي العــب في الشــرق األوســط 

يحقق هذا المعدل.
وشارك كل من سعيد اليماني ونجم السنوكر 
حبيــب صباح العبي النادي في مباريات في 
البليــارد قدمــا خاللها مهارات عالية اســتمتع 

بها الحضور.

البحرينيــة فــي بطولــة  المالكمــة  تشــارك 
ينظمهــا  والتــي  المــدارس،  لطلبــة  آســيا 
االتحاد اآلســيوي للمالكمة بدولة الكويت 
الشقيقة، والتي سيشارك فيها 20 منتخبا 

من القارة اآلسيوية.
البطولــة  هــذه  فــي  المنتخــب  وســيمثل 
الالعــب  “الســبت”  اليــوم  تنطلــق  التــي 
 46 وزن  منافســات  فــي  بوخــالف  علــي 

كيلوجرام.
وكان المنتخب الوطني للمالكمة قد غادر 
يــوم الخميــس الماضي متوجهــا للكويت، 
حيــث يضــم الوفــد كل مــن: المديــر الفني 
البريطانــي  المــدرب  المالكمــة  باتحــاد 
تونــي ديفيــس، والمدرب الوطني جاســم 
فضــل  عبــدهللا  والالعبيــن:  درويــش، 
“وزن  ســعيد  علــي  كيلوجــرام”،   69 “وزن 
“وزن  البلوشــي  يوســف  كيلوجــرام”،   64
 52 “وزن  بــالل  ومحمــد  كيلوجــرام”   56
كيلوجــرام” فئــة الرجــال، علــي بوخــالف 

“وزن  فضــل  ســيد  كيلوجــرام،   46 “وزن 
48 كيلوجــرام”، ومحمــد مهــدي “وزن 64 

كيلوجرام” فئة الناشئين.
ســيخوض  البطولــة،  هامــش  وعلــى 
الناشــئين  وفئــة  الكبــار  بفئــة  المنتخــب 

معســكرا تدريبــات بدولــة الكويــت، وذلك 
مــن خــالل التدريبــات والنــزاالت الوديــة 
تأتــي  والتــي  المنتخــب،  ســيقيمها  التــي 
ضمــن تحضيــرات المنتخــب للمشــاركات 

القادمة.

اليماني والمقلة مع الفائزين

وفد منتخب المالكمة لحظة مغادرته مطار البحرين الدولي

من تحضيرات أندية السلة من تحضيرات أندية السلة

يمثل منتخبنا المالكم علي بوخالف في وزن 46 كيلوغرامابحضــور ســعيد اليمانــي ونجــم الســنوكر حبيــب صباح

البحرين تشارك في بطولة آسيا لـ “طلبة المدارس”المقلة يكرم أبطال النادي في البليارد
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محمــد  ســعد  البحرينــي  البطــل  حقــق 
أمــس المركــز األول والميداليــة الذهبيــة 
فــي مســابقة رمي القــرص جلوس تحت 
20 ســنة ضمــن منافســات بطولــة العالــم 
البارالمبيــة أللعــاب القــوى للناشــئين فــي 
بمدينــة  البارالمبــي  السويســري  المركــز 
خــالل  تقــام  التــي  بسويســرا  نوتويــل 
الفتــرة مــا بيــن األول ولغايــة الرابــع مــن 
أغســطس الجاري، حيــث تمكن من رمي 
القــرص لمســافة 14.03 متــر محققًا 714 
نقطــة، ومتفوقا على الهندي نارســاجباي 
الثانــي  المركــز  صاحــب  كهــاودري 
والميداليــة الفضيــة الــذي حقــق مســافة 
جــاء  فيمــا  نقطــة،  و283  متــر   18.73
الجنــوب أفريقــي دوران فان رينســبورغ 
والميداليــة  الثالــث  المركــز  صاحــب 
البرونزية بمسافة 10.87 متر و87 نقطة. 

البحرينيــة  البطلــة  حققــت  وقــد  هــذا   
البرونزيــة  الميداليــة  الحميــدي  مريــم 
لمســابقة رمــي القــرص تحــت 17 ســنة، 
حيــث تمكنــت من رمــي القرص لمســافة 
21.87 متــر و518 نقطــة، خلــف الجنوب 
صاحبــة  هوفمانــن  مانديليــن  أفريقيــة 
المركز األول والميدالية الذهبية بمسافة 
29.12 متــر و800 نقطــة، واإلكوادوريــة 

ســينيدا رودريغيز صاحبــة المركز الثاني 
والميداليــة الفضيــة بمســافة 23.29 متر 

و600 نقطة.
ومــن جانــب آخــر، حــل الالعــب إليــاس 
الياســي فــي المركــز الرابــع ضمــن ســباق 
100 متــر جــري بزمــن وقــدره 00:11:79 

حصــل  فيمــا  نقطــة،  و1104.58  ثانيــة 
األلمانــي فيــل غــروال علــى المركــز األول 
بزمــن 00:11:25 ثانية و1149.11 نقطة، 
وثانيًا البرازيلي روان دي مواريس بزمن 
00:11:55 ثانيــة و1127.2 نقطــة، وثالثًا 
الجنــوب أفريقــي نتانــدو مهالنغــو بزمــن 

00:12:82 ثانية و1122.64 نقطة.
علــي  المريســي  نصــار  العــداء  وحصــل 
ســباق  منافســات  ضمــن  الســابع  المركــز 
100 متر جري للكراســي المتحركة بزمن 
و876.327  ثانيــة   00:18:31 وقــدره 
فــي  ادمــز  نقطــة، فيمــا حــل تريســتيان 

الميداليــة  علــى  وحصــل  األول  المركــز 
الذهبية بزمن 00:15:71 ثانية و1031.5 
نقطــة، وثانيــًا النمســاوي لودويــغ مالتــر 
بزمــن 00:15:81 ثانية و1020.23 نقطة، 
وثالثــًا الفرنســي ياســر موســنغانيا بزمــن 

00:15:87 ثانية و1013.22 نقطة.

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

“سعد” يتقلد الذهب و“الحميدي” البرونزية

البطلة مريم الحميدي على منصة التتويج بعد حصولها على برونزية رمي القرص لقطات من التتويج 

مراسم توقيع العقد للحارس حسين القيدوم

محمد الدرازي

علي مجيد

بطولة العالم 
البارالمبية 

أللعاب القوى 
للناشئين



قال االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمس 
الجمعة، إنه أوقف 4 العبين آسيويين 
فــي  تورطهــم  بســبب  الحيــاة،  مــدى 
التالعب في نتائج مباريات في كأس 

االتحاد في 2017 و2018.
وأوضــح االتحــاد اآلســيوي أن ثالثــة 
العبيــن مــن قرغيزســتان والعبــا مــن 
فــي  بالتــورط  أدينــوا  طاجيكســتان 
التالعب في نتائج مباريات أنديتهم.

وأديــن كورســانبيك شــيراتوف القادم 
نشــاط  بمســاندة  قرغيزســتان  مــن 
متعلــق بالمراهنات في مبــاراة لفريقه 

دوردوي في بطولة 2017.
إليــاس  أن  االتحــاد  بيــان  وأضــاف 
فيريفكيــن  وفالديميــر  أليمــوف 
القادميــن من قرغيزســتان تورطا في 
التالعــب في نتائج مباريــات فريقهما 
أالي “فــي كأس االتحاد اآلســيوي في 

2017 و2018”.
محكامــوف  العزيــز  عبــد  أديــن  كمــا 
القادم من طاجيكستان بالتالعب في 
نتائــج مباريــات فريقــه أالي في كأس 

االتحاد في 2017 و2018.

ســاو باولــو يضــم ألفيــش السبت 3 أغسطس

كأس السوبر االلماني

كأس السوبر الفرنسي

دورتموند

باريس

بايرن

رين

21.30

14.30

أعلــن نــادي ســاو باولــو البرازيلــي لكــرة القــدم علــى موقعــه الرســمي تعاقــده مــع قائد 
منتخب بالده المدافع المخضرم داني ألفيش )36 عاما( حتى ديسمبر 2022.

وقال ألفيش في شريط فيديو نشره ناديه 
الجديــد علــى حســابه فــي “تويتــر”: “نحــن 
فــي العــام 2019، كان بإمكانــي اختيــار أي 
مــكان أللعــب فيــه، لكننــي اختــرت العــودة 
إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي 

قلبي”.
مــن جهته، قال رئيس ســاو باولو كارلوس 
علــى  ســيلفا  إي  بــاروش  دي  أوغوســتو 
أن  قلــت  األيــام  أحــد  “فــي  ذاتــه  الموقــع 
لدانيــال أنــه ســيأتي للعــب في ســاو باولو، 
ناديه المفضل. اليوم أشــعر بســعادة وفخر 

كبيرين بالوفاء بهذا الوعد”.
وكان داني ألفيش حرا منذ نهاية عقده مع 
فريــق باريــس ســان جرمــان الفرنســي في 
يونيــو الماضــي. وكان أعلــن نفســه رحيلــه 
يلعــب  كان  حيــث  الفرنســي  النــادي  عــن 
إلــى جانــب صديقــه ومواطنــه نيمــار لمدة 

عامين.

وقاد ألفيش منتخب بالده الشــهر الماضي 
الجنوبيــة  أميــركا  لقــب كأس  إحــراز  إلــى 
“كوبــا أميــركا” حيــث اختيــر أفضــل العــب 

في البطولة التي استضافتها بالده.
الـــ40 أللفيــش فــي مســيرته  وكان اللقــب 
الكرويــة واعتبــره فريقــه الجديــد “الالعب 

األكثر تتويجا في التاريخ”.
بــدأ ألفيــش مســيرته الكروية فــي صفوف 
االنتقــال  قبــل  البرازيلــي،  باهيــا  نــادي 
إلــى اللعــب فــي القــارة العجــوز وتحقيــق 
نجاحــات فــي في ثــالث بطــوالت أوروبية 
لعــب  حيــث  وفرنســا(،  وإيطاليــا  )إســبانيا 
مــع أندية إشــبيلية وبرشــلونة ويوفنتوس 

وباريس سان جرمان.
فــي  )2016-2008(، ســاهم  برشــلونة  فــي 
مــن  الكاتالونــي  للنــادي  الذهبــي  العصــر 
خــالل الفــوز على الخصــوص بثالثة ألقاب 
فــي مســابقة دوري أبطــال أوروبــا ) 2009، 

.)2015 ،2011
المركــز  حاليــا  باولــو  ســاو  نــادي  ويحتــل 
 12 بعــد  البرازيــل  بطولــة  فــي  الخامــس 

مرحلة. ويشــرف على تدريب الفريق كوكا 
ويضم في صفوفه مهاجم ميالن اإليطالي 

السابق ألكسندر باتو.

داني ألفيش

وكاالت

وكاالت

وكاالت

إيقاف مدى الحياة

ســلطت الصحف اإلســبانية الصادرة أمس الجمعة، الضوء على خطة ريال مدريد البديلة بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك 
العب أياكس أمســتردام لتدعيم خط الوســط، في ظل صعوبة ضم بول بوجبا، وســعي برشــلونة لرحيل البرازيلي فيليب كوتينيو، 

قبل نهاية سوق االنتقاالت الصيفية.

وعنونت صحيفة “مــاركا”: “إعادة تفعيل 
خيار فان دي بيك”.

أياكــس  وســط  خــط  “العــب  وأضافــت: 
هــو أفضــل حل لتقوية الفريــق، وصعوبة 
حسم صفقة بول بوجبا تدفع إدارة ريال 

مدريد لالتجاه لضم الهولندي”.
وخرجــت صحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” 
بعنوان: “زيادة التوتر بين نيمار وباريس 

سان جيرمان”.
وأضافــت: “فــي النادي الباريســي ســئموا 
مــن  والمقربــون  البرازيلــي،  موقــف  مــن 
ســان  خــارج  رؤيتــه  يريــدون  نيمــار 

جيرمان”.
وتابعت: “إدارة باريس تريد حل القضية 
كحــد أقصــى قبــل 11 أغســطس الجاري، 

وبرشلونة يراقب آخر التطورات”.
لصحيفــة  الرئيســية  الصفحــة  وعلــى 

“سبورت”: “رحيل كوتينيو”.

وأضافــت: “برشــلونة يعمــل علــى مســألة 
لديــه  بالفعــل  والنــادي  كوتينيــو،  رحيــل 

خيارات حقيقية لرحيله هذا الصيف”.

بيــع  تريــد  برشــلونة  “إدارة  وتابعــت: 
كوتينيو بمبلغ عال، ولكن ال تســتبعد في 

نفس الوقت فكرة إعارته”.

غالف صحيفة ماركا

الخطــــــة البديلــــة

وكاالت

توصــل المــدرب الفرنســي البوســني األصل وحيــد خليلودزيتش إلــى اتفاق مع 
فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي 
لكــرة القــدم الموســم الماضــي، لترك منصبه بعد موســم واحد فقــط على رأس 

إدارته الفنية، وذلك تمهيدا الستالم االشراف على المنتخب المغربي.

الملــف  مــن  مقــرب  مصــدر  وأوضــح 
أن الطرفيــن توصــال إلــى اتفــاق بهــذا 
الشــأن فــي بوليغويــن )غــرب فرنســا( 
بدايــة  منــذ  نانــت  يســتعد  حيــث 
األســبوع الحالي، وقد سافر فالديمار 
كيتــا مــن باريس للتحدث مــع مدربه، 
مشــيرا إلــى أن خليلودزيتــش ومالك 
النــادي وافقا أخيرا على الطالق الذي 

تم الحديث عنه منذ أشهر عدة.
وبحســب أحــد أعضــاء اإلدارة الفنية 
للنــادي الفرنســي فــإن خليلودزيتــش 
)67 عامــا( أكــد رغبته في ترك منصبه 
يحصــل  ولــن  اســتقالته.  وتقديــم 
المــدرب علــى تعويضاتــه بخصــوص 
الموســم المتبقــي لــه مــع نانــت حيث 

كان يتقاضى 200 ألف يورو شهريا.
بتكريــم  خليلودزيتــش  وســيحظى 
مــن جماهير النــادي عندما يقود نانت 
فــي مباراتــه اإلعداديــة األخيرة على 
ملعب ال بوجوار ضد جنوى اإليطالي.

واتخــذت إدارة نانــت قــرارا مفاجئــا 
بتعيين العبها الســابق ستيفان زياني 
)47 عامــا( المتــوج معها بلقب الدوري 
حاليــا  يشــرف  والــذي   2001 عــام 
علــى فريــق تحــت 19 عامــا، خليفــة 
لخليلودزيتــش، رغم أنه يملك تجربة 
واحدة في مسيرته التدريبية وكانت 

مــع فريق ليبورن-سانت-ســورين من 
زيانــي  وســيوقع  الوطنيــة.  الدرجــة 

على عقد لمدة عامين.
واتســمت عالقــة خليلودزيتش بكيتا 
يشــغل  الــذي  فرانــك  األخيــر  ونجــل 
منــذ  بالتوتــر  العــام،  المديــر  منصــب 
استالمه المهام خلفا لميغيل كاردوزو 
في أكتوبر الماضي، وذلك ألن الالعب 
الســابق لنانــت وباريس ســان جرمان 
اســتراتيجية  عــن  راضيــا  يكــن  لــم 

النادي وسياسة تعاقداته.
وســبق لخليلودزيتــش التدريــب فــي 
المغــرب عندما قــاد الرجاء البيضاوي 
مســابقة  لقــب  الــى   )1997-1998(

دوري ابطال افريقيا العام 1997.

خليلودزيتش يقترب من المغرب

سوبر ألمانيا
عندما يلتقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم السبت في مباراة كأس السوبر األلماني لكرة القدم، 

سيسعى دورتموند الستغالل المباراة في استعراض قوته وطموحه للموسم الجديد أمام جماهيره.

وقــال ماركو رويس قائــد فريق دورتموند عقب 
المبــاراة الوديــة التــي انتهت بالفوز على ســانت 
الســوبر  “مبــاراة كأس   :1 /4 السويســري  جالــن 

تحمل أهمية كبيرة لنا جميعا”.
وأضــاف “إنها مهمة ألنه يمكن من خاللها تقديم 
بدايــة قوية للموســم، كما أننا ســنثبت للجماهير 

رغبتنا وطموحنا لتحقيق إنجاز”.
ولــم يخــف رويــس طمــوح بوروســيا دورتمونــد 
فــي انتــزاع لقب الــدوري األلماني )بوندســليجا(، 
بعــد أن أنهى الموســم الماضي في المركز الثاني 
بفارق نقطتين فقط خلف غريمه بايرن ميونخ.

لقــب  علــى  هيمنتــه  ميونــخ  بايــرن  وواصــل 
البوندســليجا حيــث تــوج فــي الموســم الماضي 
باللقــب للمــرة الســابعة علــى التوالــي، بينمــا كان 
آخــر تتويــج لدورتمونــد فــي المســابقة فــي عام 
الفنــي  المديــر  فافــر  للوســيان  ويمكــن   .  2012
لدورتمونــد االســتفادة من عــدة صفقات جديدة 
مهمة، يتمثل أبرزها في انضمام جوليان براندت 
)بوروســيا  هــازارد  وثورجــان  ليفركــوزن(  )بايــر 
مونشــنجالدباخ( وماتــس هاميلز )بايرن ميونخ( 

ونيكو شولز )هوفنهايم(.
بينما كان أبرز الراحلين عن بوروسيا دورتموند، 

عبــدو ديالــو، المنتقــل إلى باريس ســان جيرمان 
الفرنســي، وكريســتيان بوليســيتش الــذي انضم 

إلى تشيلسي اإلنجليزي.
ويغيــب برانــدت عن مبــاراة كأس الســوبر، التي 
“ســيجنال  ملعــب  علــى  دورتمونــد  يحتضنهــا 
إيدونا بارك”، كما تحوم الشــكوك حول مشــاركة 

هازارد وحارس المرمى رومان بوركي.
ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس الســوبر 
األلمانــي منذ عام 2012، وقد توج باللقب خالل 

هذه الفترة أربع مرات وخسر ثالث مرات.
وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ 
توتنهــام  أمــام  الوديــة  الفريــق  هزيمــة  عقــب 

اإلنجليــزي بضربــات الجــزاء الترجيحيــة “كأس 
الســوبر هي مباراة جيدة.. تعاملت معها بجدية 
معهــا  وســنتعامل  الماضــي  العــام  فــي  شــديدة 

بنفس الكيفية هذا العام”.
المدافعيــن  مــع  بالفعــل  ميونــخ  بايــرن  وتعاقــد 
لــوكاس هيرنانديز وبنجاميــن بافارد، المتوجين 

العالــم،  كأس  بلقــب  الفرنســي  المنتخــب  مــع 
والمهاجم الشــاب فيات آرب. وتعرض الفرنســي 
كينجسلي كومان العب بايرن إلصابة في الركبة 
خــالل مباراة توتنهام لكن النادي أعلن الخميس 
أنه يعود إلى التدريبات، علما بأن مشــاركته في 

مباراة اليوم لم تحسم بشكل نهائي.

وكاالت
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ماتس هوملز

وحيد خليلودزيتش

وكاالت

زالتــان  الســويدي  المهاجــم  تعــرض 
إبراهيموفيتش للعقوبة، من قبل رابطة 
الــدوري األميركــي لكــرة القــدم، بعدمــا 
تظاهــر بالســقوط أثنــاء مبــاراة فريقــه 
لوس أنجلوس جاالكسي، أمام بورتالند 

تيمبرز، ضمن المسابقة المحلية.
وأعلنــت لجنة االنضباط التابعة للدوري 
علــى  فرضــت  أنهــا  للعبــة،  األميركــي 
إبراهيموفيتــش غرامــة ماليــة لــم يتــم 
الكشــف عــن قيمتهــا، بســبب “التصــرف 
غيــر الرياضــي” الذي صدر عــن المهاجم 
فــي 27 يوليــو الماضــي، أثنــاء المبــاراة 
أنجلــوس  لــوس  فيهــا  ســقط  التــي 

جاالكسي برباعية نظيفة.
وفي الدقيقة الـ50 من اللقاء، حين كان 
إبراهيموفيتــش يتصارع على الكرة مع 
مدافــع الخصــم، الكوســتاريكي خوليــو 
الجــزاء،  منطقــة  داخــل  كاســكانتي، 

بالســقوط  الســويدي  المهاجــم  تظاهــر 
حين كان الالعب اآلخر خلفه.

ويعد هذا األسبوع الثاني على التوالي، 
إبراهيموفيتــش  تعــرض  يشــهد  الــذي 
للعقوبة بسبب التظاهر أثناء اللعب، كما 
أنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لن 
يتمكــن مــن خــوض مبــاراة فريقــه أمام 

الــدوري  لقــب  حامــل  يونايتــد،  أتالنتــا 
األميركي.

فــي  أساســيا  إبراهيموفيتــش  وشــارك 
مبــاراة فريق نجــوم الــدوري األميركي، 
أمــام أتلتيكــو مدريــد مؤخــرا، لكنــه لــم 
يحقق ظهورا واضحا بســبب قوة دفاع 

الخصم، الذي فاز بثالثية نظيفة.

مــــــأزق جديـــــد

زالتان إبراهيموفيتش

وكاالت

كشــف تقريــر صحافــي بريطانــي، عــن 
قيمة راتب اإليفــواري نيكوالس بيبي، 
المنضــم حديًثــا إلــى صفــوف آرســنال 

قادًما من ليل.
“إكســبريس”  لصحيفــة  ووفًقــا 
البريطانيــة، فــإن بيبــي ســيحصل على 
راتــب أســبوعي مــع آرســنال يبلــغ 140 
ألــف إســترليني، متســاوًيا مــع المهاجم 

الفرنسي ألكسندر الكازيت.
بذلــك  اإليفــواري  النجــم  وســيكون 
صاحــب رابــع أعلــى راتب فــي الجانرز 
بعــد مســعود أوزيــل )350 ألًفــا(، وبييــر 
ألًفــا(،   180( أوباميانــج  إيميريــك 

وهنريك مخيتريان )180 ألًفا(.
للنــادي  الرســمي  للموقــع  ووفًقــا 
اإلنجليزي، فإن الالعب القادم من ليل، 
الــذي بــات الصفقــة األغلــى فــي تاريخ 
الجانرز، سيرتدي القميص رقم 19 في 

الموسم الجديد.
أن  إلــى  صحافيــة  تقاريــر  وأشــارت 
مليــون   72 مقابــل  تمــت  الصفقــة 

إســترليني، حيــث ســيدفع الجانــرز 20 
مليوًنــا مقدًما، باإلضافة إلى 52 مليوًنا 

على أقساط خالل 5 سنوات.

الراتـــــب الرابــــع

نيكوالس بيبي
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اســتقبلت شــركة خدمات مطار البحرين )باس( لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص. 
واســتهل اللقاء بترحيب الرئيس التنفيذي للشــركة ســلمان المحميد، الذي أوضح بأن نســبة البحرنة في الشــركة قد بلغت 82 % وفي ذات الســياق فإن نسبة 

البحرنة في اإلدارة العليا في )باس( قد بلغت 96 % مع وجود خطة طموحة لزيادة هذه النسبة خالل السنوات القادمة.

 كما قدمت شــركة )باس( عرًضا ألبرز 
خدماتها الراهنة، باإلضافة إلى نســب 
القطاعــات،  مختلــف  فــي  البحرنــة 
الشــركة  تواجــه  التــي  والتحديــات 
فــي بعــض المجــاالت. باإلضافــة إلــى 
اســتعراض نبذة تاريخية عن الشركة 
الخدمــات  تشــغيل  فــي  ودورهــا 
األرضيــة لمطــار البحريــن الدولّي منذ 

قرابة 42 عاًما. 
الهيــكل  كذلــك  الشــركة  وبينــت  هــذا 
التنظيمــي وآليــة التوظيــف، والرغبــة 
البحرينــي.  الــكادر  زيــادة  فــي 
واســتعرضت الشــركة أيًضــا نبذة عن 
االجتماعيــة  للمســؤولية  برنامجهــا 
تبــادر(  )بــاس  عنــوان  يحمــل  الــذي 
والموجــه للمجتمــع البحرينــي والــذي 
يضــم 10 مبــادرات مقدمــة لمختلــف 

شرائح المجتمع.
تــا ذلــك مداخــات متنوعــة للســادة 
النــواب، ثمنــوا خالهــا جهــود شــركة 
)بــاس( على صعيــد البحرنــة، مثمنين 
رأســها  وعلــى  الراهنــة  اإلدارة  دور 
الرئيــس التنفيذي فيما يخص تطوير 

العمــل وتحســين بيئتــه داخل شــركة 
)باس(. 

مطــار  خدمــات  شــركة  أن  يذكــر   
فــي  تأسســت  قــد  )بــاس(  البحريــن 
حافــاً  1977، وتمتلــك ســجاً  العــام 
العطــاء  مــن  عاًمــا   41 امتــداد  علــى 
الوحيــد  المشــغل  وهــي  المتواصــل، 

للخدمات األرضّية في مطار البحرين 
مطــار  كأول  إنشــاءه  منــذ  الدولــّي 
دولــّي فــي منطقــة الخليــج العربيــة. 
وهــي كذلــك اســم موثــوق فــي عالــم 
الخدمــات كشــركة معتمــدة مــن قبــل 
للعمليــات  الســامة  تدقيــق  برنامــج 
للنقــل  الدولــّي  لاتحــاد  األرضّيــة 

الجوّي. وتقدم شركة )باس( عدًدا من 
األنشــطة التجارّية من بينها: خدمات 
مناولــة الطائــرات والــركاب، خدمــات 
التمويــن، خدمــات هندســة الطائرات، 
الهندســي  للتدريــب  بــاس  ومركــز 
“بيتــك”، باإلضافة إلــى امتاك وإدارة 

صاالت المطارات.

اللجنة البرلمانية تشــيد باهتمام الشركة بتطوير بيئة العمل

خطة طموح لزيادة نسبة البحرنة في “باس”

المؤسســات  جمعيــة  عقــدت 
الصغيرة والمتوســطة البحرينية 
نــدوة عــن التســويق اإللكترونــي 
وإنتــاج األفــام الدعائيــة والتــي 
التنفيــذي  الرئيــس  حاضــر فيهــا 
داريــو  لإلنتــاج  أوميغــا  لشــركة 
جوديــك. وقــد تــم التطــرق فــي 
هــذه النــدوة إلــى أهميــة اإلعان 
والتســويق لزيادة أرباح الشركة، 
وكيفيــة االنتقــال مــن التســويق 
مــن  اإللكترونــي  إلــى  التقليــدي 
ســريعة  قنــوات  فتــح  خــال 
اإللكترونــي،  التطــور  تواكــب 
حيــث إن االســتثمار فــي إنتــاج 

للترويــج  القصيــرة  األفــام 
الشــركات  وخدمــات  لمنتجــات 
للمنافســة  ملحــة  حاجــة  أصبــح 
في الســوق وبالذات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة التي يعتبر 
التسويق اإللكتروني أهم أدوات 

االستثمار للمنافسة. 
عقــد  تــم  النــدوة  نهايــة  وفــي   
جولة نقاشــية حول كيفية إنتاج 
األفام القصيــرة وابتكار األفكار 
اإللكترونــي وتحويــل  للتســويق 
مــن  أربــاح  إلــى  اإلنتــاج  تكلفــة 
خــال عــرض للخطــوات التقنية 

واألدوات الازمة بذلك.

ج  “المؤسسات الصغيرة” تروِّ
للتسويق اإللكتروني

تقــّدم  ومبتكــر  ــا  كليًّ جديــد  مفهــوم  فــي 
الوكيــل   – للســيارات  هنــدي  بــن  شــركة 
فــي  موتــورز  كيــا  لســيارات  الحصــري 
البحريــن أفضل الصفقــات والعروض على 
ســيارات كيــا المســتعملة والمعتمــدة فــي 
البحرين من خال معرض كيا موتورز في 
الخميــس الذي تــم إعادة افتتاحــه مؤخًرا 
المســتعملة  للســيارات  فقــط  وتخصيصــه 
المعتمــدة. ويأتــي معــرض كيــا للســيارات 
المســتعملة المعتمــدة فــي الخميس تحت 
مظلــة شــركة بــن هنــدي للســيارات ليضــع 
مقاييس جديدة من حيث الجودة والثقة.

 وصــرح مديــر عــام مبيعــات كيــا البحرين 
محمــد بــن هنــدي  قائــاً “لقد كانــت عملية 
شــراء ســيارة مســتعملة مضمونــة وذات 
جــودة عاليــة أمــر صعــب، أمــا اآلن ومــع 
تقديم هذا المفهوم الجديد من شــركة كيا 
موتــور وبن هندي للســيارات لبيع وشــراء 
أصبــح  المعتمــدة  المســتعملة  الســيارات 
األمــر ســهل للغاية مع ثقــة 100 % وراحة 

بالتامة”.
 وأضــاف بــن هنــدي قائــاً “نقــوم بشــراء 
الممتــازة والتــي ال  الســيارات المســتعملة 
يزيــد عمرهــا عــن 5 ســنوات ســواء كانــت 

ذات  الرياضيــة  الســيارات  الصالــون، 
االســتخدامات المتعــددة أو التجاريــة من 
جميــع العامات التجارية بأفضل األســعار 

نقًدا”.

تجاريــة عالمــة  أي  مــن  ســيارة  أي  اســتبدال  إمــكان 
“بن هندي” تقّدم أفضل الصفقات على “كيا المستعملة”
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العقاريــة  لـ”دعائــم”  التنفيــذي  المديــر  أكــد 
“محــرق  مشــروع  أن  الغفــار  عبــد  محمــد 
نقلــة نوعيــة علــى  ليحقــق  يأتــي  فيليــج” 
الســكنية  العقاريــة  المشــاريع  مســتوى 
فــي مملكــة البحريــن، مواصلــًة لنجاحــات 
المؤسســة واإلقبــال الواســع الــذي حظيت 
العقاريــة  لمشــروعاتها  طرحهــا  خــال  بــه 

السابقة.
 يأتــي ذلــك خــال إعــان عبــد الغفــار عــن 
المشروع الجديد الذي يقع في موقع مميز 
في )درة المحرق(، وُيتوقع جاهزيته خال 
الربــع األول من العام القادم 2020. مشــيًرا 
إلــى أن “دعائــم” العقــاري خصــت مشــروع 
“محــرق فيليــج” بتصميــم معمــاري فريــد، 
اســتعانت فيــه بخبــرات خارجيــة، ليتفــرد 
بلمســة جماليــة تحاكــي النمــاذج العالميــة 

الحديثة.
وأضاف “إن مشروع “محرق فيليج” يتميز 
بوحداته المنفصلة عن بعضها، والتي تتيح 
بالمســاحات  االســتمتاع  فرصــة  لقاطنيهــا 

الخضراء والتقســيمات الداخلية المتميزة، 
الطبيعيــة  اإلضــاءة  نفــاذ  إلــى  باإلضافــة 

للوحدات عبر نوافذها الواسعة”. 
 ولفــت عبــد الغفار إلى أن “دعائم” العقارية 
اهتمت بأدق التفاصيل في تجهيز مشروع 
األمثــل  الخيــار  ليصبــح  فيليــج”،  “محــرق 

للباحثين عن الرفاه والتميز. 

 يذكــر أن “دعائــم” للتطويــر العقاريــة قــد 
دشــنت حزمــة مــن المشــروعات الســكنية 
وتتيــح  المملكــة،  مناطــق  بمختلــف 
للمتعامليــن معهــا فرصة االســتثمار بأجود 
األســعار، كمــا تقــدم عــدًدا مــن الخدمــات 
الهندســية واالستشــارية وأخــرى متعلقــة 

باإلدارة والبناء.

الســكنية المشــاريع  مســتوى  علــى  نوعيــة  نقلــة 
“دعائم العقارية” تطلق “محرق فيليج”

أصبحــت “ســباش”، عامة تجزئة األزياء الراقيــة في المنطقة، ضمن 
ا مــن إكســبو 2020 دبي. وأطلقــت العامُة  الشــركات المرخصــة رســميًّ
التجارية في اآلونة األخيرة تشــكيلة منتجات رســمية إلكســبو 2020 

دبي في دول مجلس التعاون الخليجي. 
 تم تصميم التشــكيلة، المســتوحاة من شــعار إكســبو 2020 دبي، على 
أساس مبدأ االستدامة – وهو وعد تلتزم به العامة التجارية منذ عام 
2016. وُتبــدي ســباش، مــن خــال هذه التشــكيلة، دعمها لاســتدامة 
والرغبــة  دبــي،   2020 الثاثــة إلكســبو  الفرعيــة  الموضوعــات  كأحــد 
المشــتركة في تشــجيع الزوار على المشــاركة في ُصنع مستقبل أفضل 

وأكثر استدامة.
 ونجحــت ســباش، خــال الفتــرة بيــن طــرح تشــكيلة صيــف 2017 
وتشــكيلة صيــف 2018، فــي تحقيــق عنصر االســتدامة فــي إنتاج 14 
مليــون قطعــة مابس، مــن بينها 300 ألف قطعة من البوليســتر المعاد 

تدويره.
إدارة  مجلــس  وعضــو  ســباش،  لعامــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
مجموعــة الندمــارك رازا بيــج “يســرنا أن نطرح تشــكيلة إكســبو 2020 
في فروع سباش في دول مجلس التعاون الخليجي. االستدامة أحد 

المكونــات األساســية لعامة ســباش، ونحن ســعداء جــدا بطرح هذه 
التشكيلة المستدامة األنيقة والعصرية الخاصة بإكسبو 2020 دبي.

التصاميــم مســتوحاة علــى أســاس مبدأ االســتدامة
“سبالش” ُتطلق تشكيلة أزياء “إكسبو 2020 دبي”

أعلــن  الصيفيــة،  أنشــطته  مــن  كجــزء 
األڤنيوز – البحرين  عن انطاق كرنڤال 
التوالــي  علــى  الثانيــة  للســنة  األڤنيــوز 
لمــدة 10 أيــام ابتــداء من 22 أغســطس 

ولغاية 31 أغسطس 2019. 
عالميــة،   مواهــب  الكرنڤــال  وســيضم 
أنحــاء  جميــع  فــي  عروضــا  قدمــت 
العالــم مثــل بريطانيــا، إيطاليــا، اليابــان 

واألرجنتين. 
 ســيتم جمع هذه المواهب ليتم عرضها 
فــي منطقــة غرانــد أڤنيــو التــي تتميــز 
بمســاحات واســعة حيث يتجمــع الزوار 
لاســتمتاع بمشــاهدة عــروض الســيرك 
تناســب  التــي  والكوميديــا  والمســرح 

جميع األعمار.
 يعتبر الكرنڤال أحدث إضافة لمجموعة 
مــن الفعاليات واألنشــطة الصيفية التي 

البحريــن   – األڤنيــوز  إدارة  أقامتهــا 
والــذي يعــد أكبــر مركــز ترفيهــي علــى 
واجهة بحرية في مملكة البحرين. فقد 

بــدأت أولــى الفعاليــات الصيفية بعرض 
مســرحي مباشــر للمســرحية المشــهورة 

“عاء الدين ومصباحه السحري”.

فعاليــات ترفيهيــة ورياضية تناســب جميــع األعمار
“األفنيوز” يواصل إطالق أنشطته الصيفية
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تطلع على العمل األساسي وتعتمد عليه.

 تبحث عن الطرق اآلمنة والمجربة.

تعيش فترة صاخبة من العالقات واألعمال.

تطلق مشروع آفاق حلوة وأخبارا سعيدة.

تبدأ مرحلة جديدة بالتفكير العميق والتروي.

تفكر بشغل مهم، كن جاهزا ليوم مصيري. 

اغتم فرصة النجاح وتقدم إلى األمام.

ال تهمل صحتك وإال ستندم كثيرا.

قدم مشروعك إلى مديرك وال تخف.

يوم مميز للتفكير والتعامل مع األصدقاء.

عالج األمور بهدوء وال تترك األفكار السوداء 
تجتاحك.

الحوار الهادئ يضمن لك نجاحًا وتألقًا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 اغسطس

1492
  كريستوفر كولومبوس 

ومعه 88 بحاًرا يبدؤون 
رحلة الكتشاف 

العالم الجديد، 
وكانت الرحلة 
تاريخية حيث 

تمكنوا من اكتشاف أغنى 
بقاع العالم في األمريكيتين

ستشارك داليدا خليل 
في فيلم سينمائي عربي 

كوميدي بعنوان “بعد 
الخميس”، هو األّول من 
نوعه في العالم العربي، 

إذ سيكون سعوديًا 
– مصريًا – إماراتيًا – 

لبنانيًا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

“الملغــوم” بالجبــن والطحينــة “بالشــباتي األبيــض” ألذهــا

الشاورما في البحرين.. عشق ال ينتهي

يقولون عن تاريخ الشاورما بأن كل شيء يبتدئ من حرف الشين كـ “شيش طاووق”، و”شيش 
بــراك”، يعتبــر أصلــه تركي، وهكذا الحال مع الشــاورما التي مســقط رأســها فــي تركيا، ومن ثم 

نشأت الشاورما على بعض التغيرات واإلضافات، في البحرين والدول المجاورة.

إلــى  الشــاورما حقيقــة  تاريــخ  وتعــود 
مــا يقــارب 40 ســنة وال أحــد يســتطيع 
التكهــن بســنتها الواقعة، وما حدث بعد 
ذلــك هــو أن الطباخيــن أخــذوا يبرزون 
حضورهــم  وأصبــح  الشــام،  دول  فــي 
أن  إلــى  العربــي،  بالخليــج  واضحــا 
المتخصصــة  المطاعــم  افتتــاح  تــم 
بالشــاورما، والتــي توجــد بكثــرة اآلن، 
وطريقة تحضيرها ليســت بســيطة كما 
يظــن البعــض، فيجــب أن تتبل قبل 24 
ومكوناتهــا،  بالبهــارات  وتنقــع  ســاعة، 
حتــى تحضــر فيمــا بعــد وتنشــر علــى 
أن  وبعــد  مرصــوص،  بشــكل  الســيخ 
إلــى  تتعــرض  الســيخ  علــى  توضــع 
تنضــج  حتــى  ســاعة  لنصــف  الحــرارة 
وتقطع وتقــدم، مع مجموعة كبيرة من 
اإلضافات التي توضع في الشاورما، بما 
فــي ذلك الطحينــة والتبولــة والفتوش 
والحمص، فإنه يمكن أن تأتي محشوة 
داخــل الخبز أو أنها تقدم على األطباق 

مــع اإلضافات.وفــي البحريــن تشــتهر 
مــن  تتكــون  التــي  “الملغــوم”  شــوارما 
“الشــباتي” األبيــض الــذي ُيلــف حــول 
شــرائح اللحــم أو الدجاج مع الطحينة 
والجبــن. وكلمــة “ملغــوم” تشــير الــى 

بالبطاطــا  بكثــرة  ممتلئــة  أنهــا 
والملفــوف،  المقليــة، 

والبصل،  الطماطــم، 
األحمــر  والفلفــل 
وتقــدم ايضا بخبز 

الصاج.
بيــن  فــرق  وهنــاك 
التركيــة  الشــاورما 
والســبب  واللبنانيــة 
أن الشــاورما التركيــة 
تنفــرم مــع لحــم البقــر 

تكــون  بحيــث  والغنــم 
ناعمة، يعني 50 % بقر، 

أمــا  غنــم.   % و50 

 %  80 اللبنانيــة  الشــاورما 
 %  20 مــع  البقــر  اللحــم  مــع  تنــدرج 
مــن اللحــم الغنــم فقــط وتقطــع على 
أن  إلــى  إضافــة  شــرائح، 
تعتمــد  الشــاورما  وزن 
الــذي  الســيخ  علــى 
وأحيانــًا  عليــه،  توضــع 
 150 إلــى  وزنهــا  يقفــز 
كيلوجرامــا، ويعود أيضًا 
علــى حســب بيــع المحل 
يوميًا ومقدار االستهالك، 
بعمــل  ســوريا  وتشــتهر 
الشــاورما  أنــواع  جميــع 
الســوري والتــى تختلف عن 
غيرها فى 

بعــض 
ل  و لــد ا

ى  خــر آل ا
تقــوم  أنهــا  حيــث 
بالشــاورما  الخــاص  الخبــز  بعمــل 
بالخبــز  يعــرف  مــا  وهــو  خصيصــا 
البطاطــا  بعــض  ويضــاف  الســوري، 
المقلية لتحسن الطبق وعادة تستعمل 

صلصة الثوم مع الزيت و الطحينة.
الوجبــات  ضمــن  تصنــف  الشــاورما 
وليســت  الجســم  تضــر  وال  الســريعة، 
تلــو  أجيــاال  أن  كمــا  ســلبية،  آثــار  لهــا 
األجيــال تقترن بهــا، وتتناولها تراتبيًا، 
بــل  الــوزن،  مــن  تزيــد  ال  فالشــاوراما 
على حســب الســعرات الحراريــة التي 
يســتهلكها الفرد منــه، إن كان باعتدال 
كل  بنيــة  حســب  وعلــى  بجنــون،  أو 
جســم وهارموناتــه وإفرازتــه مــن أكل 

النشويات.

حّلــت العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي علــى قائمــة أبــرز المــدن الثقافية في 
العالــم، والتــي أصدرهــا مؤخــرًا موقــع Skyscanner اإللكترونــي الشــهير 

ألسعار السفر.

القائمــة  هــذه  أبوظبــي  ودخلــت 
بعدما حدد فيهــا الموقع اإللكتروني 
متميــزة  وجهــات  خمــس  الصينــي 
تســاهم في توسيع آفاق المسافرين 
عبــر قضــاء عطلــة حافلة باألنشــطة 

الفنية والثقافية.
الثانيــة  المرتبــة  أبوظبــي  واحتلــت 
بعد مدينة فلورنسا اإليطالية، حيث 
اإلماراتيــة  العاصمــة  تصنيــف  تــم 
كواحــدة من أكثر الوجهات الثقافية 

مــع  األوســط  الشــرق  فــي  تميــزًا 
احتضانهــا المســرح الوطنــي وجامع 

الشيخ زايد الكبير.
كما سلط الموقع اإللكتروني الضوء 
على افتتاح متحــف اللوفر أبوظبي 
فــي عــام 2017 والــذي شــكل قيمــة 
أن  علمــًا  لإلمــارة،  مجزيــة  ثقافيــة 
المتحــف صممه المهنــدس المعماري 
الفرنســي جــان نوفيــل الحائــز علــى 

جائزة بريتزكر العالمية.

أبوظبي.. من أبرز المدن الثقافية

 1342
بدء حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب االسترداد اإلسبانية.

 1783
انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.

 1914
ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية األولى.

2016
300 راكًبا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.

 1907
مولد الشاعر التونسي محمد الحليوي.

18

استطاعت الفنانة نيللي كريم أن تستعيد حسابها الرسمي على 
موقــع التواصل االجتماعي )انســتغرام( بعد ســرقة هاتفها 
في لندن، ونشــرت رسالة شــكر لمســاعدتها على استعادة 
حســابها، قائلة: أخيرا اســتعدت حســابي،  بعد سرقة هاتفي 
في لندن، أريد أن أشكر أصدقائي األعزاء وفريق “االنستغرام”، 

لمســاعدتي في استعادته. يشار إلى أن نيللي كريم تشارك في 
بطولــة فيلم “الفيــل األزرق 2” مع عدد مــن الفنانين منهم كريم 

عبدالعزيز، وهند صبري .

طرح الفنان عمرو دياب مقطعا تشــويقيا من األغنية الرئيسية 
أللبومه الجديد والتي تحمل اسم “أنا غير”. 

ومن المقرر أن يتم طرح األغنية بالكامل األســبوع المقبل، 
مثلمــا حدث مع األغنية األولى “بحبــه” ولم يعرف بعد هل 
ســيعتمد دياب على نفس طريقة طرح ألبومه السابق “كل 

حياتي” بتسويق كل أغنية بطريقة منفردة، أم سيقوم بطرح 
األلبوم الجديد كامال استجابة لرغبة جمهوره. 

عمرو دياب نشر الدقيقة األولى من أغنية “أنا غير” بعد انتهاء الضجة 
المثارة حول سرقة عنوان األغنية .

تعكــف المؤلفة إنجــي عالء علــى كتابة الحلقــات األخيرة من 
مسلســلها الجديــد “بــال دليــل” الذي يتــم تصويــره حاليا 
للعرض في أكتوبرالمقبل مع بداية الموسم الشتوي، حيث 
ينتمــي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة. وأكــدت انجي أن نوعية 
المسلســل تحتــاج للتركيــز في كل مشــهد نظرا لســرعة 

وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص 
علــى االهتمــام بها، مشــيرة إلى أنهــا تســتمتع بالتوغل داخل 

نفسيات أبطال قصصها خاصة وأن معظم شخصيات المسلسل مركبة.

بال دليلأنا غيرسرقة كريم

طارق البحار
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“ثقافة الدمام” تطلق ملتقى بيت السرد النقدي

كشفت بيال ثرون عن حصولها على “تاتو” جديد بحجم كبير على ذراعها  «
ويغطيه بالكامل. هذا “التاتو” أو الوشم عبارة عن فتاة ذات تصفيفه تمسك 

الورود في يدها. وأرادت بيال أن تكون أول من يعلن أنها حصلت على وشم 
جديد على جسمها فنشرت الفنانة صاحبة الـ 21 عاما صورة جديدة لها: 
“مرحبا أنا الجديدة”، وكأنها قررت أن تكشف عن جانب جديد في حياتها.

انطلق مؤخرا ملتقى بيت السرد النقدي بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، والذي يضم 9 قراءة نقدية لـ9 روايات فائزة بجوائز بمشاركة تسع كتاب من مناطق المملكة.

وافتتــح الملتقــى رئيس بيت الســرد مبارك 
الخالــدي بكلمة تضمنــت، تاريخ بداية بيت 
السرد الصغيرة إلى ما وصل إليه من تطور 
مســتمر تنــوع فــي أنشــطته األدبيــة ما بين 
جلسات القراءة الشهرية والملتقى السنوي 
ومهرجــان القصــة القصيرة  ومســابقة بيت 
الســرد للمواهــب، متمنيــًا أن يكــون ملتقــى 
بيــت الســرد األول رافــدًا معرفيــًا وفكريــًا 
هاما لحركة النقد ودراســات وعلوم الســرد 
المنظميــن  شــكر  ثــم  الغالــي.  وطننــا  فــي 
بــدأت  والضيوف.بعدهــا  والمشــاركين 
الخالــدي  إدارهــا  والتــي  األولــى،  الجلســة 
الحازمــي  حجــاب  بــن  حســن  وبمشــاركة 
بورقتــه النقديــة المعنونــة بـــ ”لعبــة الشــكل 
وتمويه المعنى” لرواية “ما تبقى من أوراق 
محمــد الوطبــان”، الــذي قــال عنهــا: يأتــي 
اختياري لرواية الكاتب محمد الرطيان “ما 
تبقــى مــن أوراق محمــد الوطبان، ألســباب 
فنيــة تتعلــق ببنيــة خطــاب الروائــي الــذي 
اجتهــد الكاتــب فــي تشــكيله بصــورة تبدو 

مفارقــة للمألــوف، ونزاعــة إلربــاك المتلقي، 
وطاقمــه للتجديــد علــى كافــة مســتويات 

الخطاب.

“طــوق  بعنــوان  قــراءة  باعشــن  وقدمــت 
“طــوق  روايــة  فــي  الســردي  التماســك 
الحمــام”، حيث عملت على تتبع امتدادات 
وتفرعــات الخــط الجامــع للنص فــي رواية 
طــوق الحمــام لرجــاء عالــم ســرديا وفكريا 

وتشيكيليا.
وفــي الجلســة الثانيــة مــن الملتقــى التــي 
الفــارس  عبدالوهــاب  الشــاعر  أدارهــا 

وبمشــاركة الناقــد حمــد حميــد الرشــيدي 
بورقــة عنوانهــا “التحــور الحســي البصــري 
ماجــد  للــروائ  الظــام”  “نــزل  روايــة  فــي 
تكمــن  الروايــة  أن  أوضــح  إذ  الجــارد”، 
أهميتهــا فــي رصدهــا العاقــة القائمة بين 

بيــن  أو  البصــر،  حاســة  وفقــدان  اإلبــداع 
الموهبــة واأللــم وقــدم عبدالعزيز الطلحي 
ورقتــه النقديــة “طــرق التأتــي لإلقناع في 
روايــة ترمــي بشــرر”  للروائي عبــده خال ، 
وهــي الفائزة بالبوكــر العربية 2010، وهي 
بمعاضــده  )طــارق(  الــراوي  ســرد  روايــة 
ســيرته  الروايــة  فــي  أخــرى  شــخصيات 
إلــى  المــال  إلــى  الشــذوذ  مــن  القبــح  مــع 
الشــراب، روايــة أطــل فيهــا الــراوي بعبارة 
)خســئت روحــي( وبقيــت روحــه خاســئة 
طــوال عتبتــي الســرد التــي اختــار الــرواي 
أن يأتــي فيهمــا على القبح في كل شــيء، 
حيــث اختــار لها فضاء مكانيــا عاما ) جدة 
( التي أطلت على العصرنة والتحديث مع 
أول أميــن لجــدة، وفي فضاءيــن مكانيين 
حيــث  مــن  إال  مبهميــن  لكنهمــا  خاصيــن 
وجهنــم(  أ  )الحفــرة  الحــارة  همــا  الجهــة، 
والقصر الذي حجبها عن البحر )الجنة( كما 

أسماه أهل الحارة.

السبت
3 أغسطس 2019 
2 ذو الحجة 1440

19

انطالق ملتقى بيت السرد النقدي بجمعية الثقافة والفنون بالدمام

tariq_albahhar

خاص

تشــارك الفنانة وفاء مكي في المســرحية الكوميدية االجتماعية “ الخط 
مقطوع” الى جانب نخبة من الفنانين منهم 

الكوميدية  المسرحية  مع  األضحى  عيد  أيام  في  المسرح  سيكون محبي 
الميالي، ومنير محمد،  الصايغ، وأحمد  “ خالد بوصخر وأمين  االجتماعية 

ونــــــــــــــواف الــــنــــجــــم، 
الغتم،  عــمــار  وإنــتــاج 
حمزة  االنتاج  ومدير 
الــعــويــنــاتــي، ومــديــر 
ــة  ــيـ الـــلـــجـــنـــة اإلعـــامـ
ــي  ــ ــدران ــ ــب ــ ــدهللا ال ــ ــب عــ
ــراج  وســيــتــصــدى ألخـ
ــان  ــن ــف الــمــســرحــيــة ال
هـــــــشـــــــام يــــــوســــــف.

أخــــــر  أن  يــــــــذكــــــــر 
ــاركـــت  مـــســـرحـــيـــة شـ
مسرحية  مكي  فيها 
“الـــســـحـــراألســـود“ من 
تــألــيــف الــكــاتــب حمد 
ــابـــي وإخــــــراج  ــهـ الـــشـ
عــلــي ثــامــر وعــرضــت 

في أيام عيد الفطر.

وفاء مكي والخط مقطوع

منحت جوائز بيناكل لألفام )Pinnacle Film Awards( بالواليات 
المتحدة األميركية جائزتها الماسية للفيلم الوثائقي )قاسم حداد.. 
الفيلم  كما حصد  الــرويــعــي،  خــالــد  للمخرج  األخــيــر(  الــبــاب  هــزيــع 
الذهبية عن فئة أفضل فيلم وثائقي دولي في  مهرجان  جائزته 
ويأتيان   .”LOS ANGELES MOTION PICTURE FESTIVAL“
للفيلم. منحت  التي  السابقة  الجوائز  إلى  إضافة  الفوزان  هــاذان 
وفــــــــي حـــــديـــــث مــع 
وســائــل إعــــام، أشــار 
إلــــــى أن  الــــرويــــعــــي 
فـــكـــرة الــفــيــلــم كــانــت 
سنوات  منذ  ــراوده  ــ ت
ظــلــت  “إذ  طـــويـــلـــة، 
هذه الكتابات حبيسة 
الـــــورق وحــــان وقــت 
ــاق  ــ ــا وإطــ ــهــ خــــروجــ
لقد جاء  لــهــا،  الــعــنــان 
الوقت المناسب ألبدأ 
المشاريع  خــذه  مثل  
التي لطالما انتظرتها، 
في  الــغــوص  مشاريع 
إبـــــداع الــشــخــصــيــات 

البحرينية المبدعة”.

“بينكل” و ”لوس انجليس” 
يمنحان “الهزيع” جوائز جديدة

أعلــن الفنــان محمــد المنصــور أنــه ســيفاجئ جمهــوره بنــوع مختلــف مــن األعمــال، وهــو تقديــم برنامجــي منوعات 
بتلفزيون الكويت مطلع عام 2020، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات عن العمل اإلعالمي وتقديم البرامج.

وأفــاد المنصــور بــأن آخــر أعمالــه بمجــال التقديــم 
“الوطــن”  قنــاة  شاشــة  عبــر  الليــل”،  “تــو  برنامــج 
الســابقة، والــذي اســتمر 4 ســنوات متواصلة بداية 
مــن 2007، لكنــه يفكر في العودة مجددا من خال 
برنامجيــن منوعين عبر شاشــة التلفزيون الوطني، 
ويجــري حاليــا التنســيق لخروج المشــروع الجديد 
للنــور قريبــا، كاشــفا أنــه مــن المقــرر بدايــة العرض 
.2020 ينايــر  المقــررة  البرامجيــة  الــدورة  خــال 

ويعكف المنصور أيضا على قراءة 5 أعمال درامية 
جديدة، ليســتقر على اثنيــن فقط، أحدهما للعرض 
قبــل شــهر رمضــان المقبــل، والثانــي فــي الموســم 

الرمضاني.
وأكد أن األعمال الدرامية الجديدة ستشــهد عودة 
للتعــاون اإلنتاجــي مع أخيه حســين المنصــور، كما 
بينهمــا علــى مســتوى  الدرامــي  التعــاون  ستشــهد 
التمثيــل فــي أعمــال ضخمــة تشــهد مواجهــة بيــن 

القامتين الفنيتين على نفس الشاشة.

ــيـــة درامـ أعـــمـــال  قــــــراءة 5  ــف عــلــى  ــك ــع ي

المنصور يعود لبرامج المنوعات
محرر مسافات

يزخر برنامج مركز كانو الثقافي ألغسطس 
بالعديــد مــن الفعاليات المتميــزة التي تلبي 
جميــع األذواق. وأولــى فعاليــات البرنامــج 
حيــث  أغســطس،   6 بتاريــخ  ســتكون 
ســتتحدث المخرجــة إينــاس يعقــوب فــي 
فــي  العالميــة  التحديــات  عــن  محاضــرة 
صناعــة الرســوم المتحركــة وتديــر الحــوار 

اإلعامية آالء البناء. 
أمــا بتاريــخ 20 أغســطس ســيكون محبــي 
األمســيات الفنيــة علــى موعــد مــع أمســية 
وآخــر  هجــرس،  عيســى  الفنــان  ســيديرها 
“إدارة  محاضــرة  أغســطس  فعاليــات 

فــي  الغامــدي  لمشــعل  اإلداريــة”  المخاطــر 
يوم الثاثاء الموافق 27 أغســطس، وتدير 

الحوار مريم عبدهللا.
وســتبدأ فعاليات سبتمبر بمحاضرة بعنوان 
”أزمــة خطــاب المثقفين” لزيــد الفضيل في 
الحــوار  ويديــر   3 الموافــق  الثاثــاء  يــوم 
عــن  محاضــرة  ســتقام  كمــا  البحــر،  أحمــد 
علــي  فــؤاد  لخولــة  والســمنة”  “الســكري 
استشــارية امرض الغدد الصماء والســكري 
وأخصائية ســمنة في يوم الثاثاء الموافق 

10 سبتمبر.

كشفت الفنانة هيا الشعيبي عن عرض 
مســرحية “عــودة ريــا وســكينة” خال 
عيــد األضحــى المقبــل فــي الســعودية 
وتحديدًا في اإلحســاء فــي الفترة من 
11 إلى 14 أغسطس.وقالت الشعيبي 
إنه “بعد النجاح الكبير الذي حققته 
المســرحية عنــد عرضهــا بالكويــت 
فــي عيــد الفطر الماضــي واألصداء 

الطيبة وردود األفعال التي أثلجت 
بـــ  جمهورنــا  مــن  جميعــا  صدورنــا 
“الديرة”، نتوجه فــي الفترة المقبلة 
للمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
مــن المقرر أن نقــدم 4 عروض على 

أن نعود مجددًا للكويت.

يشــارك  وتميــزه،  لنجاحــه  اســتمرارا 
فــي  علــي  البســام  النشــط  الفنــان 
المسرحية الكوميدية ”يا اني يا بطة 2” 
التــي ســتعرض في أيام عيــد األضحى 

على خشبة صالة البحرين الثقافية.
المســرحية من تأليف حســن اإلسكافي 
وفكــرة وبطولة الفنان ســامي رشــدان، 
وحســن محمــد، جعفــر الســاري، خليــل 
المطــوع، هبــة قطــب، حســين العلــوي، 
وتطــرح  الروبــي،  منــى  التمــار،  جعفــر 
المســرحية مشــكات األســرة وكيفيــة 

التغلب عليها للعيش في حب وسام.

ذاتــه  البيــت  فــي  األحــداث  وتــدور 
بقصــة  ولكــن  ذاتهــا  والشــخصيات 
مختلفة، فتتمحور حول اآلباء واألبناء 
ومشــاكل  بينهمــا،  فيمــا  واالختــاف 
الزواج والتربية.يذكر أن الفنان البسام 
علــي حصــل علــى الجائــزة الثانيــة عن 
تأليــف نــص مســرحية “كــوت 6” لمركز 
شباب مدينة عيسى في مهرجان سمو 
الشــيخ خالــد بن حمد الشــبابي لألندية 
ولــذوي  الشــبابية  والمراكــز  الوطنيــة 
اإلعاقــة في دورته الســابقة في أكتوبر 
الماضــي، ويعد مــن الفنانين المتميزين 
القادرين على اإلبداع في كل األعمال.

فعاليات ثقافية وفنية بمركز كانو

الشعيبي تطير إلى اإلحساء
البسام علي يعود 

مع “يا أني يا 
بطة”

محرر مسافات
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المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها
كانــت المدينــة المصرية هيراكلون مينــاء تجاريا يعج بالحركة قبل 
آالف الســنين، لكنها اآلن أصبحت بقايا غارقة تســتقر على عمق 45 

مترا تحت سطح البحر األبيض المتوسط.
وســلط تقريــر لموقع “ســيانس أليــرت” العلمي الضوء علــى المدينة 
التــي اكتشــفت قبل نحو عقدين مــن الزمن، لكنها ال تكف عن البوح 
وأوروبيــون  مصريــون  باحثــون  أعلــن  أســابيع،  وقبــل  بأســرارها. 
اكتشــاف مجموعــة مــن الكنوز في المدينة الواقــع تحت خليج أبي 
قيــر باإلســكندرية. واعتبــر االكتشــاف الــذي توصــل إليــه الباحثون 
األهــم منــذ اكتشــاف المدينــة قبــل نحــو 20 عامــا. وفي االكتشــاف 
األخيــر، وجــد الباحثــون المصريــون واألوروبيــون بقايــا كبيــرة من 
معبــد تحــت البحــر، إضافة إلى ســفن محملة بالكنوز مثــل العمالت 
المعدنيــة والجواهــر. ويعتقــد علمــاء اآلثــار بقيــادة فرانــك غوديو، 
الــذي كان مســؤوالً أيضــًا عــن أول عمليــة استكشــاف تحــت المــاء 
فــي المدينــة، أنهم عثــروا على أعمــدة حجرية من المعبد الرئيســي 
للمدينة المعروف بـ”)آمون جرب(”، وكذلك بقايا معبد يوناني أصغر.
وتظهر الكنوز للمدينة الغارقة، أنها ال تزال تكشف عن أسرارها رغم 
اكتشــافها قبــل ســنوات، ورغــم تراكم الرواســب والطيــن فوقها مع 
مرور الزمن. وتحققت هذه االكتشافات بفضل مجموعة من أدوات 
المســح المتطــورة، التــي يمكنها تمييز األشــياء الموجــودة في قاع 
البحر، رغم الرواســب، وذلك باإلضافة إلى البيانات الجيوفيزيائية 
التــي جمعت عبر األقمــار الصناعية، كما تم قياس األعماق بالصدى 

وجهاز الرنين المغناطسي.

وتســلح الخبراء بهذه المعلومات، وغاصوا تحت الماء إللقاء نظرة 
فاحصــة عــن قرب، حيث اكتشــفوا كنــوز المدينة، مثــل بقايا المعبد 
والمجوهرات. ووجد علماء اآلثار عمالت معدنية تعود إلى الحقبة 
البيزنطيــة، ممــا يعنــي أن مدينــة هيراكلــون ربما كانــت مأهولة من 

القرن الرابع قبل الميالد على األقل.

وُيعتقد أن هيراكليون قد بنيت خالل القرن الثامن قبل الميالد  «
على ضفاف نهر النيل، وهي تحمل اسما ألن البطل هرقل 

نفسه زارها ذات مرة، كما تقول األسطورة. ويقول الموقع 
المتخصص في البحث عن هذه المدينة على اإلنترنت إن 

الموجودات واللقى التي عثر عليها في المدينة تؤكد جمالها 
وروعة معابدها الكبرى.

علــى  الباحثيــن  مــن  مجموعــة  تعمــل 
تسويق جهاز لكشف الكذب يعمل بتقنية 
الــذكاء االصطناعــي، ويأملون بأن يصبح 
األداة الرئيســة فــي حفظ أمــن المطارات 

حول العالم.
وصمــم الجهــاز الجديد الذي يحمل اســم 
“أفاتار”، الشركة التقنية الناشئة “ديسيرن 
ساينس” العالمية، بحسب تقرير لصحيفة 

“فايننشال تايمز” البريطانية. 

وتقوم فكرة “أفاتار” على توجيه  «
أسئلة للمسافر في المطارات 

والمعابر الحدودية، كما تفحص بدقة 
ردود فعل اإلنسان مثل تعابير الوجه 
ونبرة الصوت وطريقة الكالم، ثم تقرر 

ما إذا كان كاذبا أم ال. وصمم الجهاز 
لجعل عملية الفحص في الحدود 

أكثر فعالية، ويستهدف مواجهة 
األشخاص ذوي النوايا الخطرة بشكل 

أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية 
السائدة حاليا في المطارات.

“أفاتار”.. اختراع 
لكشف الكذب في 

المطارات
تبدأ إســبانيا، االثنين المقبل، بتســيير طائرات من دون طيار للمســاعدة في فرض 

عقوبات بحق من يخالفون قانون السير.

وتحلق 3 طائرات مســيرة مــزودة بكاميرات 
عاليــة الدقة فوق الطرقات لرصد التصرفات 
قبــل  الكنــاري  جــزر  محيــط  فــي  الخطــرة 
تشــغيلها فــي بقيــة أنحــاء البالد، بحســب ما 
قــال ناطــق باســم المديريــة العامــة للمــرور 

لوكالة فرانس برس.
لضمــان  المســيرة  الطائــرات  وتســتعمل   
الســالمة المروريــة فــي عــدة مــدن صينيــة 
مثــال، وهــي تختبــر حاليا في أوروبــا عموما، 

وفــي فرنســا وبريطانيــا خصوصــا. ويكلــف 
يتولــى  حيــن  فــي  الطائــرة  بتســيير  عنصــر 
آخــر مراقبة التســجيالت، بحســب ما أفادت 

المديرية العامة للسير.

وتسمح هذه الطائرات برصد  «
المخالفات، من قبيل عدم احترام 

خط التوقف وعمليات التجاوز 
الخطرة واستخدام الهاتف خالل 

القيادة وعدم ربط حزام األمان.

يبدو أن مواقف السيارات ليست مسألة يتنازل فيها الناس، خصوصا إذا ترافقت 
مع شكل من أشكال العصبية، كما حدث مع رجلين في جنوبي فرنسا مؤخرا.

فقد قال محققون إن رجال لقي مصرعه ليل 
الخميــس في بيزييه، إثر خالف على موقف 
للســيارات علــى مــا يبــدو، بحســب مــا ذكرت 
وكالــة فرانــس بــرس.  وبحســب المعلومــات 
األوليــة، فقــد عثــر فــي موقــع الجريمــة على 
أعيــرة نارية لمســدس من عيــار 22 ملم، وأن 

رجــال يتراوح عمــره بين 30 و40 عاما توفي 
قبل وصول رجال اإلسعاف إلى الموقع.

ووفقا للشرطة، فإن المشتبه به،  «
الذي يبدو أنه في العشرينات من 

عمره، الذ بالفرار في سيارته ويجري 
البحث المكثف عنه.

إسبانيا تالحق السائقين المتهورين بالـ ”درونز”

فرنسا.. موقف السيارات أغلى من حياة اإلنسان

يزور السياح قصر سانسوسي في بوتسدام األلمانية، 
حيث كان سانسوسي القصر الصيفي لفريدريك 

الكبير، ملك بروسيا )أ ف ب( 

ذكرت الشــرطة األميركية، أن طائرة صغيرة هبطت اضطرارا في شــارع 
يعج بالسيارات في والية واشنطن غربي البالد.

وحسبما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أجبر قائد طائرة من طراز 
“كي أر 2” على الهبوط االضطراري، يوم الخميس، بعدما واجهته مشكلة 

في نظام الوقود الخاص بالطائرة.
وســجل فيديو هبوط الطائرة الصغيرة في الشــارع، الشرطية األميركية 
بواليــة  باركالنــد  مدينــة  فــي  اعتياديــة  دوريــة  أثنــاء  باتيســت  جوانــا 

واشنطن. التي نشرته على صفحتها على “تويتر”.

وأثار الهبوط دهشة السائقين، خصوصا قدرة الطيار على تأمين  «
الهبوط في الشارع واستغالل الفراغات بين المركبات حتى يصل 

األرض بسالم، ومن ثم التوقف عن إشارة المرور. وقال السائق 
دينيس ديسنر لتلفزيون محلي إن الطائرة اقتربت من سيارته 

لدرجة اعتقد أنها ستصطد به، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف أنه ترجل 
من سيارته ليتأكد من أن الطيار بخير.

طائرة تهبط في شارع
 يعج بالسيارات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

غراء الصق يرفع 17 طنا في الهواء
 DELO شــركة  دخلــت 
األلمانيــة موســوعة غينيــس 
عبــر  القياســية  لألرقــام 
تطويرهــا لغراء الصق مكنها 
من رفع شاحنة تزن أكثر من 

17 طنا في الهواء.
وأثنــاء اختبــار قــدرات هــذا 
لصــق  علــى  الفريــد  الغــراء 
فــي  الخبــراء  قــام  األشــياء، 
الشــركة بوضــع الغــراء علــى 
أســطوانات خاصــة موصولة 

من جهة برافعة عمالقة، ومن الجهة األخرى بشاحنة كبيرة، وتمكنوا من رفع الشاحنة 
وإبقائهــا فــي الهــواء. وحول هــذه التجربة الفريدة قالت الشــريكة اإلدارية في شــركة 
DELO ســابين هيرولــد “نعــم لقــد فعلنــا ذلك، وبحضــور ممثلين عن موســوعة غينيس 
لألرقــام القياســية تمكنــا مــن االعتمــاد علــى الغــراء الــذي طورنــاه ورفعنــا الشــاحنة 

وأبقيناها ساعة كاملة في الهواء، وحطمنا رقما قياسيا عالميا”.

تســبب طالــب هندســة فــي فلوريــدا فــي 
حفــل  خــالل  والذعــر،  الهلــع  مــن  حالــة 
تخرجه، بســبب قبعة صنعها بنفســه، وفق 

ما ذكرت قناة أميركية.
وقــال موقع قناة “wsvn” إن الطالب البالغ 
مــن العمــر 23 عامــا كان يحتفل مع زمالئه 
فــي جامعــة فلوريــدا الدوليــة بتخرجهــم، 
قبــل أن ينقلــب الحفــل رأســا علــى عقــب 

لسبب غريب.

وأوضح المصدر أن الطالب كان  «
سيفيك قام بتزيين قبعته بلوحة 
“تحكم قنبلة”، األمر الذي أدى إلى 

اعتقاله، بعدما اعتقدت الشرطة 
أن القنبلة حقيقية. وقامت 

الشرطة بإخالء قاعة الحفل وأمرت 
الناس باالبتعاد عن الطالب، إلى 
حين التحقق من القنبلة ومدى 

خطورتها. وقال سيفيك: “لم يكن 
القصد إثارة الفوضى والرعب. أردت 

أن أبدع في حفل تخرجي، لكن 
األمور سارت في االتجاه الخطأ”.

أعلــن علمــاء أميركيــون، أنهــم نجحــوا فــي 
تصنيع أجزاء من القلب من مادة الكوالجين، 
باســتخدام طابعــة ثالثية األبعــاد، عبر تقنية 
متقدمــة يقولــون إنهــم يمكــن أن ينتجوا من 

خاللها أعضاء كاملة في يوم من األيام.
وهذه التقنية المستخدمة والتي فّصلت في 
مجلــة “ســاينس”، تتيح إعادة إنتــاج الهياكل 
اإلنســان  جســم  فــي  المعقــدة  البيولوجيــة 
بأعلــى مســتوى من الدقة حتى اآلن، حســب 

ما أشارت وكالة “فرانس برس”.

وبعد ذلك، تدمج الهياكل المنتجة  «
مع الخاليا الحية والشعيرات الدموية 
بدقة 20 ميكرومترا، وهي نسبة أكبر 
بكثير من معظم الطابعات الثالثية 

األبعاد المستخدمة إلنتاج هياكل من 
البالستيك. وقال أستاذ هندسة الطب 

الحيوي في جامعة كارنيغي ميلون في 
بنسلفينيا، آدم فاينبرغ، الذي شارك 

في كتابة البحث: “ما تمكنا من إظهاره 
هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من 

الكوالجين”.

“مزحة القنبلة” 
تثير الهلع في حفل 

تخرج بفلوريدا

طباعة قلب من 
الكوالجين بتقنية 

ثالثية األبعاد
وصلــت موجــة الحــر التي حطمت ســجالت درجات الحرارة المرتفعة فــي 5 دول أوروبية 
قبل أسبوع إلى غرينالند، ما أدى إلى تسريع ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي.

وتعــد غرينالنــد )أكبــر جزيــرة فــي العالــم( 
إقليــم دنماركــي بين المحيطين األطلســي 
شــبه  بحكــم  يتمتــع  الشــمالي  والمتجمــد 

ذاتي، ويغطي الجليد 82 % من سطحه.
وقالــت روث موترام، عالمة المناخ بالمعهد 
الدنماركــي لألرصــاد الجويــة، إن مســاحة 
التــي  الجليديــة فــي غرينالنــد  الصفيحــة 
تظهــر دالئــل علــى الذوبــان، تتزايــد يوميا، 

وبلغت مســتوى قياسيا عند 56.5 %  لهذا 
العام.

وأوضحت أن أكثر من 10 مليارات  «
طن من الجليد فقدت في المحيط، 

بسبب الذوبان السطحي يوم األربعاء 
31 يوليو وحده، ما تسبب في خسارة 
جليدية صافية بلغت نحو 197 مليار 

طن من غرينالند في يوليو.

موجة الحر األوروبية تصل إلى أبعاد “كارثية”

الممثلة األميركية أماندا سيفريد تحضر العرض األول لفيلم القرن العشرين “فن 
السباق في المطر” على مسرح إل كابيتان في في لوس أنجلوس. )أ ف ب(

وحدث الذوبان الحالي بوصول الهواء الدافئ من شمال إفريقيا وإسبانيا، مسجال سجالت غير 
عادية للحرارة في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا.

عمالت ذهبية وحلي اكتشفت تحت مياه اإلسكندرية
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