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أندية السلة تستغل التوقف لمواصلة التحضيرالفلبينيون غارقون بمواقع التواصلتأكيد مقتل حمزة بن الدنتراجع تحويالت العاملينااللتهابات الفيروسية تؤثر على العيون
كشفت رئيسة قسم العيون  «

بالمركز الطبي الجامعي في 
مدينة الملك عبدالله الطبية 

ندى اليوسف أن من 20 إلى 30 
% من االلتهابات الفيروسية 

المنتشرة حاليا تؤثر على 
العيون.

كشف مسح لـ “مباشر” تراجع أن  «
تحويالت العاملين في البحرين 
بلغت في الربع األول من العام 

الجاري 640 مليون دوالر، قياسا 
بـ 840 مليون في الفترة ذاتها 

من العام الماضي، متراجعة 
بنسبة 24.3 %.

أكد وزير الدفاع األميركي مارك  «
إسبر مقتل حمزة بن الدن، 

نجل مؤسس تنظيم القاعدة 
أسامة بن الدن. ورفض الرئيس 

دونالد ترامب وغيره من كبار 
المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه 

علنا.

نقل موقع “pcmag”، عن مؤشر  «
الويب العالمي، أن الفليبينيين 

يتصدرون شعوب العالم، في اإلقبال 
على منصات التواصل االجتماعي، 

ويقضي كل شخص من البلد 
اآلسيوي مدة تصل في المتوسط، 

إلى 4 ساعات في اليوم الواحد.

تواصل أندية دوري زين لكرة السلة  «
رحلة اإلعداد لباقي الجوالت، 
مستغلة بذلك فترة التوقف 

المؤقتة بعد نهاية الجولة الثانية 
من عمر الدوري، بسبب استضافة 

البحرين للبطولة الخليجية لكرة 
السلة لمنتخبات الشباب.
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مودي: زيارتي للبحرين األولى على مستوى رؤساء وزراء الهند

رئيس الوزراء 
الهندي

المنامة - بنا

علــق دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد الصديقــة ناريندرا 
مــودي علــى زيارته المرتقبة لمملكة البحريــن في الفترة -24
25 أغســطس 2019 تلبيــة لدعوة من رئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، 
بأنها األولى على مستوى رؤساء الوزراء جمهورية الهند إلى 
مملكة البحرين ويتطلع خاللها إلى لقاء ملك مملكة البحرين 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة وصاحب 
تطويــر  لمواصلــة  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الملكــي  الســمو 
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقين إلــى جانب تبادل 

اآلراء حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

وقــال دولــة رئيــس وزراء الهنــد فــي تصريح له علــى موقعه 
اإللكترونــي الرســمي تنــاول فيــه أيضــًا جولتــه التــي تشــمل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، إنه سوف 
يغتنم فرصة زيارته إلى مملكة البحرين للقاء الجالية الهندية 
المقيمــة فــي المملكــة كما سيدشــن أعمال التطويــر في معبد 
شــريناتجي الهندوســي فــي المنامة، وهو األقــدم في منطقة 
الخليــج العربــي. واختتم ناريندرا مــودي تصريحه باإلعراب 
عــن ثقتــه فــي أن زيارتــه إلــى مملكــة البحريــن ســوف يكون 
لهــا األثــر اإليجابــي فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة فــي جميع 

)09(مجاالت التعاون والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين.

لتمويل مواقف “السلمانية”

مــع  مقابلــة  فــي  بومبيــو،  مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  شــدد 
تســمح  لــن  بــاده  أن  علــى  األميركيــة،  إكزامينــر”  صحيفة”واشــنطن 

باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.

واشــنطن  أن  بومبيــو  وأضــاف 
ســتواصل بذل أقصــى الجهود من 
أجــل ضمان عدم وصول شــحنات 
اإلرهابييــن،  أيــدي  إلــى  النفــط 
بحيــث تعــرض حيــاة األميركييــن 
وأرواحهــم للخطــر فــي أي مــكان 

في العالم.
وأشار إلى ناقلة النفط “غريس 1”، 
موضحــا أنهــا مثــال علــى الجهــود 
األميركيــة للحيلولــة دون وصــول 
اإلرهابييــن،  إلــى  النفــط  شــحنات 
مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  هــذا 
العقوبــات التــي من شــأنها حرمان 
المرشــد اإليراني علي خامنئي من 
األموال التي تســتخدم في ترويع 

العالــم. وتابــع بومبيو “كنــا فّعالين 
إلــى حــد كبيــر فــي ذلــك، ويمكننــا 
أن نــرى نتائــج ذلــك مــع حزب هللا 

اللبناني”.
اإليرانــي،  الخارجيــة  وقــال وزيــر 
إن  أمــس،  ظريــف،  جــواد  محمــد 
بــالده لــن تبــدأ حربــا فــي الخليج، 
مضيفــًا أن اإليرانييــن ســيدافعون 

عن أنفسهم.
فــي ســياق متصــل، أعلــن الوزيــر 
اإليراني أن طهران مستعدة للعمل 
إلنقــاذ  فرنســية  مقترحــات  علــى 
الــذي  الدولــي،  النــووي  االتفــاق 
وقعتــه إيــران مــع القــوى العالميــة 

عام 2015.

رسم تخيلي للمشروع

الســلبيات  مــن  أن  عبدالعزيــز صويلــح  والمــؤرخ  الباحــث  أكــد 
الكثيــرة التــي تعانــي منهــا اآلثــار والمعالــم فــي البحريــن أنــه ال 
توجــد خريطــة مســاحية للمملكة عمومــًا محددة عليهــا المواقع 

األثرية والمباني التراثية.

لقــاء مــع  وقــال صويلــح فــي 
“البــالد” “للمحافظة على اآلثار 
مكانتهــا،  وتعزيــز  الوطنيــة، 
يتوجــب بأن يكون المشــرفين 
أبنــاء  مــن  عليهــا  والمنفذيــن 
اإلرث  هــذا  أن  مبينــا  الوطــن، 
الحضــاري ال يــدرك قيمتــه إال 

المواطنون”.
صاحــب  صويلــح،  وأوضــح 
كتــاب “حضارة دلمــون” أهمية 
عودة بعثات التنقيب األجنبية 
واقتــرح  عملهــا.  لممارســة 
متاحــف  إنشــاء  صويلــح 

تســاعد  بالمــدارس،  صغيــرة 
الطلبــة علــى معرفــة حضارات 

وتاريخ بلدهم العريق.

صويلح: ال خريطة مساحية لمواقع اآلثار

قال بنك البحرين الوطني في إفصاح 
يجــري  يــزال  ال  انــه  أمــس  للبورصــة 
مناقشــات مع بنك البحرين اإلسالمي 
بشأن إمكانية تقديم عرض استحواذ 
طوعي لألسهم الصادرة لبنك البحرين 
جميــع  اســتيفاء  بعــد  اإلســالمي، 
الموافقــات الرقابيــة الالزمة وموافقة 

مجلس اإلدارة والمساهمين.

قالت عمادة القبول والتسجيل بجامعة 
البحريــن أن اإلعــالن عــن نتائــج قبــول 
المتقدميــن بطلبــات االلتحــاق ببرامــج 
المرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس 
الدراســي  للفصــل  المشــارك(  والدبلــوم 
 ،2019/2020 الجامعــي  للعــام  األول 

سيكون يوم االثنين المقبل.

“الوطني” و “اإلسالمي” 
يواصالن مناقشات االستحواذ

جامعة البحرين تعلن 
نتائج القبول اإلثنين

بوحمود والنعيمي يتريثان.. البحراني وعبداألمير أول الموقعين.. الحايكي وبوعنق يؤيدان

مليون دينار
4.5

تباين نيابي عن استجواب 3 وزراء بشأن توطين الوظائف

تباينــت مواقــف أعضــاء بمجلــس النــواب عــن الموقــف المبدئــي مــن توقيــع أو مؤازرة 
استجواب 3 وزراء توقعت رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف إدانتهم، 

وفق استطاع أجرته “الباد”.

وكان رئيــس اللجنة إبراهيم النفيعي قد 
أبلــغ “البــالد” قبل أيــام أن بحــوزة لجنته 
معلومات دامغة تدين 3 جهات حكومية 
المســاءلة  بمــا يســتدعي تفعيــل أدوات 
لمعالجــة  جــدي  بشــكل  البرلمانيــة 

االنحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.
وقال النائب محمد بوحمود إنه لم يطلع 
علــى نتائــج عمــل لجنــة التحقيــق إال مــا 

تنشره الصحافة.
علــى  الموافقــة  قــرار  حســم  وأضــاف: 
مؤازرتهــا  أو  االســتجوابات  توقيــع 
اليــوم ومــن األفضــل  ســيكون متســرعا 
التريــث؛ حتــى اتضــاح الصــورة بشــكل 

أفضل.

وذكــر النائــب علــي النعيمــي أن موقفــه 
واألدلــة  المحــاور  علــى  بنــاء  ســيتحدد 

الجدية المتوافرة.
وأردف “متى ما كانت موجودة فال شك 

أن القناعة ستكون مع االستجواب”.
وقالــت النائــب كلثــم الحايكــي “متــى ما 
الشــبهة  تثيــر  معطيــات  لــدي  توافــرت 
والريبة وترسم عالمات تقصير أو تجاوز 
لالســتجواب  الداعيــن  أول  فســأكون 

والموقعين عليه”.
أنهــا  عبداألميــر  زينــب  النائــب  وذكــرت 
تؤيــد اســتجواب الــوزراء الثالثــة، وأنها 
ستكون من أول الموقعين على الطلبات، 
“أؤيد االستجواب ومن أول الموقعين”.

مــن جهته، عبر النائــب محمود البحراني 
اســتجواب  نحــو  للتحــرك  تأييــده  عــن 

الوزراء الثالثة. 
وقــال: ســأكون مــن أول الموقعيــن علــى 
طلب االســتجواب، وأدعو جميع اإلخوة 
إلــى دعــم هــذا التوجــه تفعيــال  النــواب 

للدور الرقابي للمجلس. 
كان  إذا  بوعنــق:  خالــد  النائــب  وقــال 
أول  ســأكون  محلــه  فــي  االســتجواب 
هنالــك  كان  إذا  خصوصــا  الموقعيــن 
ثقتــي  رغــم  فســاد،  أو  خلــل  أو  قصــور 
الكبيــرة بكل اإلخوة النواب إال أنه إذا ما 
كان لالســتجواب منحنيــات أخــرى مثــل 
كســر قاعدة عدم استخدام االستجواب 
فــي الدور األول أو لتصفية حســابات أو 
مآرب أخرى شخصية فلن أكون معهم. 

واختتــم “ســأكون صــوت الشــعب ومــع 
الحق”.

عبدالعزيز صويلح

أشــار عضو مجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال إلى أن ســوق 
جدحفــص ســيتم هدمهــا وإعــادة بنائهــا، تنفيــذا لتوجيهــات ســمو 
رئيــس الــوزراء، إذ ســيتم تطويــر الســوق الحاليــة، حيــث ضمــان 
استمراريتها من خال تهيئة بعض الملكيات كسوق مؤقتة وبديلة، 

حيث سيتم نقل الباعة لها.

وأوضح أن تطوير السوق سينفذ 
علــى مســاحة ملكية تبلــغ 1800 
متــر مربــع، وهــي قطعــة األرض 
التي توجد فيها الفرشــات حاليا، 
مشــيرا إلــى أن الســوق الحاليــة 
يحتــوي علــى مشــكالت صحيــة 

وقانونية وإشغال الطرق.
وأردف أنــه ســيتم تطوير مرافق 
السوق، وسيتضمن على فرشات 
والدواجــن،  واللحــوم  لألســماك 
وقســم آخر للخضــار والمنتجات 

المحلية.
ولفت إلى أنه بحســب المشــروع 
لــكل  ومبــردا  مغلقــا  ســيكون 
األقســام لجميع الفرشــات، حيث 

أكبــر  المشــروع  سيســتوعب 
عــدد مــن الفرشــات فــي الســوق 
المطــورة، وذلــك حســب اإلقبــال 
والطلب المتزايد من الباعة على 

الفرشات.

تطوير سوق جدحفص وزيادة “الفرشات” بومبيو: سنحرم خامنئي من األموال المرّوعة للعالم
بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي اإلرهابيين

عواصم ـ وكاالت

بومبيو أكد أن العقوبات صممت النضمام إيران للمجتمع الدولي

)06(

)08(

)12(

)06(

الصخير  - جامعة البحرين

عواصم ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائية النظر 
بقضية شــابين عرض أحدهما على اآلخر 
-ابــن عمه- فكرة ســرقة العمال الوافدين 
أثنــاء ســيرهم فــي الشــارع لوحدهم، من 
خــالل االدعــاء بأنهــم من أفراد الشــرطة، 
فاقتنــع ابــن العــم بالفكــرة وشــاركه فيهــا 

باعتبار أنها أســرع طريقة للحصول على 
األموال، لجلســة 5 ســبتمبر المقبل؛ لندب 
محــام للمتهم األول وباســتمرار حبســهما 
لحين الجلســة المقبلة. وسقط المجرمان 
جريمــة  أول  مــن  الشــرطة  قبضــة  فــي 

ارتكباها.

الســالم  قصــر  فــي  أمــس  اجتمــع 
ببغــداد رئيــس الجمهوريــة العراقية 
برهــم صالــح ورئيس الــوزراء عادل 
عبدالمهــدي ورئيــس مجلس النواب 
العراقــي محمــد الحلبوســي، وتركــز 
االجتمــاع على مناقشــة مســتفيضة 
بشــأن الوضع األمني للبلد، خصوًصا 

لهــا  تعرضــت  التــي  التفجيــرات 
مخازن أســلحة خالل األيــام القليلة 

الماضية.
وعبــر االجتمــاع عــن أهميــة االلتــزام 
بمختلــف  العراقيــة  الدولــة  بموقــف 
والتشــريعية  التنفيذيــة  مؤسســاتها 

الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة.

اليمــن،  فــي  الشــرعية  دعــم  تحالــف  أعلــن 
الخميــس، اعتراضــه وإســقاطه طائرتين دون 
طيار أطلقتهما ميليشــيا الحوثي من محافظة 
عمــران باتجــاه الســعودية. وبحســب مــا جــاء 
فــي وكالــة األنبــاء الســعودية “واس”، صــرح 
المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن 
تركــي المالكــي بــأن قــوات التحالــف تمكنــت 

الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين دون 
طيار )مسّيرتين( أطلقتهما الميليشيا الحوثية 
اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران مــن محافظة 
عمــران باتجــاه خميــس مشــيط. مــن جانــب 
آخــر، كشــف تقريــر حقوقي يمني عــن ارتكاب 
حالــة   2726 االنقالبيــة  الحوثــي  ميليشــيات 

انتهاك لحقوق االنسان.

“التحالف” يسقط “مسيرتين” للحوثيينالعراق: ال لجر البالد للحرب بالوكالةأسرع طريقة للثراء تقود شابين للسجن
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أمل الحامد

مروة خميس

المحرر االقتصاديإبراهيم النهام|تصوير رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية
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عباس إبراهيم
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النكال: الوضع 
الحالي يحتوي 
على مشكالت 
صحية وقانونية



23 أغسطس 2019 الجمعة
22 ذو الحجة 1440

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من “الميثاق”
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
برقيــة تهنئــة مــن رئيــس المكتــب السياســي بجمعيــة ميثــاق العمــل الوطنــي أحمد 
جمعــة وأعضــاء المكتــب السياســي واألمانة العامة للجمعية، بمناســبة نيل ســموه 

جائرة ضيف الشرف للعام 2019 في النرويج.

بالجمعيــة:  السياســي  المكتــب  رئيــس  وقــال 
التهانــي  أحــر  أرفــع  أن  فخــٍر  بــكل  “يشــرفني 
والتبريــكات مقرونة باالعتزاز والمحبة لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه المناسبة 
الكريمــة التــي جــاءت تقديــًرا وامتناًنــا لجهــود 
ســموه المباركــة والفعالــة عبر مســيرته الطويلة 
من العمــل الدؤوب والمبني على الثقة واإليمان 
واألمــن  الســام  وتعزيــز  نشــر  وأهميــة  بــدور 
والتســامح بيــن األمــم والشــعوب وبــث ثقافــة 

الســلم الدولــي في كافــة األرجاء بجهود ســموه 
الفعالة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي”.

بالتكريــم  تفخــر  الميثــاق  جمعيــة  أن  وأكــد 
العالمــي واإلنجــاز الدولــي؛ كونــه إنجــازا متميزا 
لمملكــة البحريــن متمثــا بهذه الســابقة العالمية 
التــي تجســد دور صاحــب الســمو الملكي رئيس 
ومجــاالت  قطاعــات  بكافــة  الريــادي  الــوزراء 
التنميــة، منوهــا إلــى أن تكريم ســموه المتعاقب 
علــى المســتويات الدوليــة يؤكــد الــدور الحيوي 

التنميــة،  فــي مجــاالت  بــه ســموه  يقــوم  الــذي 
ويدلل على مكانة سموه لدى المجتمع الدولي.

نيــل ســموه جائــرة ضيــف  أن  وأضــاف جمعــة 

الشــرف للعــام 2019 فــي النرويــج ومــا رافقــه 
وحضــور  رعايــة  تحــت  عاليــة  احتفاليــة  مــن 
رئيســة وزراء مملكة النرويج إرنا ســولبرغ يعد 
اعتراًفا بإســهامات ســموه المتميزة في ترســيخ 
قيــم الســام والتســامح ونشــر مبــادئ التعايش 
بيــن األمــم نحو بناء مجتمعات يســودها الســلم 
دور  أهميــة  الوقــت  بهــذا  يؤكــد  كمــا  واألمــان، 
ســموه الرائــد ومــا يشــكل مــن حافز يتطلــع إليه 
المشــتغلون فــي هــذا الحقل الحيــوي من خال 
دور الجمعيــات والمنظمــات والفعاليات الدولية 
بهــذه  للعمــل  حافــًزا  التكريــم  مــن  تتخــذ  أن 

المجاالت الحيوية.
وقــال: “إن هــذا التقدير الجديد لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء الــذي يضــاف لسلســلة 
التقديــرات اإلقليميــة والدوليــة يدفعنــا جميًعــا 

البحريــن  اســم مملكــة  برفــع  لاعتــزاز والفخــر 
عالًيا في المحافل الدولية، ويعكس دور ســموه 
البارز على الصعيد الدولي وما يشكله من مكانة 

استحقت كل هذا التكريم واإلشادة”.
تحتــل  البحريــن  مملكــة  أن  جمعــة  وأوضــح 
مكانتهــا بيــن األمــم بفضــل قيــادة جالــة الملك 
الحكيمــة وجهــود صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء التي أثمرت عن الحصول على كل هذه 
التقديرات الدولية، مشيًرا إلى أن الجائزة محل 
اعتزاز وتقدير من جمعية ميثاق العمل الوطني 
التــي يكــن أعضاؤهــا كافــة لســموه كل التقديــر 
مكانــة  مــن  ســموه  يحققــه  مــا  كل  ويســعدهم 
لمملكــة البحريــن، داعًيــا هللا التوفيــق والســداد 
لســموه، وأن يحفظــه ذخــًرا لهــذا البلــد وشــعبه 

للمزيد من العطاء.

المنامة - بنا
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صدر عن ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قراران لسنة 2019 
بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ونقل وتعيين مديرين في وزارة شــؤون الشــباب والرياضة. ونص القرار رقم )24( 

لسنة 2019 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة واآلثار، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيــن الشــيخ محمــد بــن خليفة بــن محمد 
آل خليفة مديرا إلدارة التراث الوطني في 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

المادة الثانية:
علــى رئيــس هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
تنفيــذ هــذا القــرار، وُيعمــل بــه مــن تاريــخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ونــص القــرار رقــم )25( لســنة 2019 بنقــل 
مديــر وتعييــن مديريــن فــي وزارة شــؤون 

الشباب والرياضة جاء فيه:
المادة األولى:

محمــد  عبدالرحمــن  محمــد  الســيد  ينقــل 
البشــرية  المــوارد  إدارة  مديــر  بوعلــي 
والماليــة بوزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
والتدقيــق  الرقابــة  إلدارة  مديــرا  ليكــون 

بذات الوزارة.
المادة الثانية:

ُيعين في وزارة شــؤون الشباب والرياضة، 
ُكل من:

1 - الســيد نــوار عبــدهللا يوســف المطوع - 
مديرا إلدارة االتصال والتسويق

2 - الســيد طــارق حســن يوســف العربــي - 
مديرا إلدارة االستثمارات

3 - الشيخة منيرة بنت محمد بن خليفة آل 
خليفة - مديرا إلدارة الفعاليات والبرامج

الســيد محمــد حمــد عيســى فليفــل -   - 4
مديرا إلدارة الدعم والخدمات

5 - المهنــدس صالــح ناجي أحمد العثمان - 
مديرا إلدارة المنشآت

6 - الســيدة ســارة إســحاق مرتضــى أكبــر - 
مديرا إلدارة الموارد البشرية والمالية

المادة الثالثة:
على وزير شــؤون الشــباب والرياضة تنفيذ 
هــذا القــرار، وُيعمــل به من تاريــخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

ــد ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــو ولـــــــــــــي الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ قــــــــــــــــــــــراران صــــــــــــــــــــــادران عــــــــــن سـ

مدير إلدارة التراث... ونقل وتعيين آخرين في “الرياضة”
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المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن  خليفــة 
رئيسة الجامعة األميركية بمملكة البحرين 
رحــب  اللقــاء،  وفــي  ســوزان ساكســتون. 
الجديــدة  الجامعــة  هــذه  بافتتــاح  ســموه 

فــي مقرهــا بالمحافظــة الجنوبيــة، والتــي 
ُتشــّكل إضافة لقطاع التعليــم الرائد ضمن 
أبــرز المؤسســات التعليمية التي تحتضنها 

المحافظة.
وأكد سمو محافظ الجنوبية دعمه للقطاع 
التعليمــي الــذي ُيعــد كيانــا مهمــا للمجتمع، 
والنجــاح  التوفيــق  دوام  ســموه  متمنيــا 

لكافة منتســبي الجامعة من كادر أكاديمي 
وإداري وطلبة.

مــن جانبها، عبرت ساكســتون عن شــكرها 
الــذي يبديــه  وتقديرهــا للدعــم والتعــاون 
ســمو محافــظ الجنوبيــة، مؤكــدة الســعي 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  المتواصــل 

التعليمية واألكاديمية للطلبة بالجامعة.

الجامعة األميركية من أبرز المؤسسات التعليمية في المحافظة

سمو محافظ الجنوبية: ندعم القطاع التعليمي

المنامة - وزارة الخارجية

تلقــى ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة الشــيخ 
فــواز بــن محمــد آل خليفــة رســالة شــكر مــن وزيــر خارجيــة 
المملكة المتحدة دومينيك راب؛ بمناسبة تهنئته لتوليه وزارة 

الخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة.
التاريخيــة  الصداقــة  بعاقــات  اعتــزازه  عــن  الوزيــر  وأعــرب 
والمزدهرة بين البلدين ألكثر من مئتي عام، وتطلعه لتعزيزها 

والوصول لمزيد من النجاحات لكا البلدين.
كما أشــار إلى امتنان المملكة المتحدة لما قدمته البحرين من 
دعم كبير ألمن المنطقة عبر منشأة اإلسناد البحري البريطاني 
في الجفير، والتي كان لها دور مهم وفعال في نجاح عمليات 
حماية األمن اإلقليمي البحري للمنطقة خال الفترة الحالية.

وأكــد الوزيــر بأنــه وباإلضافة إلــى دعم المملكــة المتحدة التام 
ألمن المنطقة ومملكة البحرين خاصة، فتؤكد دعمها لمساعي 
مملكــة البحريــن الراميــة لتحقيــق أجنــدات التطويــر والتنمية 
الوطنيــة بكافــة صورهــا بمــا فيها حقــوق اإلنســان، والتي يتم 
الســعي لتحقيقهــا عبــر تنفيــذ مملكــة البحريــن لبرنامــج عمــل 

الحكومــة. ونــوه الوزيــر بــأن المملكــة المتحدة تثمــن عاقاتها 
مــع مملكــة البحرين وتســعى إلــى تعزيزها في الفتــرة المقبلة، 
خصوصا فيما بعد الخروج من االتحاد األوروبي )البريكســت( 
وتنفيــذ رؤيــة رئيــس الــوزراء البريطاني فــي التوجــه لتعاون 
أكبر مع دول العالم، حيث ســتعتمد على دعم الدول الصديقة 

خصوصا البحرين للوصول لهذه الغاية.

دومينيك رابالشيخ فواز بن محمد

الجديد بالمنصب  لتهنئته  راب  شكر  يتلقى  محمد  بن  فواز 

بريطانيا تعتمد على البحرين بعد “البريكست”

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
دور  تعزيــز  نحــو  العمــل  اســتمرار  خليفــة 
قطــاع المــال واألعمال في مملكــة البحرين 
الوطنــي،  االقتصــاد  رفــد  فــي  يســهم  بمــا 
ويخلــق المزيــد مــن الفــرص الواعــدة أمــام 
المواطنيــن، والتــي تصب فــي دعم أهداف 
التنميــة المســتدامة وفــق رؤى عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء ســموه بحضور محافظ 
مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعراج، 
وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ 
قصــر  فــي  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
القضيبيــة أمــس كا مــن الرئيــس التنفيذي 
لبنــك ســتاندرد تشــارترد البحريــن عبــدهللا 
وهــو  بوجيــري،  وعبدالرحمــن  بوخــوة، 
بوجيــري،  البنــك، وحمــد  كبيــر مستشــاري 
حيــث هنــأ ســموه بوخــوة بمناســبة تعيينــه 
الرئيــس  منصــب  يتبــوأ  بحرينــي  كأول 
التنفيــذي للبنــك، متمنيــا لــه دوام التوفيــق 
والنجــاح فــي مهامــه، معربــا عــن اعتــزازه 
أثبتــت تميزهــا  التــي  الوطنيــة  بالكفــاءات 
واســتحقاقها تبــوؤ المناصــب القياديــة في 
مختلــف القطاعــات الحيويــة فــي المملكــة، 
وقــال ســموه إننــا نفخــر بكوادرنــا الوطنيــة 
وتفانيهــم وإخاصهم في خدمة الوطن بما 

يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.
بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  ســموه  ونــوه 

المؤسسات المالية والمصرفية، وإسهاماتها 
فــي  التنميــة  جوانــب  مختلــف  دعــم  فــي 
المملكــة  أن  إلــى  ســموه  مشــيرا  المملكــة، 
تسعى دائما إلى تحديث وتطوير التقنيات 
التكنولوجيــة وتوظيفها بما ينعكس إيجابا 

علــى القطــاع المالــي والمصرفــي، وجــذب 
المزيد من االستثمارات النوعية التي تدفع 
بعجلــة التنميــة االقتصادية فيهــا، والتأكيد 
القطــاع  هــذا  فــي  المملكــة  مكانــة  علــى 
ومواصلــة تعزيــز تنافســيتها علــى خارطــة 

االقتصاد العالمي.
مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنك 
شــكره  عــن  البحريــن  تشــارترد  ســتاندرد 
ولــي  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، وما يبديه ســموه 
المالــي  القطــاع  تطويــر  فــي  اهتمــام  مــن 

والمصرفي في مملكة البحرين.

ــتــنــفــيــذي لــبــنــك “ســـتـــانـــدرد تــشــارتــرد الــبــحــريــن” ــس ال ــي ــرئ مــهــنــئــا ســمــوه ال
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كشفت رئيسة قسم العيون بالمركز الطبي الجامعي في مدينة الملك عبدهللا الطبية استشارية أمراض وجراحة العيون والقرنيات والليزر، 
األســتاذ المســاعد فــي كليــة الطــب فــي جامعــة الخليــج العربي نــدى اليوســف أن مــرض “ التهــاب الملتحمة الفيروســي” هو أحــد األمراض 
المعديــة، ويعــد مــن األمراض الفيروســية الموســمية المنتشــرة فــي البحرين حاليا والمنطقة بســبب تزايــد حاالت اإلصابة بــه خالل الفترة 
األخيرة بين المواطنين والمقيمين بســبب العدوى بالمرض، والذي يعد أحد أمراض ومشــكالت العيون التي أصبحت تتنقل من المصابين 
إلى األصحاء، وقد يؤدي عدم عالجها أو الخطأ في تشخيصها وعالجها إلى أعراض وخيمة قد تؤدي إلى فقدان البصر في بعض الحاالت، 

مشيرة إلى أن هذا المرض يصيب العيون لدى الجميع من الصغار وحتى الرضع والبالغين والكبار ومن الجنسين.

وبينــت اليوســف فــي تصريحــات لـــ “البــاد” أن 
مــن 20 إلــى 30 % مــن االلتهابــات الفيروســية 
المنتشــرة حاليــا تؤثــر علــى العيــون، وتتســبب 
موضحــة  الملتحمــة،  بالتهابــات  إصابتهــا  فــي 
التهــاب  هــو  الفيروســي  الملتحمــة  التهــاب  أن 
يصيــب ملتحمــة العين، وهو ناِجــم عن االصابة 
“الفيروســية”، فقــد يتعــرض الشــخص لإلصابــة 
بهــذا النــوع مــن االلتهــاب عنــد إصابتــه ببعــض 
االلتهابات كالرشــح والزكام، وكما هو الحال مع 

الــزكام الــذي تــزول أعراضه لوحدهــا، قد يزول 
هذا االلتهاب لوحده بعد مدة تتراوح من أربعة 
إلــى ســبعة أيــام، وقــد تتطــور أعراضــه ويكون 
بحاجــة لعــاج تخفيــف األعــراض التــي ُيعانيها 
تعالــج  التــي  القطــرات  باســتخدام  الُمصــاب 
االلتهابــات “المضــادات الحيويــة”، مــع القطرات 
المرطبة “الدموع االصطناعية “وتحت أشــراف 
الملتحمــة  التهــاب  أن  وأوضحــت  الطبيــب. 
الفيروســي هــو التهــاب المــادة المخاطيــة التــي 

تحيــط بالجفــون مــن الداخــل، والتي قــد تكون 
فــي كلتــا العينين أو في عين واحــدة، موضحة 
أنه التهاب معٍد جدا ســريع االنتقال من شخص 
آلخــر، بــل إنــه قــد يتحــول إلــى وبــاء حقيقــي 
عنــد انتقالــه بشــكل مباشــر مــن شــخص آلخــر 
بالمامســة المباشــرة، من خال االستحمام في 
برك السباحة المكتظة وغير مستوفية للشروط 
الصحيــة المطلوبــة، أو الســواحل، أو مــن خال 
تلــوث اليديــن عنــد مامســتها الدمــوع أو عنــد 

أســتخدام األشياء الملوثة كالمناشف أو وسائد 
النــوم أو ألعــاب األطفــال، أو عنــد العــدوى لــدى 
مســتخدمي العدســات، وبكتيريــا الخنــاق فــي 
األطفــال مــن عمر ســنة إلى أربع ســنوات أو في 
حــال التهــاب الملتحمــة الــذي يصيــب حديثــي 

الوالدة من الرضع. 
الفيروســي،  الملتحمــة  التهــاب  أعــراض  وعــن 

العيــن،  فــي  احمــرار  فــي  يتمثــل  إنــه  قالــت 
وأعــراض تتشــابه مع أعــراض اإلصابــة بالزكام، 
مــع الشــعور بألــم بالعيــن مــع أفــرارات بالعيــن، 
وأحيانــا ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، مبينــة أن 
االلتهــاب قــد يتطــور إذا لــم يتــم عاجــه ليؤثــر 
علــى القرنيــة، مســببا التهابهــا ممــا يــؤدي إلــى 
ضمــور فــي القــدرة البصرية.وأوضحت أن على 

المريــض عــدم التهــاون مــع اإلصابــة، ومراجعة 
الطبيب المختص الذي يمكنه تشخيص التهاب 
الملتحمــة عــن طريــق فحــص العيــون بإجــراء 
الضوئــي”؛  “المصبــاح  بـــ  تشــخيصي  فحــص 
لتحديــد الفيــروس وتشــخيص العــاج حتــى ال 
يتطــور االلتهــاب بشــكل غيــر اعتيــادي؛ حتى ال 

يصل االلتهاب إلى القرنية.

اليوسف: 30 % تأثير االلتهابات الفيروسية على العيون

التهاب الملتحمة الفيروسي ندى اليوسف

وزير الخارجية يتسلم أوراق السفير البريطاني
ــة الــوثــيــقــة بــيــن مــع لندن ــداق ــص ــات ال ــاق ــع الــمــنــامــة تــعــتــز ب

اســتقبل وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمد آل خليفــة أمس بمكتبه 
بالديــوان العــام للــوزارة رودريــك درامند، حيث تســلم نســخة مــن أوراق اعتماده 

سفيرا للمملكة المتحدة المعين لدى مملكة البحرين.

الخارجيــة  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  وخــال 
بدرامنــد، معربــا عــن اعتــزاز مملكــة البحرين 
بعاقــات الصداقــة الوثيقــة التــي تربــط بين 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحدة، مشــيدا 
بالمســتوى المتميــز الــذي وصلــت إليــه هــذه 
العاقات، مؤكدا اهتمام مملكة البحرين على 
تعزيــز العمــل الثنائــي مــع المملكــة المتحــدة 
على مختلف المســتويات، متمنيا للسفير كل 

التوفيق في أداء مهام عمله.
مــن جانبــه، أعــرب درامند عن اعتــزازه بلقاء 
وزيــر الخارجيــة، منوهــا بالعاقــات الثنائيــة 
المتميــزة التــي تجمــع بيــن مملكــة البحريــن 
ســيبذل  أنــه  مؤكــدا  المتحــدة،  والمملكــة 
قصــارى جهــده للدفــع بهــذه العاقــات نحــو 
آفــاق أرحــب، متمنيــا لمملكــة البحريــن دوام 

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

الرويعي: السلم الدولي يستوجب توحيد الصف
الجوار حسن  بمبادئ  الجميع  التزام  تتطلب  تحديات  يواجه  األوسط  الشرق 

شــارك المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحدة الســفير جمــال الرويعي في 
جلسة المناقشة لمجلس األمن التي دعت إليها الجمهورية البولندية، رئيس مجلس األمن 
لهذا الشــهر، حول “صون الســالم واألمن الدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق السالم 
واألمن في الشرق األوسط” التي عقدت يوم الثالثاء الماضي في مقر المنظمة بنيويورك.

البــاد  عاهــل  أن  الدائــم  المنــدوب  نــوه  وقــد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفة، قد قال إن األمن واالســتقرار في العالم 
يعتمــد علــى التدفــق الحــر للتجــارة وأمنــه فــي 
نهايــة المطــاف يعتمد على مــا يحصل في هذه 

المنطقة المهمة.
وأضــاف الســفير أن التحديــات التــي تواجههــا 
أبعــاد  ذات  األوســط  الشــرق  منطقــة  اليــوم 
عميقة ومعقدة تستلزم تضافر الجهود والتزام 
جميــع الدول بمبادئ حســن الجــوار واالحترام 
المتبــادل وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
للــدول؛ تفاديــا لخطــر زعزعــة االســتقرار لفترة 

طويلة.
وفــي تأكيــده علــى ضــرورة مكافحــة اإلرهــاب 
إلــى  تطــرق  لــه،  الجذريــة  األســباب  ومعالجــة 
المعنيــة  للمجموعــة  عشــر  الحــادي  االجتمــاع 
الــذي  “داعــش”  تنظيــم  تمويــل  بمكافحــة 

اســتضافته مملكــة البحريــن في الفتــرة من 16 
إلى 17 أبريل من العام الجاري.

وجــدد المنــدوب الدائم موقف مملكــة البحرين 
والداعــم  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الثابــت 
لحقوق الشــعب الفلسطيني الشــقيق في إقامة 
دولتــه المســتقلة علــى حــدود الرابع مــن يونيو 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس 
حــل الدولتيــن، ووفًقا لمبــادرة الســام العربية، 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكــد الســفير إدانــة مملكــة البحريــن لاعتــداء 
وحــدات  إحــدى  لــه  تعرضــت  الــذي  اإلرهابــي 
ومصفــاة  حقــل  فــي  الطبيعــي  الغــاز  معامــل 
الشيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من 
قبــل ميلشــيات الحوثــي المدعومــة مــن إيران، 
إلــى زعزعــة  فــي عمــل إرهابــي جبــان يهــدف 
األمــن واالســتقرار ويشــكل خطرا جســيما على 

إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وفــي إطــار الدور المهم الــذي تضطلع به مملكة 
البحريــن فــي ترســيخ األمــن واالســتقرار فــي 
المنطقــة، تطــرق إلــى اســتضافة المملكــة فــي 
31 يوليــو 2019 اجتماعــا عســكريا دوليــا مهما، 
يبحــث األوضــاع الراهنــة فــي المنطقــة وســبل 
والتشــاور  والتنســيق  الدولــي  التعــاون  تعزيــز 
والممارســات  المتكــررة  لاعتــداءات  للتصــدي 
المرفوضــة التــي تقــوم بهــا إيــران والجماعــات 
أمــن  تســتهدف  والتــي  لهــا،  التابعــة  اإلرهابيــة 
الخليــج  فــي ميــاه  الدوليــة  البحريــة  الماحــة 

العربي ومضيق هرمز، وتهدد اســتقرار المنطقة 
البحريــن  مملكــة  أن  مضيفــا  ككل،  والعالــم 
ستســتضيف اجتماعــًا معنيــا بســامة الماحــة 
البحريــة والجويــة فــي الفتــرة المقبلــة من هذا 
الواليــات  مــن  كل  مــع  بالشــراكة  وذلــك  العــام 

المتحدة األمريكية وجمهورية بولندا.
وفــي الختــام، نــوه المنــدوب الدائــم أن تحقيق 
توحيــد  يســتوجب  الدولييــن  والســلم  األمــن 
الصــف والعمــل على تطويــر آليــات مبتكرة في 

مواجهة التحديات القائمة والناشئة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون اإلعام علي 
الرميحــي أمس في مكتبه ســفير 
الواليــات المتحدة األمريكية لدى 
مملكــة البحريــن جســتن هيكــس 
سيبريل. وقد استعرض الرميحي 
العاقــات  األمريكــي  الســفير  مــع 
الثنائيــة التاريخيــة بيــن البلديــن 
الكفيلــة  والســبل  الصديقيــن 
بتعزيزهــا وتطويرهــا في مختلف 
المجــاالت، مؤكــدا حــرص مملكــة 
البحريــن على دعم هذه العاقات 
إلــى آفــاق أرحــب  واالرتقــاء بهــا 

مــن التعاون والتنســيق المشــترك 
البلديــن  وصالــح  خيــر  فيــه  لمــا 

وشعبيهما الصديقين.
مــن جانبه، أعرب ســفير الواليات 
شــكره  عــن  األمريكيــة  المتحــدة 
اإلعــام  شــؤون  لوزيــر  وتقديــره 
علــى حســن اســتقباله وترحيبــه، 
مؤكــدا حــرص حكومة باده على 
تعزيــز عاقــات التعــاون الثنائــي 
وتطويرها على كافة األصعدة بما 
يحقق مصالح البلدين والشــعبين 

الصديقين.

الرميحي: االرتقاء بالعالقات 
مع أميركا آلفاق أرحب

الرفاع - قوة دفاع البحرين

جــرى بقــوة دفــاع البحرين صباح 
تخريــج  حفــل  الخميــس  أمــس 
العســكرية  الــدورات  إحــدى 
فــي مركــز  للضبــاط  المتخصصــة 
الملكــي،  الدفــاع  قــوة  تدريــب 
بحضــور آمــر مركــز تدريــب قــوة 
الدفــاع الملكي اللــواء الركن جابر 

عبدهللا بن حويل.

وخــال التخريج تم تقديم إيجاز 
التدريــب  ومراحــل  الــدورة  عــن 
مــواد  مــن  عليهــا  اشــتملت  التــي 
نظريــة وتطبيقــات عمليــة، بعدها 
قــام آمر مركز تدريب قوة الدفاع 
علــى  الشــهادات  بتوزيــع  الملكــي 
التقديريــة  والجوائــز  الخريجيــن 

على المتفوقين.

تخريج دورة متخصصة للضباط

المنامة - وزارة الداخلية

هنأ محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة قرينة العاهل رئيســة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وجميع نساء مملكة البحرين بمناسبة الذكرى 
الثامنة عشرة لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، والذي يعتبر المؤسسة الرسمية التي تجمع الحراك النسائي 

الفعال في البحرين.

اليــوم  البحرينيــة  المــرأة  أن  وأكــد 
أصبحــت عنصــرا أساســيا فــي بنــاء 
عبــر  الغالــي  الوطــن  هــذا  نهضــة 
توليهــا مهــام ومناصــب مهمــة فــي 
مختلــف مؤسســات القطاعين العام 
والخــاص، لتترجــم بذلــك مضاميــن 
الــذي أرســى  المشــروع اإلصاحــي 
صاحــب  البــاد  عاهــل  قواعــده 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، والذي كفل للمرأة البحرينية 
حقوقهــا وأحقيتها في الوصول إلى 

مراكز قيادية مهمة.
بالــدور  العاصمــة  محافــظ  وأشــاد 
المجلــس  بــه  يقــوم  الــذي  الكبيــر 

األعلى للمرأة لدعم ومساندة المرأة 
البحرينيــة نحو بناء ذاتها وأســرتها 
ووطنها، وضمان عدم التمييز ضدها 

وتعزيــز دورهــا فــي الحيــاة العامــة 
مكانتهــا  ورفعــة  حقوقهــا  وتثبيــت 
بيــن نســاء العالــم، وضمــان توفيــر 
كافــة ســبل األمــان واالســتقرار لهــا 
وألســرتها، مما ساهم في تجسيدها 
دورا مهما مع الرجل البحريني لبناء 
الدولــة الحديثــة التــي يتطلــع إليهــا 
الجميــع، مثنيــا على قــدرة المجلس 
فــي تطويــر آليات العمل المؤسســي 
ومشــاريع  وبرامــج  خطــط  ووضــع 
ومبــادرات رائــدة علــى صعيــد إبراز 
تقــدم المــرأة البحرينيــة ليــس علــى 
مســتوى المحلــي فقــط، وإنمــا علــى 

مستوى المنطقة والعالم أجمع.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

محافظ العاصمة: دور كبير لـ “المجلس األعلى” في دعم البحرينية

المرأة عنصر أساس في النهضة

المنامة - وزارة الداخلية

هنــأ محافــظ الشــمالية علــي العصفــور حجاج 
بيت هللا الحرام الذين فرغوا من أداء مناسك 
الخطــوات  بكافــة  العــام، مشــيدا  لهــذا  الحــج 
واإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة فــي ســبيل نجــاح موســم 
الحــج، متمنيــا للحجــاج حجــا مبــرورا وســعيا 

مشكورا.
جاء ذلك خال المجلس األسبوعي للمحافظة، 
الــذي حضــره النائــب محمــد بوحمــود والنائب 
فاطمــة القطــري والعضــو البلدي عبدهللا ســعد 
الدوسري وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع 
المدنــي والجمعيــات الخيريــة واألهالي، حيث 
أكــد المحافــظ اســتعداد المحافظــة الشــمالية 
الصحيــة  المــدن  مشــروع  واحتضــان  لتبنــي 
بالتعــاون مع وزارة الصحــة، والذي يهدف إلى 
تعزيز الصحة ويؤكد العاقة بين سامة البيئة 
وصحة اإلنســان وذلك يأتي مواكبة للمشــروع 

الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.
وكان المحافــظ قــد كرم الطالبــة مزون صادق 

األول  المركــز  تحقيقهــا  بمناســبة  دربــاس 
فــي المســابقة الدوليــة فــي “الكتابــة الفرديــة 
“يــال”  جامعــة  نظمتهــا  التــي  والتعاونيــة” 
مــن  2018م  نوفمبــر  شــهر  خــال  األمريكيــة 
بيــن أكثــر مــن 2500 طالــب وطالبــة يمثلــون 
58 مدرســة عالميــة مــن مختلــف دول العالــم، 
فخــر  محــل  تميزهــا  أن  المحافــظ  معتبــرا 
واعتــزاز للجميــع ويعكــس االهتمــام بالعنصــر 

خالــص  عــن  معربــا  وطنيــة،  كثــروة  البشــري 
والنجــاح  بالتوفيــق  مــزون  للطالبــة  تمنياتــه 
فــي مشــوارها للتحصيل العلمــي، مثمنا جهود 

والديها ودعمهما إلنجاح وتفوق الطالبة.
كمــا قــدم الشــاعر خالد حمــد العثمــان قصيدة 
شــعرية بعنــوان “بحريننــا خــط حمــر” ، والتــي 
عبرت عن حب الوطن وما يستحقه من عطاء 

وتضحية.

والتعاونية” الفردية  “الكتابة  مسابقة  في  ــى  األول ــاس  درب

“الشمالية” تتبنى مشروع المدن الصحية

بدور المالكي
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سعيد محمد

“التربية”: لقاء تعريفي للمديرين الجدد
ــتــطــويــريــة ــدات الــقــطــاع والـــمـــشـــاريـــع ال ــج ــت ــس اســـتـــعـــراض م

الجديد  الــدراســي  الــعــام  لبدء  اســتــعــداًدا 
التربية  وزارة  عــقــدت  2019/2020م، 
لقاء تعريفيا لمديري ومديرات  والتعليم 
ــمــســاعــديــن  الـــــمـــــدارس والـــمـــديـــريـــن ال
المستجدين، وتم خالل اللقاء استعراض 
التعليمي،  القطاع  في  المستجدات  أهم 
ــا يــتــعــلــق بــــإعــــادة تــأهــيــل  خـــصـــوصـــا مــ
الــفــصــول الستيعاب  وتــوفــيــر  الــمــدارس 
الـــمـــدرســـيـــة،  ــة  ــئ ــي ــب ال وإدارة  الـــطـــلـــبـــة، 
الخاصة،  التربية  فــصــول  فــي  والــتــوســع 
من  والتأكد  المدرسية،  الكتب  وتوفير 
المهنيين  والمرشدين  المعلمين  جاهزية 
واخــتــصــاصــيــي الــتــربــيــة الـــخـــاصـــة، بما 
وتحقيق  التعليمية  العملية  سير  يضمن 
جانب  إلــى  والتربوية،  العلمية  أهدافها 
التأكيد على أهمية متابعة نتائج التقييم 

الذاتي ومؤشرات األداء.

بالمشاريع  التعريف  اللقاء  خالل  تم  كما 
العام  خــالل  تنفيذها  المزمع  التطويرية 
الدراسي الجديد، ومنها المنهج الرياضي 
الجديد للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية، 

الــمــضــافــة، وتفعيل  الــريــاضــيــة  والــحــصــة 
البطاقة الصحية البدنية اإللكترونية عن 
طريق البوابة التعليمية، وتطوير برنامج 
ــمــعــززة لــلــمــواطــنــة وحــقــوق  ــمـــدارس ال الـ

اضطراب  برنامج  في  والتوسع  االنسان، 
ــة،  ــداديـ اإلعـ ــمـــدارس  الـ ليشمل  الــتــوحــد 
ــن الـــتـــجـــديـــدات على  وإدخـــــــال عــــدد مـ

المشاريع القائمة في التربية الخاصة.

جانب من اللقاء التعريفي للمديرين والمديرين المساعدين المستجدين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفيين  جمعية  رئيسة  رفــعــت 
البحرينية عهدية أحمد السيد أسمى 
مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
ــســمــو الــمــلــكــي  الـــــــوزراء صـــاحـــب ال
خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
ــائــب الــقــائــد األعــلــى  ــي الــعــهــد ن ــ وول
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، كما رفعت السيد 
خالص تهانيها وتبريكاتها إلى قرينة 
ــعــاهــل رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى  ال
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفة  آل  إبـــراهـــيـــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
لتأسيس   18 ـــ  الـ الـــذكـــرى  بمناسبة 
الثاني  فــي  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
ــطـــس2001. ــسـ ــن أغـ والـــعـــشـــريـــن مـ

وأضحت “أن صاحبة السمو األميرة 
خليفة  آل  إبـــراهـــيـــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
المجلس  جعل  فــي  جهدا  تدخر  لــم 
ــى لـــلـــمـــرأة مــؤســســة راســخــة  ــلـ األعـ
ومنتجة للفكر النّير من خالل إنشاء 
تعين  الــتــي  المتخصصة  اإلدارات 
وسموها  حياتها،  مسيرة  في  المرأة 
من  العديد  أسست  الــواســع  بفكرها 
الجوائز ذات القيمة المضافة للتفرد 

والتميز البحريني”.

رئيسة “الصحفيين” تهنئ 
بذكرى تأسيس “األعلى للمرأة”

مدينة عيسى -  وزارة العمل

فــي إطـــار بــرنــامــج الــتــدريــب المهني 
المعدات  لمشغلي  التراخيص  لمنح 
العمل  وزارة  تــنــفــذه  ــــذي  ال الــثــقــيــلــة 
مع  بالتعاون  االجتماعية  والتنمية 
التدريب  لخدمات   )AGORA( معهد 
من  وبتمويل  نــاس،  سارنس  وشركة 
صــنــدوق الــعــمــل )تــمــكــيــن(، اجــتــازت 
ــن الــمــتــدربــيــن  الـــدفـــعـــة األولــــــــى مــ
بالشركة  توظيفهم  وتــم  الــبــرنــامــج، 
الدفعة  تــدريــب  بــدأ  الــمــذكــورة، فيما 
أغــســطــس  مـــن  األول  فـــي  ــيــة  ــان ــث ال
الــجــاري، وذلــك ضمن خطط الــوزارة 
ــعـــديـــد مــن  ــى تــنــفــيــذ الـ ــ الـــرامـــيـــة إلـ
هـــذه الــمــبــادرات وبـــرامـــج الــتــدريــب 

بالتوظيف.ويهدف  المنتهية  المهني 
ــج إلـــــى تـــأهـــيـــل وتـــدريـــب  ــامـ ــرنـ ــبـ الـ
المواطنين وإكسابهم مهارات دقيقة 
هذه  لشغل  المهنية  قــدراتــهــم  تــعــزز 
شهرية  أجــورا  تقدم  التي  الوظائف، 
 350-700 بــيــن  مــا  تــتــراوح  مــجــزيــة 

دينار.

توظيف مواطنين بعد تأهيلهم 
لـ “مشغلي المعدات الثقيلة”

عصام العلوي

عهدية أحمد

الوقوف على عملية تسجيل مواليد سبتمبر 2013

زارت مديرة إدارة التعليم االبتدائي بوزارة التربية والتعليم فاطمة شاهين البوعينين مقر تسجيل الطلبة المستجدين 
من مواليد شهر سبتمبر 2013م في المدارس الحكومية، وذلك بمدرسة الخنساء االبتدائية للبنات، اطمأنت خاللها على 

سير عملية التسجيل، والتقت أولياء أمور الطلبة واستمعت إلى مالحظاتهم الخاصة بالشأن التعليمي.

وفــي هــذا اإلطـــار، أشــارت البوعينين 
ــد فــتــحــت بـــاب  ــى أن الـــــــــوزارة قــ ــ إلـ
التسجيل المبدئي لمواليد شهر سبتمبر 
2013م في المدارس الحكومية للعام 

بعد  وذلـــك  2019/2020م،  الــدراســي 
األطفال  تسجيل  تثبيت  من  االنتهاء 
الـــذيـــن أتـــمـــوا ســـت ســـنـــوات فـــي 31 
في  جــاء  لما  وفــقــا   ،2019 أغسطس 

 )27( رقم  القانون  من   )6( رقم  المادة 
مضيفًة  التعليم،  بشأن  2005م  لسنة 
ــع األطــــفــــال عــلــى  ــ ــوزي ــ أنـــــه ســيــتــم ت
السكنية  لمجمعاتهم  وفقا  الــمــدارس 

والــشــواغــر الــمــتــوافــرة فــي الــمــدارس، 
ــال عــــدم حــصــول الــطــفــل  ــا فـــي حــ أمــ
لمجمعه  التابعة  بالمدرسة  مقعد  على 
السكني، فإن الوزارة ستطرح بدائل له 
في المدارس األخرى التي تتوافر فيها 
أكبر  استيعاب  على  حــرصــا  شــواغــر؛ 
تجاوز  فــي  التسبب  دون  منهم  عــدد 
الكثافة الصفية المناسبة قدر اإلمكان.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية “ألواني البحرين” عمار عواجي المضي في مسارات دعم القطاعي النسوي والشبابي في البالد نحو تهيئة البيئة 
المالئمة لنمو األعمال، وفق برامج متواصلة تخطط لها الجمعية؛ من أجل إكساب األعضاء المهارات والمعارف من خالل ورش العمل والفعاليات 
كالمؤتمــرات المتخصصــة فــي مجــاالت األغذيــة والســفر والســياحة ومختلــف القطاعــات، والحــرص علــى المشــاركة فــي الفعاليــات االجتماعيــة 

واالقتصادية سواء التي تقام داخل البحرين أم خارجها.

وأوضح أن إتاحة الفرصة لألعضاء للمساهمة 
وإقــامــة  المختلفة  االجتماعية  األنــشــطــة  فــي 
الجمعيات  مع  والتنسيق  التعاونية  العالقات 
هذا  إطــار  تحت  يدخل  اإلقليمية  والمنظمات 
التوجه، فالجمعية تضع أهمية لتطوير وتعزيز 
الــعــالقــات بــيــن األعــضــاء وتــعــزيــز دور الــمــرأة 
الوطني،  االقتصاد  في  ومساهمتها  البحرينية 
وتوثيق  األنــشــطــة  فــي  المساهمة  عــن  فــضــاًل 
العربية  الجمعيات  مــع  ــتــعــاون  وال الــعــالقــات 

والدولية المثيلة.
المرأة  أن  باعتبار  رؤيتها  الجمعية  ووضــعــت 

ــبــحــريــنــيــة ركـــيـــزة أســـــاس فـــي االقــتــصــاد  ال
البحريني، وتنطلق الجمعية من خالل تسليط 
المرأة  الذي يمكن أن تلعبه  الدور  الضوء على 
في تعزيز االقتصاد، وتمتعها بأحقية االختيار 
لمهنتها ومساهمتها في االقتصاد، عالوًة على 
بالنهوض  الصلة  القوانين واللوائح ذات  تعزيز 
فـــي مختلف  الــبــحــريــنــيــات  لــلــنــســاء  الــفــعــلــي 
قــطــاعــات ســـوق الــعــمــل بــنــاًء عــلــى مجموعة 
أهداف منها زيادة نسبة مشاركة المرأة ودعم 
وتعزيز كفاءتها وقدراتها في المهن المختارة، 

وتشجيع توليها للمناصب التنفيذية.

وقال عواجي إنه طبًقا لقائمة من األهداف التي 
وضعتها الجمعية انطالًقا من احتضان البحرين 
لمؤتمر ألواني اإلقليمي، وكانت نسخته الرابعة 
انعقدت يومي 21 و22 ديسمبر من العام 2016 
لــتــأكــيــد مــخــرجــات دعـــم الـــمـــرأة فــي مختلف 
أعضاء  شــارك  المثال،  سبيل  فعلى  المجاالت، 
منظمة ألواني المتواجدة في 17 دولة مختلفة 
إفريقيا  األوســـط وشــمــال  الــشــرق  فــي منطقة 
التسهيالت  استعرض  الــذي  الملتقى  هــذا  في 
البحرين  تقدمها  التي  االستثمارية  والــمــزايــا 
ــم، مــا يــعــد فرصة  ــعــال ألعــضــاء ألـــوانـــي فــي ال

الصغيرة  المؤسسات  وأصحاب  األعمال  لرواد 
على  والحصول  المعلومات  لتبادل  والمهتمين 
كــان ذلــك في ريــادة  معلومات تفيدهم ســواء 

العمل أو في التطور الوظيفي.

ويشرح عواجي االسم “ألواني”، فهو اختصار 
“القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور 
ــى” باللغة  ــ الــقــيــادي لــلــمــرأة فــي الــشــرق األدن
Active Leaders for Wom- (اإلنجليزية 

 )en’s Advancement in the Near East
القدرة على  إلى  “ألواني”  كما ويشير مسمى 
تلوين مستقبلنا وإلى أهمية التنوع من أجل 
ببرنامج  أهــدافــه  وتــرتــبــط  التغيير،  قــيــادة 
للمرأة  الــدولــيــة  “الحملة  العالمية  المنظمة 
 Women’s Campaign International
ــمــرأة مــن أدوارهـــا  ال ــى تمكين  “، ويــهــدف إل
ــة عــربــيــة فــي منطقة  الــقــيــاديــة فــي 17 دولـ
خالل  من  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق 
تبادل  على  قــائــم  ــادي  إرشــ بــرنــامــج  تطبيق 
الخبرة  ذوي  مــن  األشــخــاص  بين  الــخــبــرات 
واآلخرين األقل خبرة؛ بهدف المساهمة في 
الجهود الرامية الستقاللية المرأة البحرينية 
ــا، عــبــر فــريــق عــمــل يــضــم أعــضــاء  اقــتــصــادًي
العام  القطاعين  الجنسين من  بحرينيين من 
والخاص إضافة إلى رواد أعمال ومختصين 

وطلبة.

ــارف ــعـ ــمـ ــارات والـ ــ ــه ــ ــم ــ ــاب األعــــضــــاء ال ــ ــس ــ ــج إلك ــ ــرام ــ ــي”: ب ــ ــ ــوان ــ ــ ــس “أل ــيـ رئـ

دعم القطاع النسوي والشبابي لتهيئة “نمو األعمال”

يعتزم مزاد أرادوس إقامة مزاده الثالث عبر 
مميزة  تشكيلة  بعرض  اليوم  “اإلنستغرام” 
عمر  يزيد  التي  العالمية  العمالت  نــوادر  من 

وهــي  عــامــا،   941 عــن  بعضها 
تم  صليحي  دينار  نصف 

المملكة  فــي  إصـــداره 
باليمن  الصليحية 

أروى  لـــلـــمـــلـــكـــة 
وذكر  أحمد.  بنت 
ــر ومـــؤســـس  ــديـ مـ
أرادوس  مــــــــزاد 

ــد الـــــعـــــرادي  ــمـ ــحـ مـ
ــزاد  ــ ــمـ ــ الـ إدارة  أن 

تحرص دائما على توفير 
العمالت  مــن  الــمــتــمــيــزة  الــقــطــع 

داخل  من  الهواة  عموم  يرضي  بما  العالمية 
الــعــرادي:  وأوضـــح  خارجها.  ومــن  البحرين 
من  )تبلغ  الذهبية  الــديــنــار  نصف  عملة  أن 

ــوزن غــــرام تــقــريــبــا( وهـــي عــمــلــة أصلية  ــ الـ
ــة الــصــلــيــحــيــة وهــي  تــعــود إلـــى زمـــن الـــدولـ
عــائــلــة بــنــو صــلــيــح الـــمـــنـــحـــدرة من 
ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــاعــ ــ ــم ســــــاللــــــة اإلســ
المذهب اإلسماعيلي(  (
اسميا  ــالــوالء  ب تــديــن 
ــى الــفــاطــمــيــيــن،  ــ ــ إل
ــلـــك  ومــــــــؤســــــــس تـ
 429 عـــــام  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــو عــلــي بن  هـــجـــري هـ
محمد الصليحي. والعملة 
ــوك لبنو  ــمــل ــــى آخــــر ال تــعــود إل
)أول  أحمد  بنت  أروى  الملكة  وهــي  صليح 
ملكة في اإلسالم( التي توفيت عن عمر 90 
عاًما في سنة 487 هجري – )1078 ميالدي(.

عملة من عهد أول ملكة في اإلسالم بمزاد بالبحرين اليوم

محمد العرادي مجموعة من العمالت التي ستعرض في المزاد

تنظيم والمشاركة في الفعاليات المختلفة الكتساب المعرفة
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تباينــت مواقــف أعضــاء بمجلس النواب عن الموقف المبدئــي من توقيع أو مؤازرة 
اســتجواب 3 وزراء توقعــت رئاســة لجنــة التحقيــق البرلمانيــة ببحرنــة الوظائــف 

إدانتهم، وفق استطالع أجرته “البالد”.

وكان رئيــس اللجنــة إبراهيــم النفيعــي 
قــد أبلــغ “البــاد” قبــل أيــام أن بحــوزة 
لجنتــه معلومــات دامغة تديــن 3 جهات 
حكوميــة بمــا يســتدعي تفعيــل أدوات 
جــدي  بشــكل  البرلمانيــة  المســاءلة 
لمعالجــة االنحــراف فــي تحقيــق بحرنة 

الوظائف.
ورأى النفيعي أن المعلومات االتهامية 
ضد هذه الجهات الثاث ترتقي لمرتبة 
عــن  للمســؤولين  السياســية  اإلدانــة 
تولي المسؤولية العامة فيها، ومتوقعا 
الجهــات  ضــد  اســتجواب   3 توقيــع 
المدانــة فــي ضــوء المعطيــات األوليــة 
واللقــاءات  المعلومــات  وحصيلــة 

واالجتماعات والبيانات.
الثاثــة  االســتجوابات  أن  إلــى  ولفــت 
المتوقعة ستشــمل وزيــر العمل والتنمية 
مجلســي  شــؤون  ووزيــر  االجتماعيــة، 
البوعينيــن  غانــم  والنــواب  الشــورى 
عــن  المســاءل سياســيا  الوزيــر  بصفتــه 
أمــام  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  أعمــال 
البرلمان، ووزير المواصات واالتصاالت 
المســاءل  الوزيــر  بصفتــه  أحمــد  كمــال 
سياســيا عن أعمال شركة ممتلكات أمام 

البرلمان.

بوحمود يتريث

وقــال النائب محمد بوحمود إنه لم يطلع 
علــى نتائــج عمــل لجنــة التحقيــق إال مــا 

تنشره الصحافة.
علــى  الموافقــة  قــرار  حســم  وأضــاف: 
مؤازرتهــا  أو  االســتجوابات  توقيــع 
ســيكون متســرعا اليــوم ومــن األفضــل 
التريــث؛ حتــى اتضــاح الصــورة بشــكل 

أفضل.

حق أصيل

وذكــر النائــب علــي النعيمــي أن موقفــه 
واألدلــة  المحــاور  علــى  بنــاء  ســيتحدد 
الجدية المتوافرة.وأردف “متى ما كانت 
موجودة فا شك أن القناعة ستكون مع 
االســتجواب”. ونبــه إلى أن االســتجواب 
أداء وحــق أصيــل للنائــب ولكــن متــى ما 

توافرت المحاور واألدلة الجدية.

تجاوز القانون

أن  الحايكــي  كلثــم  النائــب  وذكــرت 
منحهــا  دســتوريه  أداة  االســتجواب 
الدســتور للنــواب مــن أجــل اســتخدامها 
وليس للتلويح باســتخدامها فقط، فمتى 
مــا تشــكلت شــبهات أو هواجــس ومتــى 
تبيــن وجــود تقصير من قبــل أي وزير أو 
مســؤول فــي الدولــة ينبغــي تفعيــل أداة 
تــردد علــى اإلطــاق،  االســتجواب دون 
وتبيــان  لجــاء  أداة  االســتجواب  إن  إذ 
ومــن  المســؤوليات  وتحديــد  الحقيقــة 
الحــق  ويحــق  الشــبهات  ترفــع  خالهــا 

ويحاسب المقصر ومتجاوز القانون.
وقالــت: أدعم تفعيــل األدوات البرلمانية 
التــي منحها الدســتور للنواب وبالتحديد 
االســتجوابات فــي حالة وجود بــوادر أو 
معالــم تقصيــر أو تجــاوز للقانــون بغــض 
وإن  والــوزارة،  الوزيــر  اســم  عــن  النظــر 
المجلــس النيابي يكون أكثــر فاعلية عبر 

استخدام هذه األدوات.
أما بخصوص التوقيع على االســتجواب، 
علقــت “متــى مــا توافــرت لــدي معطيات 
تثيــر الشــبهة والريبــة وترســم عامــات 
تقصيــر أو تجاوز فســأكون أول الداعين 
لاســتجواب والموقعيــن عليــه. وحتــى 
مــا إذا لــم تتوافر لدي المعطيــات الكاملة 

تجــاوز  أو  تقصيــر  شــبهة  هنــاك  وكان 
ســأكون مؤازرة الستجواب أي وزير ولن 
أتطــوع للدفــاع عــن أي مســؤول، فهــذه 
مســؤوليته هــو بجاء ورد الشــبهات عن 

نفسه ال مسؤولية النواب”.

أول الموقعين

أنهــا  عبداألميــر  زينــب  النائــب  وذكــرت 
تؤيــد اســتجواب الــوزراء الثاثــة، وأنهــا 
ستكون من أول الموقعين على الطلبات، 

“أؤيد االستجواب ومن أول الموقعين”.

أرزاق البحرينيين

من جهته، عبر النائب محمود البحراني 

عــن تأييــده للتحــرك نحــو اســتجواب 
الوزراء الثاثة. 

الموقعيــن  أول  مــن  ســأكون  وقــال: 
علــى طلــب االســتجواب، وأدعو جميع 
اإلخــوة النــواب إلــى دعــم هــذا التوجه 

تفعيا للدور الرقابي للمجلس. 
وتابــع: االســتجواب أداة مهمــة لتقويم 
األداء الحكومــي، وال يوجــد ملــف أهم 

من التوظيف والبحرنة أمامنا اآلن. 
ولجنــة  واضــح،  خلــل  أمامنــا  وأردف: 
حقائــق  كشــفت  البرلمانيــة  التحقيــق 
مؤســفة، وعلى الوزراء مواجهة أسئلة 
النــواب فــي اســتجواب علنــي وإثبــات 

العكس. 
وأشــار إلــى وجــود تقصيــر واضــح في 
العمــل  فوزيــر  الثاثــة،  الــوزراء  أداء 

العمــل  بنظــام  متمســكا  يــزال  ال  مثــا 
المــرن رغــم مســاوئه ومزاحمتــه أرزاق 
البحرينييــن، متجاهــا مطالب مجلس 

النواب المستمرة بإلغائه.
لنظــام  يــروج  ذاتــه  الوزيــر  وأضــاف: 
البحرنــة الموازيــة الــذي جعــل البحرنة 
للشــركات  ويمكــن  اختياريــة،  مســألة 
رســوم  دفــع  مقابــل  تطبيقهــا  عــدم 

إضافية. 
عــن  المســؤول  الوزيــر  أن  إلــى  ولفــت 
أن  يجــب  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
يســتجوب أيضــا، فالحقائق المتكشــفة 
فــي  الديــوان  تقصيــر  تظهــر  يوميــا 
لضمــان  اإلشــرافي؛  دوره  ممارســة 
إعطاء البحريني األولوية الحقيقة في 

شغل الوظائف الحكومية.

خلل وفساد

أن  بوعنــق  خالــد  النائــب  واعتبــر 
“االســتجواب يعــد أقوى وأمضى وســائل 
الرقابــة البرلمانيــة وأشــدها ضــراوة علــى 
الحكومــة؛ ألنــه يحمل بيــن طياتــه اتهاًما 
باإلهمــال  أعضائهــا  أحــد  أو  للحكومــة 
والتقصيــر فــي أدائــه لمهــام وزارتــه مــن 
ناحية، فضًا عما قد يترتب عليه من طرح 
الثقة بسياسة الوزارة مجتمعة من ناحية 
أخرى، إذ إنه يؤدي لمناقشات عامة يحق 
ألي عضــو مــن أعضــاء البرلمان االشــتراك 
فيها، حيث تنتهي تلك المناقشات باتخاذ 
البرلمــان قــراًرا في موضوع االســتجواب 
أو  المســتجوب  الوزيــر  صالــح  فــي  إمــا 
ضــده. األمر الذي قد يترتب عليه ســحب 
الثقــة منــه واإلطاحــة، وأنــا أمثل الشــعب 
وموقفــي ســيكون مــا يريــده المواطنيــن 
الذيــن أمثلهــم، باإلضافــة إلى أنــه البد أن 
نرى ما هي أســباب االســتجواب بعد ذلك 
نقرر الموقف”. وتابع: إذا كان االستجواب 
في محله سأكون أول الموقعين خصوصا 
إذا كان هنالــك قصــور أو خلــل أو فســاد، 
رغــم ثقتــي الكبيــرة بــكل اإلخــوة النــواب 
إال أنــه إذا مــا كان لاســتجواب منحنيات 
أخــرى مثــل كســر قاعدة عــدم اســتخدام 
االســتجواب فــي الــدور األول أو لتصفية 
حســابات أو مــآرب أخــرى شــخصية فلــن 
أكــون معهــم.  واختتــم “ســأكون صــوت 

الشعب ومع الحق”.

تباين نيابي عن استجواب 3 وزراء لتقصيرهم بتوطين الوظائف
بوحمــود والنعيمــي يتريثــان.. البحرانــي وعبداألميــر أول الموقعيــن.. الحايكــي وبوعنــق مــع االســتجواب

عقــدت نقابــة عمــال شــركة مطــار البحريــن اجتمــاع الجمعية العموميــة االســتثنائي الثاني بقاعة محاضــرات نقابة عمــال DHL بحضور 32 
عضوا.

جمعيــة  رئيــس  حضــور  االجتمــاع  وشــهد 
شــعلة المحبة والسام عطية هللا روحاني، 
ورئيــس نقابــة عمــال شــركة )بافكــو( رائــد 
األنصــاري، والمحامــي أســامة الما، إضافة 
لمحــرر مــن صحيفــة البــاد. وأكــد رئيــس 
جمعيــة شــعلة المحــب والســام عطية هللا 
روحانــي أهمية التوحــد العمالــي واالبتعاد 
عن المحســوبية والطائفية، ورحب النقيب 
ســيد عبدالقــادر محيي الديــن رئيس نقابة 
باألعضــاء  البحريــن  مطــار  شــركة  عمــال 

والمدعوين.
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  تدخــات  وانتقــد 
عمــال البحريــن بشــؤون النقابــة الداخليــة. 

ولفت إلى أن النقابة انســحبت من عضوية 
ووفــق  وقانونــي  رســمي  بشــكل  االتحــاد 
قانــون النقابــات العمالية التي تجيز للنقابة 
حرية االنســحاب، وداعيا لضــرورة احترام 
القانون، إذ إن لكل نقابة شخصية اعتبارية 
ويتعيــن علــى االتحــاد الحــر عــدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للنقابة. 
وأضــاف باالجتمــاع: “يدعــي االتحــاد الحر 

عدم انسحابنا منه، وهذا غير صحيح”.
مطــار  شــركة  نقابــة  أن  لألعضــاء  وأعلــن 
البحريــن بصــدد رفــع دعــوة قضائيــة ضــد 
االتحــاد الحر لنقابات عمــال البحرين؛ لكف 

يده عن التدخل في شؤون النقابة.
للجهــات  رســالة  رفعــت  النقابــة  أن  وبيــن 
الموضوعــات  مــن  عــدد  بشــأن  المعنيــة 
موضــوع  بينهــا  ومــن  والنقابيــة،  العماليــة 
التدخــل المســتمر مــن االتحــاد الحــر فــي 
بــاب  فتــح  ذلــك،  وبعــد  النقابــة.  شــؤون 
النقابــة،  إدارة  مجلــس  لعضويــة  الترشــح 

مقاعــد  عــدد  وهــو  مترشــحين،   7 وتقــدم 
مجلس اإلدارة نفســه، وتم تزكية األعضاء 
نصــف  وبعــد  الجديــد.  المجلــس  لعضويــة 
ساعة من فض اجتماع الجمعية العمومية، 
اإلدارة  بمجلــس  الجــدد  األعضــاء  عقــد 
اجتمــاع تحديــد المهــام، وجــاءت النتائــج 

كالتالي: 
1 - رئيــس النقابــة: ســيد عبدالقــادر محيي 

الدين.
يحيــى  معمــر  األول:  الرئيــس  نائــب   -  2

المجدمي.
خليــل  أحمــد  الثانــي:  الرئيــس  نائــب   -  3

عبدالغفار.
4 - أمين السر: لطيفة حسن الشيخ.

5 - األميــن المالــي: محســن محمــود شــكر 
هللا.
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نقــابــة “المــطــار” تقاضــي “االتــحــاد الــحــر”

الحاضرون باجتماع الجمعية العمومية للنقابة

النفيعي: نظام االستبداد بطهران يعيش أسوأ حاالته
حاســم قــرار  مفتــرق  علــى  المنطقــة  يضــع  الخليجــي  اإلقليمــي  باألمــن  عبثــه 

أكــد عضــو مجلــس النــواب إبراهيم خالد النفيعي أن العبــث اإليراني في األمن اإلقليمي الخليجي، وما يشــوبه من تصاعد لموجات 
اإلرهــاب والقرصنــة البحريــة، واســتهداف لحقــول النفــط الســعودية، ولناقالت النفــط الخليجيــة والدولية، ومحاولــة زج المنطقة 

بالفوضى وأتون الحرب، يضع المنطقة على مفترق قرار حاسم.

دول  أن  لــه،  بيــان  فــي  النفيعــي  وأوضــح 
الخليــج العربــي قــادرة علــى حمايــة نفســها، 
وعلــى مواجهة وصد إيــران ومعها طوابيرها 
الخامســة والصامتــة، وهــي مواجهــة يدعمها 

المجتمع الدولي وشعوب المنطقة كافة.
وأكــد أن أبنــاء المنطقــة يقفــون صًفــا واحــًدا 
خلــف قياداتهــا السياســية، قبالــة جمهوريــة 

منــذ  ساســتها  دأب  الــذي  والــدم،  الظــام 
العــام  طهــران  فــي  الحكــم  لســدة  وصولهــم 
بقــوة  الخمينــي  ثــورة  تصديــر  علــى   1979
الســاح والبــارود، وهــو وقــوف يرتكــز علــى 
عدالــة القضيــة ومشــروعيتها، بخاف النظام 
والخــارج  الداخــل  يصــارع  والــذي  اإليرانــي 

وحيًدا.

االســتبداد  نظــام  أن  إلــى  النفيعــي  وأشــار 
بطهران يعيش اليوم أسوأ حاالته االقتصادية 
واألمنيــة والتجاريــة، يواكبــه تصاعــد وتيــرة 
الغضب الشــعبي للشــعوب اإليرانيــة المغلوبة 
علــى أمرهــا، والتي تتمرغ منذ ســنين طويلة 
بوحــل الفقــر المدقــع والعــوز وارتفــاع نســبة 
البطــش  العملــة، وموجــات  البطالــة وتهــاوي 

الــذي يقودها الحــرس الثوري المســيطر على 
مفاصل الدولة، وقرارتها، ومقدراتها.

وبيــن النفيعــي أن تردد وتلكؤ الدول العظمى 
في إزالة هذا النظام الثيوقراطي، يحمل دول 
والمطلوبــة،  الحقيقيــة  مســؤوليتها  الخليــج 
وهي مســؤولية تبدأ بدعم الشعوب اإليرانية 
النظــام  هــذا  القتــاع  ودفعهــا  ومســاندتها، 
الديكتاتــوري، وهــو دعــم مشــروع قبالــة مــا 
تفعلــه إيــران فــي المنطقــة من عبــث وتغذية 
للجماعــات اإلرهابيــة وللمليشــيات الطائفيــة 
والمأجورة، وما خلفه ذلك من ضرر بالغ على 
شعوب المنطقة، وعلى أمنهم وأمأن أبنائهم. إبراهيم النفيعي
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عندمــا تقاعــدت مــن عملهــا كممرضــة، ولحبهــا الشــديد للتــراث البحرينــي والخليجــي، 
الســيما تــراث القريــة البحرينيــة الغنــي بموروثاتــه الثقافيــة واالجتماعيــة والفنيــة، 
اتجهت المالية أمينة عيســى “المشــهورة باســم أم يحيى” إلى إحياء حفالت األعراس 
والمناسبات السعيدة والمواليد، حتى أصبحت من أشهر البحرينيات في مجال إحياء 
جلــوة العــروس، والنــاس – من مختلف مناطــق البحرين – يطلبونهــا إلحياء حفالتهم، 
ألنهــا تميــزت بتطريــز تلــك الجلــوات بتــراث البحريــن بمــا يحويه مــن جوانــب “الثقافة 

الشعبية” واألهازيج وأغاني القرية كجزء من مسئولية الحفاظ على هذا التراث.

تقاعدت من التمريض
العمــل  أم يحيــى  بــدأت  “متــى  هــو:  والســؤال 
كماليــة وكيــف تعلمــت؟”، تقــول فــي حديثهــا 
ل”البالد” إن بدايتها كانت منذ ســنوات قصيرة 
مضــت، وبــدأت فــي محيــط األهــل واألقــارب 
والصديقــات مــن خــالل إحيــاء حفــالت الحناء 
المواليــد  برامــج  إلــى  باإلضافــة  والجلــوات 
الدينيــة، وتضيف:”منــذ صغــري،  واالحتفــاالت 
وأنــا أحــب المشــاركة فــي احتفــاالت المدرســة 
وكذلك في المأتم حيث نستعد باإلعداد الجيد 
لهذه المناســبات، والبداية كانت بتكرار ما كنت 

أســمعه مــن الماليــات القديــرات فــي األعــراض 
الســيما علــى صعيــد األغانــي الشــعبية التراثية 
التي تســتهويني كثيًرا كما تســتهوي الكثير من 

الناس”.
وتواصــل “أم يحيى” حديثهــا بالقول أنه وعلى 
أحبــه  كنــت  الــذي  الســابق  عملــي  مــن  الرغــم 
لــم  ذلــك  أن  إال  الصحــة،  فــي وزارة  كممرضــة 
يمنعنــي مــن ممارســة هــذه الهوايــة بيــن حيــن 
وآخــر، إلى أن تقاعدت وأصبح شــغلي الشــاغل 
هــو تطويــر نفســي فــي العمل فــي هــذا المجال 
عبــر البحــث عــن األغانــي الفلكلوريــة ودمجهــا 

بالحاضــر، فأصبــح اإلقبــال كبيــًرا خصوصا بعد 
إضافــة أجهــزة “دي جيــه”، والتنويــع أيًضــا بين 
أغنيــات التــراث العراقي والمصــري التي تحمل 

سمة تناسب أجواء الجلوات.
بان الصبح ويا سامع الصوت

وعــن أكثــر األهازيــج الشــعبية المحبوبــة فــي 
البحريــن والخليــج، تقــول “أم يحيــى” أن هناك 
الكثيــر منها ومتداول بشــكل كبير في البحرين 
والخليــج ومنها أغنية “بــان الصبح بانيه وايه”، 
و”جلــوا جالل هللا”، وكذلك “أمينة في أمانيها”، 
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و”بالعافية عروســنا بالعافية” وبالطبع “يا سامع 
الصــوت صــل على النبي”، ومــن تلك المجموعة 
الكثيــر مما أحفظه عن ظهر قلب منذ طفولتي، 
كمــا أحــب االســتماع لوالدتــي وهــي تــردد هذه 
األهازيــج وهــذا مــا جعلنــي أحب كل مــا يتعلق 
بذكريات الطفولة وعبق الماضي، فهناك اهتمام 
واضــح فــي الســنوات األخيرة بجلــوة العروس 

العــروس  ترتديهــا  التــي  الشــعبية  واألزيــاء 
وقريباتهــا فتضفــي أجــواء مــن الفرحــة علــى 
الحفــل، ال ســيما إذا تناغــم كل ذلــك مــع طريقة 
ذات  “المقاعــد”  للكوشــات  والديكــور  التزييــن 
الصلة بالتراث الشعبي، كما في صورة الموضوع 
التــي التقطتهــا المصــورة زينــب الشــويج مــن 
تصاميم الجلوات. نسأل “أم يحيى” ما هو أكثر 
ما تحبينه في تراث القرية؟ فتشير إلى بساطة 
إحيــاء االحتفــاالت واهتمامهــا بحفظ مروثوها 
مــن األغانــي واألهازيــج، وتفاعــل الحاضــرات 

مــن النســوة يؤكــد حــب النــاس للتــراث القديم 

لهــن  كثيــرات  مــن  وتعلمــت  عليــه،  والحفــاظ 

فضــل علــي ومنهــن زوجة أخــي التــي عاملتني 

كابنتهــا وتعلمت منها األســس، حيث كانت هي 

مــن تحيي أفراحنا، ولله الحمــد، تطورت كثيًرا 

والفضــل فــي ذلــك لله ســبحانه وتعالــى وألهل 

ال ســيما زوجــي العزيــز وصديقاتــي وقريباتــي 

اللواتي شجعنني منذ أول خطوة على السلم.

أشــار عضو مجلــس أمانة العاصمــة عبدالواحد 
النــكال إلــى أن ســوق جدحفــص ســيتم هدمهــا 
وإعــادة بنائهــا، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات ســمو 
رئيس الوزراء، إذ سيتم تطوير السوق الحالية، 
تهيئــة  مــن خــالل  اســتمراريتها  حيــث ضمــان 
بعــض الملكيــات كســوق مؤقتــة وبديلــة، حيث 

سيتم نقل الباعة لها.
وأوضح أن تطوير الســوق سينفذ على مساحة 
ملكية تبلغ 1800 متر مربع، وهي قطعة األرض 
التــي يتواجد فيها الفرشــات حاليا، مشــيرا إلى 
مشــكالت  علــى  يحتــوي  الحاليــة  الســوق  أن 

صحية وقانونية وإشــغال الطــرق. وأردف بأنه 
ســيتم تطوير مرافق الســوق، وســيتضمن على 
فرشــات لألســماك واللحــوم والدواجــن، وقســم 

آخر للخضار والمنتجات المحلية.
ولفت إلى أنه بحســب المشــروع سيكون مغلقا 
ومبــردا لكافة األقســام لجميع الفرشــات، حيث 
سيســتوعب المشــروع أكبــر عدد من الفرشــات 
اإلقبــال  وذلــك حســب  المطــورة،  الســوق  فــي 

والطلب المتزايد من الباعة على الفرشات.
وبيــن أن تطويــر الســوق ســيكون مــن جانــب 
الخدمات البلدية المشــتركة بالوزارة بالتنســيق 
مــع مجلــس األمانة وأمانــة العاصمــة، حيث تم 
إعــداد التصاميــم المبدئيــة واألوليــة واالطالع 

العاصمــة،  أمانــة  مجلــس  جانــب  مــن  عليهــا 
موضحا أن مبنى بلدية جدحفص ســابقا خارج 
خطــة الســوق المطــور، إذ كان أحــد الخيــارات 
المطروحــة ســابقا ليكــون ضمن تطوير الســوق 
الحاليــة، ولكــن ســيتم التوافــق مســتقبال فــي 
الكيفية المثالية الســتغالل مبنى البلدية، إذ إن 
التوافــق ثالثــي يشــمل مجلــس األمانــة وأمانة 

العاصمة وشؤون البلديات بالوزارة.

سوق سترة 

ومــن جهتــه، أشــار النــكال حــول ســوق ســترة 
المركزيــة إلى أن المجلس يتابع ســير إجراءات 
العائــق  هــي  والميزانيــة  ســترة  ســوق  تطويــر 

األكبر حول المشــروع. وقال “إن وزير األشــغال 
وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام 
ســترة  ســوق  فــي  مرافــق  إنشــاء  أكــد  خلــف، 
الحاليــة، وذلــك ضمــن عمليــات التطويــر خالل 
رده علــى قــرار المجلــس بشــأن تخصيص عقار 

بلدية سترة سابقا لتطوير السوق”.

توجيه

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بــأن  يذكــر 
آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
وجــه فــي أكتوبــر 2017 بســرعة تطويــر ســوق 
ســترة المركزية وصيانتها بمــا يلبي احتياجات 
األهالي، وكلف ســموه وزارة األشــغال وشــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني بذلك.
وكانــت صحيفة “البالد” نشــرت تقريــرا مصوًرا 
البنيــة  تــردي  مــدى  يوضــح  نفســه  العــام  فــي 
التحتية للسوق، وعدم تكييفها، وعدم مالءمة 

دورات المياه، وانقطاع التيار الكهربائي.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  وأحــاط 
والتخطيــط العمراني عصــام خلف باإلجراءات 
لتنفيــذ  الــوزارة  ســتتخذها  التــي  التنفيذيــة 

التوجيه الكريم.
كما وجه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
إلــى متابعــة تطويــر وصيانــة ســوق جدحفــص 
الشــعبية، والعمــل علــى إحيائهــا وجعلهــا ملّبًية 

عبدالواحد النكالالحتياجات المواطنين في المنطقة.

تطوير سوق جدحفص يستحدث مزيدا من “الفرشات”
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أكــد الباحــث والمــؤرخ عبدالعزيــز صويلــح أنــه وللمحافظــة علــى اآلثــار الوطنيــة، وتعزيــز مكانتهــا، يتوجب بــأن يكون المشــرفين 
والمنفذين عليها من أبناء الوطن، مبينًا بأن هذا اإلرث الحضاري ال يدرك قيمته إال المواطنون.

وأوضح صويلح، صاحب كتاب “حضارة دلمون” بحديثه لـ “البالد” أهمية عودة بعثات التنقيب األجنبية لممارسة عملها، مشيرًا إلى 
أنه كان لها إسهامات مؤثرة في تنوير وتثقيف أبناء المناطق، بما يوجد من ارث حضاري في المناطق التي تقوم بالتنقيب فيها.

واقترح صويلح إنشاء متاحف صغيرة بالمدارس، تساعد الطلبة على معرفة حضارات وتاريخ بلدهم العريق.
وفيما يلي نص اللقاء.  

 أصدرت أخيرا كتاب )حضارة دلمون(  «
ما الذي دفعك الى ذلك؟

أصدرت هذا الكتاب بناء على انتشار مسمى 
دون  المؤسســات  مــن  الكثيــر  فــي  دلمــون 
علــم ومعرفــة بدلمــون وبمــاذا تعنــي دلمون؟ 
وعندمــا يســأل الطــالب فــي المــدارس عــن 
البحريــن، كمــا أن  حضــارة دلمــون، يقولــون 
درايتهم بهذه الحضارة ومعرفة إنجازاتها، ال 
تخفــى فقط علــى الطلبة وبمــن يتعامل بهذا 
االسم، ولكن أيضًا المدرسون والقائمون على 

تدريس هذه الحضارة.

ما أهم ما ركزت عليه في الكتاب؟  «

اســتعرضت وبالتفصيــل مــا يتعلــق بتحديــد 
مــا  أو  دلمــون  لحضــارة  الجغرافــي  الموقــع 
يطلــق عليــه دلمــون، وطرحــت مختلــف آراء 
الباحثيــن والدارســين حــول هــذه الحضــارة 
والحضــارات األخــرى، وبينــت وجهــة نظــري 
الخاصة حــول موقعها الجغرافي وهل تعني 
فقط البحرين، أم تمتد لحدود جغرافية أبعد 

من حدود جزر البحرين، رغم أهميتها.
كمــا اســتعرضت الجــذور التــي ينتمــي اليهــا 
ســكان دلمــون، أصحــاب هذه الحضــارة ومن 
بالبحريــن،  عالقتهــم  وطبيعــة  أتــوا؟  أيــن 
شــبه  مــن  الشــرقي  بالســاحل  وعالقتهــم 

الجزيرة العربية.
 وتضمــن هــذا الفصــل الــدور الحضــاري الذي 
قام به ســكان دلمون في خلق عالقة تواصل 
حضــاري فكــري واقتصــادي مــا بيــن شــعبها 
وشــعوب حضــارة بــالد الرافديــن، وحضــارة 
عيالن، وحضارة وادي السند، في أكبر مدنها 
التاريخيــة حضــارة )موهنجــداروا( و)هارابا(، 
وحضــارة )مغــان( التــي تمثــل اليوم مســاحة 
جغرافيــة كبيــرة مــن دولــة اإلمــارات العربية 

وسلطنة عمان.

ما معالم هذه الحضارة وإنجازاتها  «
والقيم الفكرية لها؟

حضــارة دلمــون تتميــز عــن بقيــة الحضارات 
القديــم،  األدنــى  الشــرق  فــي  نشــأت  التــي 
حضــارة  وليــس  شــعب  حضــارة  باعتبارهــا 
ملــوك، فهذه الحضــارة بنيت بســواعد أبنائها 
فلم تكن هنالك انهار تحكم االســتقرار الدائم 
في األرض، وانما جهود بشــرية ســاهمت من 
االســتفادة من ينابيع المياه الطبيعة وأسسها 
حولها مدن بسيطة انتشرت في مدن مملكة 
البحريــن على طول الســاحل الشــرقي لشــبه 

الجزيرة العربية.
مــن هــذه المدن مدينــة قلعة البحرين، وســار 
التعــرف  تــم  المــدن  هــذه  والناصريــة  ودراز 
علــى أجــزاء مــن معالمها ومرافقهــا ومن ابرز 
تلــك المرافــق المعابــد )لــكل المدينــة( واآللهة 
الخــاص بهــا، وهــذه صفــة تتميــز بهــا المــدن 

الحضارية التاريخية.
فالمعبد يمثل مقر السلطة الدينية والدنيوية، 
وكهنــة المعابد يمثلون تلك الســلطتين، فعند 
زيارتنــا مثــال لمدينــة ســار الدلمونيــة والتــي 
تعتبــر فــي نظري كباحث ميدانــي في مجال 
دلمونيــة  األثــري، مدينــة  والبحــث  التنقيــب 
نموذجيــة، يســتلزم األمــر االهتمــام بهــا علــى 
حيــث  حضاريــًا  وإبرازهــا  المحلــي،  النطــاق 
تــم التعــرف علــى وحــدات بناءهــا العمراني، 

ومعبدها الرئيسي الذي خصص لعبادة اآللهة 
)القمــر( وكذلــك تــم التعــرف علــى أســواقها، 

ومدافنها.

فيما يتعلق بالمواقع األثرية  «
والدلمونية، هل ترى بأن أعدادها 

بمستوى الطموح؟ وبم تنصح؟

للمحافظــة على أي اآلثــار الوطنية، يجب أن 
يكون المشــرفون والمنفــذون عليها من أبناء 
الوطــن، ألن هــذا اإلرث الحضــاري ال يــدرك 

قيمته إال أبناء البلد.
وعليــه، نجــد أن من الســلبيات الكثيــرة التي 
البحريــن  فــي  والمعالــم  اآلثــار  منهــا  تعانــي 
التالــي: ال توجــد خارطــة مســاحية للمملكــة 
عمومــًا محــدد عليهــا هــذه المواقــع األثريــة 
والمباني التراثية بشكل عام، ثانيًا: يجب أن 
تكــون هنالك حراســة علــى هــذه المواقع من 
قبــل أبنــاء الوطن، ومن ســكان هــذه المواقع 
نفســها، ثالثــًا: التنســيق مــع بعثــات التنقيــب 
مــن  برفقتهــم  يكــون  أن  بالمواقــع  العاملــة 
العامليــن معهم )بحرينيين(، وان يتولون بعد 
نهايــة كل موســم، احتضانهم فــي جامعاتهم 

الخاصة لتأهيلهم أكاديميًا.

هل ترى بأنه ال يزال هنالك اهتمام  «
مجتمعي بتاريخ البحرين القديم؟ 

كيف؟

هــذا االهتمــام يعتمــد علــى أســاليب وطــرق 
التوعيــة التــي تقــوم بهــا الجهات المســؤولة، 

فــي الســابق وقبــل ســنوات عندمــا كنــا نعمل 
فــي هــذا الميدان، كنا ســنويا وبعــد نهاية كل 
موســم تنقيبي ُنعد معرض آلخر المكتشفات 
بــكل موقــع أثري، وإبــراز أهميتهــا الحضارية 

للبحرين.
آخــر  نســتعرض  كنــا  أســبوعيًا  إننــا  كمــا 
اإلنجــازات التــي تمت على يد فــرق التنقيب 
التي تقوم بإنجاز حفائر لها بمملكة البحرين، 
وكان عددهــا أكثــر مــن ســبع بعثــات أجنبيــة 
دنماركيــة،  ألمانيــة،  الفرنســية،  )اإلنجليزيــة، 
وبعثــة  اليابــان  مــن  وجامعتيــن  بلجيكيــة، 

عربية مشتركة وبعثة عراقية(.
هــذه البعثــات توقفــت فــي الوقــت الحاضــر، 
نتائــج  خــالل  مــن  إســهام  لهــا  كان  والــذي 
تنقيباتهــا فــي تنوير وتثقيف أبنــاء المناطق، 
بما يوجد من ارث حضاري في المناطق التي 

تقوم بالتنقيب فيها.
وكنــا نقــوم بتقديــم محاضــرات فــي مختلف 
مــدارس البحريــن، وطرحنــا علــى المــدارس 

فكــرة إنشــاء متاحــف صغيرة فــي المدارس، 
هذه الوسائل المتعددة التي ذكرتها هي التي 
تســهم فــي عملية التنويــر والتعريــف باإلرث 
الحضــاري للبحرين، مما يعمــق روح االنتماء 

للوطن وحب الوطن، وهذا ما نفتقده اآلن.

هل ما هو موجود في المناهج  «
التعليمية يتوافق مع مستجدات نتائج 

التنقيب بمملكة البحرين؟

البــد مــن عمــل مراجعة دقيقــة لما هــو مقدم 
ويدرس لطالبنا حول تاريخ وحضارة مملكة 
البحرين، واخص بالذكر التاريخ القديم، فقد 
كلــف بأعــداده فــي الوقت الحاضر أشــخاص 
بعيــدون عــن هــذا التخصــص، وليســوا علــى 
دراية بما اســتجد في تاريخ البحرين، هؤالء 
األشــخاص ينتمون لشركات أجنبية ليس لها 
وجــود بالبحريــن، تــم تكليفها بأعــداد مناهج 
العلــوم االجتماعــي لمختلــف المراحــل فيمــا 

يخص التاريخ القديم.
كان مــن الواجــب أن يســتفاد مــن الكفــاءات 
المحليــة التي كتبت وتكتب في هذا التاريخ 
ولديهــا علــم ميدانــي بآخــر المســتجدات في 

اإلسهام الحضاري لمملكة البحرين.

هل تولي الجهات المعنية اليوم  «
تعليم النشأة بتاريخ بلدهم؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال البــد أن نتســاءل: 

هل هنالك تعاون ما بين هيئة الثقافة واآلثار 
منهــج  العــداد  والتعليــم  التربيــة  ووزارة 
تربــوي تعليمي تثقيفــي وتعريفي بحضارات 

البحرين، من خالل تعاون مشترك.
كانت هنالك تجربة جميلة في السابق تتمثل 
بوجــود ممثــل مقيم لــوزارة التربية والتعليم 
في متحف البحرين الوطني، ينسق الزيارات 
المدرسية لمختلف المراحل التعليمية، أسهم 
مــع الوقت في بنــاء عالقة تنظيميــة جميلة، 

لتنظيم تلك الزيارات.
إلــى ذلــك، كان فــي المتحــف قاعــة  إضافــة 
تعليمية لطالب المــدارس، وطرحنا كممثلين 
فــي البحرين بأكثر من مؤتمر خارجي، فكرة 
الطفــل والــذي كان موجــود  إنشــاء متحــف 
نموذجا منه في متحف البحرين، وهو عرض 
مجموعــة مــن اآلثــار التقليدية بهــذه القاعة، 
تمكن الطفل من حملها والتعرف عليها، وألن 
الطفــل يســتوعب بــكل جوارحــه، أيــن هــذا 

المتحف؟ 

كلمة أخيرة

والتــراث  الثقافــة  هيئــة  تســتفيد  أن  آمــل 
الوطنــي من الكوادر العلمية المتخصصة في 
تاريــخ وحضــارة البحرين الغنيــة في جمعية 

آثار وتاريخ البحرين.

عبدالعزيز صويلح متحدثًا إلى “البالد”

اإلرث الحضاري 
ال يدرك قيمته إال 

أبناء البلد

أشجع على إنشاء 
متاحف صغيرة 

في المدارس

لماذا ال ُيستفاد من 
خبرات جمعية التاريخ 

واآلثار؟

إبراهيم النهام | تصوير  رسول الحجيري

ال تــوجـــد خريطـــة مســاحـيـــة للمـواقــــع األثـريــــة
صـويـلـح: لـمــاذا توقـفــت بـعـثــات التـنـقـيــب األجنبيـــة مــن الحـضــور إلى البـحـريــن؟

مروة خميس

صينية ضيافة الحلويات للحاضرات في الجلوةديكور الجلوة الشعبية تطور من ناحية التصاميم محافًظا على تراثها

ــبــي” ــن ــى ال ــل ــل ع ــوت صـ ــصـ ــا ســـامـــع الـ ــ ــح بــانــيــة” و”يـ ــب ــص ــان ال ــ ــام “بـ ــغـ ــع أنـ مـ

أم يحيى... تطرز “جلوات” األعراس بتراث البحرين العريق

سعيد محمد



أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى بجلب متهم في قضايا ســرقة عدد من المســافرين من 
محبســه، والمتهم في عدة بالغات بفقدان المســافرين العابرين “الترانزيت” للوعي وهم برفقته 
كونه من جنســيتهم، والذي تمكن من ســرقة ممتلكاتهم الشــخصية بعد تخديرهم، إذ شوهد عبر 
الكاميــرات وهــو يضــع مادة مخدرة للمجني عليهم في أكواب الشــاي والقهــوة، وعقب فقدانهم 
الوعــي يســرق أموالهــم ومنقوالتهــم الثمينة، وقــررت تأجيل قضية واقعة ســرقته لمبلغ 14 ألف 

ريال وخاتم من الذهب من أحد المجني عليهم لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

مديريــة  أن  فــي  القضيــة  وقائــع  وتتحصــل 
البالغــات  مــن  العديــد  تلقــت  المطــار  شــرطة 
حــول فقــدان المســافرين للوعي، وأنهــم بحالة 
غيــر طبيعيــة وهلوســة فــي صالــة المســافرين 
أفــراد  توجــه  وعندمــا  “الترانزيــت”،  العابريــن 
الشــرطة للموقع، اتضح أنهم جميعا آســيويون 
ويصعب التواصل معهم، حيث إن كالمهم غير 
مفهوم، فضال عن أنهم في حال تخدير، إلى أن 
تمكنــوا مــن الوصول إلى نتيجــة واحدة، وهي 

أن شــخصا مــا قــدم لــكل منهم كوبا من الشــاي 
وما إن شربوه حتى أصبحوا بهذه الحالة، فتم 

نقلهم للمستشفى لتلقي العالج الالزم.
ونظرا إلى حصول عدة حاالت سابقة مشابهة، 
للمســافرين  مفادهــا أن شــخصا آســيويا قــدم 
العابرين مشــروبات تحتــوي على مواد مخدرة 
ممتلكاتهــم  ســرق  ثــم  ومــن  الوعــي  أفقدتهــم 
الشــخصية، والذي لم يتمكن الشرطة من إلقاء 
القبــض عليــه، وإنمــا تــم التعــرف علــى اســمه 

ورقــم جــوازه فقط، فقد توجه الشــرطة لغرفة 
الكاميــرات  تســجيالت  وشــاهدوا  المراقبــة، 
التصويــر  رؤيــة  بعــد  االشــتباه  وتــم  األمنيــة، 
مــع  فــي شــخص واحــد كان يجلــس  األمنيــة 
المجنــي عليهــم في أحد مطاعم المطار، والذي 
شــوهد، وهــو يضــع فــي األكــواب التــي قدمهــا 
لهــم بعــض األقــراص، كمــا شــوهد وهــو يســرق 
مبالــغ ماليــة منهــم، إال أنهــم أخــذ تلــك األموال 
إلــى مكتب الصرافة وحولها إلى عملة مختلفة 
وغــادر متجهــا إلى بوابة رحلــة غير التي حضر 
عليهــا بعدمــا حجــز تذكــرة أخــرى مــن مكتــب 

شركة الطيران.
ولــم يتمكــن المتهــم الســتيني مــن الهــرب مــن 
البــالد بعــد ارتكابــه جريمتــه، إذ توجــه أفــراد 
الشــرطة إلــى الطائرة التــي سيســتقلها المتهم، 
وتــم القبــض عليه بعــد مقاومة شــديدة أبداها 

الــدول  إلحــدى  متجهــا  إياهــا  صعــوده  حــال 
الخليجية.

وبالتحقيق مع اللص الدولي أنكر ما نسب إليه 
بدايــة، إال أنــه عند تفتيشــه تم العثــور بحوزته 
التــداول  مــن  الممنوعــة  األقــراص  تلــك  علــى 
فــي المملكــة، فضــال عــن محلــول لتذويب تلك 
األقــراص المخــدرة، فضــال عــن المبالــغ الماليــة 
الخاصــة بالمجنــي عليهــم بعــد تغييــر العملــة، 
وعنــد ســؤاله عن تلك األموال قــرر أن المجني 
عليهــم هــم مــن طلبــوا منــه تغييــر العملــة ولــم 
يبــرر ســبب وجودها معه بدال مــن تقديمها إلى 

أصحابها.
وبعــد عــودة المجنــي عليهم إلــى وعيهم قرروا 
أن المتهــم هــو مــن حضــر إليهــم، وطلــب منهم 
التوجــه إلــى المطعــم الســتالم وجبــة مجانيــة 
للمســافرين، إذ اعتقــدوا انــه أحــد أفــراد طاقم 

للمطعــم  توجهــوا  وعندمــا  المطــار،  موظفــي 
أحضــر لهــم المتهــم الطعــام وجلــس معهــم هــو 
اآلخــر، وتناولــوه جميعــا، ومن ثــم توجهوا إلى 
البوابــة انتظــار موعــد الطائــرة برفقتــه كذلــك، 
وهناك سألهم عما يطلبون من شراب، إذ قرروا 
لــه حاجتهــم إلــى الشــاي، والــذي ما إن شــربوه 
حتــى فقــد كل منهــم وعيــه، ولــم يعلمــوا بمــا 

حصل بعد ذلك إال في المستشفى.
وتم العثور بحوزة المتهم على مبالغ مالية من 
عمــالت مختلفة، تمثلت في 1272 رياال عمانيا 
كان  وفــي محفظتــه  بنطالــه،  كيــس  فــي  كان 
يوجــد 336 ريــاال عمانيــا و100 بيســة و4470 
روبية باكستانية، ونظرا إلى أن المجني عليهم 
فقــدوا وعيهــم ولــم يكونوا فــي حالــة طبيعية 
حينهــا فلــم يتمكــن أفــراد الشــرطة مــن معرفة 
قبــل  المســروقة  وأموالهــم  ممتلكاتهــم  جميــع 

مغادرتهم البالد.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في 
هذه القضية على اعتبار أنه بتاريخ 26 نوفمبر 

2018، ارتكب اآلتي:
أوال: ســرق المبالــغ النقديــة المملوكــة للمجنــي 
عليــه بطريــق اإلكراه الواقع عليهــم بعد أن قام 
بــدس المؤثــر العقلــي لــه فــي الشــراب وفقدوا 
بذلــك الوعــي واإلدراك، وتمكــن بتلك الوســيلة 

من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي 

المذكور.
الشــرطي  جســم  ســالمة  علــى  اعتــدى  ثالثــا: 
المجنــي عليه وأحدث به اإلصابات الموصوفة 
بتقريــر الطبيب الشــرعي، ولم يفــض االعتداء 
بأعمــال  القيــام  عــن  عجــزه  أو  مرضــه  إلــى 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

أسرع طريقة للثراء تقود شابين للسجن
ــا ــة ارتكباهـ ــن أول جريمـ ــرطة مـ ــة الشـ ــي قبضـ ــقطا فـ ــان سـ المجرمـ

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة النظــر بقضيــة شــابين عــرض أحدهمــا على اآلخــر -ابن 
عمه- فكرة ســرقة العمال الوافدين أثناء ســيرهم في الشــارع لوحدهم، من خالل االدعاء 
بأنهم من أفراد الشــرطة، فاقتنع ابن العم بالفكرة وشــاركه فيها باعتبار أنها أســرع طريقة 
للحصول على األموال، لجلسة 5 سبتمبر المقبل؛ وذلك لندب محام للمتهم األول وباستمرار 

حبسهما لحين الجلسة القادمة.

وســقط المجرمــان فــي قبضــة الشــرطة مــن 
أول جريمــة ارتكباهــا، إذ تمكــن الشــابان مــن 
خــداع المجنــي عليه حال ســيره في منطقة 
الســلمانية عند منتصف الليــل باإلدعاء أنهما 
إلــى  الدخــول  علــى  وأجبــراه  الشــرطة  مــن 
أحدهمــا  بحــوزة  وأن  خصوصــا  ســيارتهما 
ســكين، وأخــذا منــه محفظــة نقــوده، والتــي 
كان فيها مبلغ 35 دينارا، إال أن المجني عليه 
طلــب منهما مبلــغ 5 دنانير منها فقط ليتمكن 
من شــراء الطعام لنفســه، فلم يتردد الشابان 
فــي تســليمه ذلــك المبلــغ وطالبــاه بمغــادرة 

أنــه مــا إن أخليــا ســبيله  الســيارة فــورا، إال 
حتى توجه مســرعا إلى مركز الشــرطة وأبلغ 
بشــأنهما، قائــال إنهمــا انتحــال صفــة شــرطة 
وأنهمــا يقبضــان عليــه بســبب انتهــاء فتــرة 
إقامتــه بالبــالد. وأوضــح المجنــي عليــه أنــه 
أثنــاء تواجــده فــي ســيارتهما حــاول الهرب، 
إال أنهمــا تمكنــا مــن الســيطرة عليــه، فأخــرج 
محفظته ليطلعهما على بطاقة هويته، إال أن 
أحدهمــا ســحبها من يــده واختلس منها مبلغ 
35 دينارا، فاســتأذن منهما ســامحا بتســليمه 
الطعــام  شــراء  مــن  ليتمكــن  دنانيــر   5 مبلــغ 

لنفســه، وهــو مــا حصــل فعــال، ومــا إن أخليــا 
سبيله حتى أبلغ عندهما لدى مركز الشرطة.

وبالبحــث والتحــري حــول هويــة المتهميــن 
تمكــن الشــرطة مــن القبــض عليهمــا، واللذين 
المتهــم  عــم  ابــن  قــرر  إذ  اعترفــا بخطتهمــا، 
األول أن األخير هو عرض عليه فكرة ســرقة 
الوافديــن فــي الشــارع، باعتبــار أنهــا أســرع 
الطــرق للحصــول على األمــوال، فوافق على 

فكرتــه، ونفذاهــا بالفعل بحــق المجني عليه، 
وأكــد بشــأن ما ذكــره ضحيتهما حــول واقعة 
تســليمه مبلغا لشــراء الطعــام، نافيا أن يكونا 

قد اعتديا عليه.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
2018، ســرقا  1 مايــو  أنهمــا بتاريــخ  اعتبــار 
المجنــي عليــه بطريــق اإلكــراه بعــد أن قامــا 

بشل حركته باستخدام سكين لتهديده.

أيــدت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثالثــة )بصفتهــا االســتئنافية( معاقبــة شــاب عشــريني، مــدان بتصنيــع العبــوات الحارقــة 
“المولوتــوف”، إذ ضبــط فــي المنــزل المهجــور الذي يتخذه وآخــرون مخبأ للمواد المســتعملة في أعمال الشــغب بمنطقة البالد 
القديــم عــدد 55 عبــوة “مولوتــوف” جاهــزة لالســتعمال، وذلــك بحبســه لمدة ســنة واحدة مــع النفاذ عما أســند إليه مــن اتهام، 

وأمرت بمصادرة “المولوتوفات” المضبوطة.

كانــت أحالتــه النيابة العامــة ومتهم ثان 
للمحاكمة بعدما أســندت إليهما أنهما في 
غضون العام 2017، صنعا وحازا وأحرزا 
“مولوتــوف”  لالشــتعال  قابلــة  عبــوات 
حيــاة  تعريــض  فــي  اســتعمالها  بقصــد 
والخاصــة  العامــة  واألمــوال  النــاس 

للخطر.
ويتبيــن مــن حكــم محكمــة أول درجــة 
أن الواقعــة تتحصــل في قيــام المتهمين 
القابلــة  العبــوات  وإحــراز  بحيــازة 
لالشــتعال “المولوتوف” بقصد استعمالها 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض  فــي 

العامــة والخاصة للخطــر، بأن عثر نقيب 
عبــوة   55 عــدد  علــى  الداخليــة  بــوزارة 
“مولوتــوف” أثنــاء مــا كان علــى واجــب 

عملــه بمنطقة البالد القديم بداخل منزل 
مهجور.

وعليــه أبلــغ الضابــط الدوريــة المختصة 
ونقلــوا  أفرادهــا  حضــر  والتــي  بذلــك، 
الشــرطة،  مركــز  إلــى  المضبوطــات 
وبالتدقيق في تلك الزجاجات عثر أفراد 
طاقم مســرح الجريمة على بصمة أصبع 
الزجاجــات،  إحــدى  علــى  األول  للمتهــم 
والــذي اتضح بعــد إجــراء التحريات أنه 

أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة.
وســؤاله  األول  المتهــم  وباســتدعاء 
يحــوز  بأنــه  قــرر  المضبوطــات،  حــول 

تلــك المضبوطــات، وأنهــا كان قــد نقلهــا 
الثانــي  المتهــم  برفقــة  المنطقــة  بــذات 
التحريــات  دلــت  والــذي  “المســتأنف”، 
التــي أجــرت حولــه بمعرفــة مــالزم أول 
أنه بالفعــل ارتكب الواقعة برفقة المتهم 

األول.

فلهذه األسباب قضت المحكمة الصغرى 
الجنائيــة حضوريــا بحــق األول، وغيابيا 
بحق الثاني “المستأنف” بحبس كل منهما 
لمــدة ســنة مــع النفــاذ عمــا أســند إليهمــا 
وأمرت بمصادرة المضبوطات، فاعترض 
الثاني على هذا الحكم وقضت المحكمة 

بقبــول معارضتــه شــكال وفــي الموضوع 
برفضهــا وتأييــد الحكــم المعــارض فيــه؛ 
لذا فقد طعن عليه باالســتئناف وحكمت 
المحكمــة مــرة أخــرى بقبــول اســتئنافه 
شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد 

الحكم المستأنف.

الحبس سنة لصانع “مولوتوفات” يخبئها بمنزل مهجور

المحكمة ُتنبه محامي متهمة باالتجار بالبشر بحضور الجلسة
ــا ــود بتوظيفهـ ــد وعـ ــارة بعـ ــال الدعـ ــي أعمـ ــرى فـ ــتخدم أخـ ــة تسـ خادمـ

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى في واقعة إتجار بالبشــر بحــق خادمة، بتنبيه 
وكيــل المتهمــة الثالثــة -محام- بضرورة الحضور في الجلســة القادمة المقرر انعقادها 

في يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتمكنــت الخادمــة المجنــي عليهــا مــن الهــرب 
مــن منــزل كفيلهــا الثاني برفقــة اثنين من أصل 
4 متهميــن، بعدمــا وعدتهــا وأقنعتهــا المتهمــة 
الثالثــة التــي تعرفــت عليهــا عــن طريــق موقــع 
التواصل االجتماعي “فيس بوك” بإيجاد فرصة 
الجلســة  المحكمــة  وقــررت  لهــا،  أفضــل  عمــل 
القادمة لالطالع والرد من قبل وكالء المتهمين 
الثانــي والرابــع، وأمــرت أيضــا باســتمرار حبس 

المتهمين األربعة لحين الجلسة المقبل.
وتتمثــل تفاصيــل الواقعة فيما أبلــغ به مندوب 
ســفارة بــالد المجنــي عليهــا، والــذي أفــاد بــأن 
المذكــورة اتصلــت بالســفارة واســتنجدت بهــم، 

فانتقلــت دوريــات الشــرطة مباشــرة إلــى موقع 
البــالغ والقبــض علــى المتهميــن األربعــة ما عدا 

األول الذي الذ بالفرار.
وأوضحــت المجنــي عليهــا عنــد التحقيــق معها 
للعمــل  حضــرت  أنهــا  العامــة  النيابــة  بمعرفــة 
كخادمــة فــي البحريــن، واختلفــت مــع زوجــة 
كفيلها األول، فعادت إلى مكتب األيدي العاملة 
الذي اســتقدمها، ثــم عملت في منزل كفيل ثان 

وأيضا حدثت لها مشكالت مع زوجته.
وأضافــت أنهــا وأثناء تصفحها موقــع التواصل 
االجتماعــي “فيــس بــوك” تعرفت علــى المتهمة 
الثالثــة، إذ وعدتها األخيــرة بإيجاد فرصة عمل 

مناســبة لهــا، وبالفعــل حضــرت لهــا بعــد يومين 
بالقــرب مــن مســكن مخدومها وهربــت برفقتها 

والمتهم الثاني.
القضيبيــة،  منطقــة  إلــى  نقالهــا  أنهمــا  وبينــت 
حيــث أخــذا منهــا هاتفهــا النقال وقاما بحبســها 
فــي غرفــة وكانــا يجلبــان لهــا الزبائــن لممارســة 
المتهمــة  مــن  طلبــت  وعندمــا  معهــا،  الدعــارة 
الثالثــة إعادتهــا لبلدهــا، أبلغتهــا أنهــا هاربــة وال 

تستطيع فعل ذلك.
ولفتــت إلــى أنها ظلــت تعمل في الدعــارة لمدة 
شــهر كامــل، حتى باعتهــا الثالثة للمتهــم الرابع، 
والــذي اســتخدمها هــو اآلخــر في الدعــارة، وما 
إن حصلت على فرصة لالتصال بسفارة بالدها 

لم تتردد في ذلك.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الخمســة 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم فــي غضــون العام 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: أتجــروا فــي شــخص المجنــي عليهــا بــأن 
اســتقبلوها وآووها في شــقة وحجــزوا حريتها 
بها وذلك بغرض إساءة استغاللها في الدعارة.

ثانيــا: حجــزوا حريــة المجنــي عليهــا بغير وجه 
قانوني بغرض الكسب.

ثالثا: حملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة 
عن طريق الحيلة.

رابعا: أداروا محال لممارسة الدعارة.
خامســا: اعتمــدوا في حياتهــم بصفة كلية على 

ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
سادســا: حرضــوا المجنــي عليهــا وآخريــن على 

ارتكاب الدعارة.
الثالثــة  للمتهمــة  العامــة  النيابــة  وجهــت  كمــا 
أنهــا اعتمــدت بصفــة كليــة علــى مــا تكســبه من 

ممارسة الدعارة.
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

وســائل  عبــر  المتــداول  االدعــاء  إثــر  علــى 
التواصــل االجتماعــي مــن قيــام إدارة مركــز 
إصالح وتأهيل النزالء في منطقة جو بإلغاء 
للنزيــل حســن علــي  المقــرر  الطبــي  الموعــد 
حسن مشيمع، تواصلت المؤسسة على الفور 
مــع إدارة المركــز للتحقــق من صحــة ذلك، إذ 
تبيــن أن النزيــل هــو مــن رفض الخــروج إلى 
الموعــد الطبــي المحدد له مســبقا مبديا عدم 
رغبتــه فــي االمتثــال للنظم اإلداريــة الواردة 

مؤسســة  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  فــي 
اإلصــالح والتأهيــل، علمــا بــأن هــذه ليســت 
هــي المــرة األولــى التــي يرفــض فيهــا النزيل 
االلتزام باللوائح التنظيمية واإلدارية للمركز. 
وأهابــت المؤسســة بالجميع عــدم تداول أية 
أخبــار مغلوطــة أو غيــر صحيحــة أو ال تمــت 
للواقــع بصلــة. وجــددت حرصهــا البالــغ علــى 
متابعــة أوضــاع جميــع النــزالء والموقوفين، 

وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم.

“الحقوق”: مشيمع رفض الخروج لموعده

Û  في حديث المواطنين المســتمر، يبدي ُكثر منهم تأففه، وتحفظه على أداء
الجمعيات الخيرية، وعلى مخرجات مســاعداتها، وعملها، ومنهم من يشــير 

غاضبا إلى سياساتها العامة نفسها، فما األسباب؟
Û  أول هــذه األســباب، والميكروفــون للمواطــن، هــي السياســات المنغلقة جدا

لبعــض الجمعيــات والصناديــق الخيريــة، وهــي سياســات غامضــة تطــال 
المداخيل، ومصادرها، وكمياتها، وآلية توزيعها، واألهم معايير االستحقاق.

Û  ثانيا، شح قيمة المساعدات التي تنالها بعض األسر المتعففة، بشكل يصنفه
البعــض بــــ )الُمهيــن(، وهــي تبرعــات ال تتخطــى كوبونــات الشــراء، مــن فئــة 

العشرة والعشرين دينارا فقط.
Û  ثالثــا، توجــه البعــض منهــا لتســخير أمــوال التبرعــات المحليــة، للمشــاريع

الخارجيــة المختلفــة من إغاثة وعالج وغيرها، وهو أمر مشــكور من وجهة 
نظري، لكن الشــارع يرى األمر بخالف ذلك، يرى أن المواطن )المحتاج( هو 

األحق بالنجدة والمساعدة من شعوب الدول البعيدة.
Û  خامسا، اللون الفئوي والطبقي لبعض هذه المؤسسات، وهو لون ينفر فئات

المجتمع، ويبعدها عنها.
Û  سادسا، تنامي الوعي المجتمعي والشبابي، وتطور الفكر العام للناس، قبالة

اســتمرار بعض هذه الجمعيات على نهجها القديم، ســواء من حيث اإلدارة 
أو الفكر أو آلية التواصل مع الناس.

Û  التطــوع علــى مســتويات  المختلفــة،  الشــبابية  المبــادرات  خــروج  ســابعا، 
والتبــرع وعمــل الخير وتوزيع المســاعدات، وشــفافيتها الواضحــة والمعلنة 
في كل تحركاتها ووصلها للناس، وأثرها الملحوظ والمباشــر بحياة الناس، 
هــذه المبــادرات ألقــت بضــوء المجهر على هــذه المؤسســات المترهلة، ماذا 

يفعلون؟ وكيف؟
Û  نكتــب عــن هــذا الملــف المهم؛ ألنه أمــر مطروح قيــد النقاش بالشــارع وفي

البيــوت والمجالــس، نكتــب عنــه حتــى ينظــر البعــض ألخطائهــم، ويعيدون 
النظر في سياساتهم، وأعمالهم كلها، خدمة للبالد والعباد.

هل يثق المواطن 
بــ “الجمعيات 

الخيرية”؟

ebrahim.alnahham
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16 سبتمبر لجلب ستيني يسرق أموال ومنقوالت المسافرين

المدان العشريني 
أعدها ألعمال 

الشغب في 
البالد القديم
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إلــى 187.5 مليــون دينــار الميــزان التجــاري يصــل  عجــز 

واردات البحرين غير النفطية في يوليو

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غيــر النفطية فــي البحرين حوالــي 493.4 مليــون دينار 
خــالل يوليــو الماضــي، مقابل 485.7 مليون دينار خالل الفترة ذاتها من العام 2018، أي 
بارتفــاع مقــداره %1.57، فــي حيــن بلــغ إجمالــي الصادرات غيــر النفطيــة 305.8 مليون 
دينــار خــالل الفتــرة ذاتهــا، مــا يعنــي أن قيمــة العجز فــي الميــزان التجاري خــالل يوليو 
الماضــي بلغــت 187.5 مليــون دينار، وذلك وفق بيانات أولية مصدرها شــؤون الجمارك، 
وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت في 
المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم وارداتهــا 
إلــى البحريــن خــال يوليــو الماضي، حيث 
وجــاءت  دينــار،  مليــون   122.4 بلغــت 
أستراليا في المرتبة الثانية ب39.6 مليون 
دينــار، وحلت في المرتبــة الثالثة اإلمارات 
دينــار،  مليــون  ب28.1  المتحــدة  العربيــة 
أمــا في المرتبة الرابعة فقــد جاءت اليابان 
ب25.2 مليون دينار، وجاءت البرازيل في 
المرتبة الخامســة بحجم استيراد بلغ 24.4 

مليون دينار.
تــم  التــي  الســلع  بأهــم  يتعلــق  وفيمــا 
جــاء   ،2019 يوليــو  خــال  اســتيرادها 
منصات حفر عائمة او غاطســة في المرتبة 
األولــى بقيمــة إجماليــة بلغــت 66.9 مليون 

دينــار، وثانيا خامات حديد ومركزاتها غير 
مكتلــه ب40 مليــون دينــار، وثالثــا جــاءت 
33.5 مليــون  بلغــت  ألمنيــوم آخــر  أكســيد 
توربينيــة  KN محــركات  رابعــا  ثــم  دينــار، 
نفاثــة تتجــاوز قــوة دفعهــا 25 كيلــو نيوتن 
ب14.8 مليــون دينــار، ثم خامســًا ســيارات 
التــي  أو  التخليــص  ســنة  موديــل  جيــب، 
تليهــا، تتجاوز 3000 ســم3 تتجاوز قيمتها 

10.9 مليون دينار.
أوضحــت  بالصــادرات،  يتعلــق  وفيمــا 
البيانــات إن البحريــن قامــت بتصدير ســلع 
305.8 مليــون دينــار،  غيــر نفطيــة بقيمــة 
منها 229.8 مليون دينار للصادرات وطنية 
المنشأ، و76 مليون دينار إلعادة التصدير.

وأشــارت البيانــات إلــى أن المملكــة العربية 

الســعودية جاءت المرتبة األولى من حيث 
حجــم صادراتهــا إلــى البحريــن فــي يوليــو 
دينــار،  مليــون   77 بلغــت  الماضــي، حيــث 
المتحــدة فــي  العربيــة  وجــاءت اإلمــارات 
المرتبة الثانيــة بقيمة تتجاوز 42.8 مليون 
دينــار، وحلــت في المرتبــة الثالثة الواليات 
المتحــدة األمريكيــة ب39.6 مليــون دينار، 
أمــا في المرتبة الرابعة فقــد جاءت هولندا 
ب15.3 مليــون دينار، وجــاءت في المرتبة 
الخامســة سلطنة عمان بحجم استيراد بلغ 

15 مليون دينار.
وبشــأن أهــم 5 ســلع يتم تصديرهــا وإعادة 

تصديرها، جاءت خامات حديد ومركزاتها 
تقــدر  بقيمــة  األولــى  المرتبــة  فــي  مكتلــة 
مــن  أســاك  تاهــا  دينــار،  مليــون  ب33.2 
مقــاس  يتجــاوز  مخلــوط  غيــر  ألمنيــوم 
عرضهــا 7 مــم فــي المرتبــة الثانيــة ب25.3 
مليــون دينار، ثــم ثالثا خائط مــن ألمنيوم 
دينــار،  مليــون  تقــدر ب18.8  بقيمــة  خــام 
وجــاءت ســلعة ألمنيــوم خام غيــر مخلوط 
مليــون   17.7 بقيمــة  الرابعــة  المرتبــة  فــي 
دينــار، ثــم ســلعة غيــره مــن منتــج نصــف 
جاهــز من حديد أو صلب )أقل من 0,25% 

كربون( ب15.7 مليون دينار.

سحب 55.9 مليار دوالر 
من صناديق التحوط

ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من 
صناديــق التحوط خال العــام الجاري 
مقارنــة بالعام 2018، في ظل مكافحة 

الصناعة الستعادة المستثمرين.
ووفًقــا لتقريــر “إي فيســمنت”، ســحب 
مــن  دوالر  مليــار   8.4 المســتثمرون 
صناديــق التحوط خــال يوليو، لتصل 
قيمــة صافي التدفقات الخارجة خال 
 55.9 إلــى  اآلن  حتــى  الجــاري  العــام 
مليار دوالر، مقارنة بـ 37.2 مليار دوالر 

في العام الماضي بأكمله.
ولــم تعــاِن كل صناديــق التحــوط مــن 
 %  37 شــهدت  إذ  الســيولة،  تخــارج 
مــن الصناديــق صافــي تدفقــات نقدية 

داخلة هذا العام.

دبي - أرقام

صاللة - بنا

اختتمــت أمــس بمدينــة صاللــة العمانيــة أعمال مؤتمــر التحكيــم التجاري 
الخليجي في نســخته الـ 24 تحت شــعار “التحكيم في مجاالت االســتثمار 
األجنبــي بدول مجلس التعــاون” الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالتعــاون مــع فــرع غرفــة تجــارة 

وصناعة عمان بمحافظة ظفار واستمر يومين .

وناقــش المؤتمر في يومه الختامي 
عــدة محــاور في مجــاالت التحكيم 
التجــاري مــن بينهــا تجربــة ســلطنة 
االســتثمار  مجــاالت  فــي  عمــان 
فــي  الدولــي  التحكيــم  إلــى جانــب 
إلــى  إضافــة  االســتثمار،  منازعــات 
اســتعراض التجربــة المصريــة فــي 
مجــال تســوية منازعات االســتثمار 

األجنبي.
كما اســتعرض المؤتمر أثر التحكيم 

فــي منازعات االســتثمار إلى جانب 
مناقشــة الواقــع والمأمــول لتســوية 
األجنبــي،  االســتثمار  منازعــات 
فضــا عــن بحث موضــوع التحكيم 
المــال  رأس  اســتثمار  قوانيــن  فــي 
التعــاون  مجلــس  بــدول  األجنبــي 

الخليجي.
وشــارك في أعمال المؤتمر 120 من 
المختصين والمستشارين والخبراء 
القانونييــن والمحاميــن فــي مجــال 
بمختلــف  التجــاري  التحكيــم 
والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 

بدول مجلس التعاون الخليجي.
وهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل 
المحكميــن المؤهليــن ونشــر ثقافــة 
إلــى  إضافــة  التجــاري،  التحكيــم 
بيــن  والخبــرات  المعــارف  تبــادل 
دول مجلــس التعاون لدول الخليج 

العربية.

“التحكيم التجاري” يبحث منازعات االستثمار األجنبي
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493
مليــــون دينـار

أقفل “مـــؤشر البحريـــن العام” يـــوم أمس عند مستوى 1,533.60 مرتفعا 1.39 نقطة مقارنة 
بإقفاله يوم أمس األول األربعاء، في حين أقفل “مؤشر البحريـــن اإلسالمـــي” عند مستوى 

744.83، متراجعا 0.17 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

مليــون   2.62 أمــس  المســتثمرون  وتــداول 
ألــف   439.34 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  ســهم، 
74 صفقــة،  خــال  مــن  تنفيذهــا  تــم  دينــار، 
قطــاع  أســهم  علــى  تعاماتهــم  مركزيــن 
الخدمات والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
191.81 ألــف دينــار أي مــا نســبته 43.66% 
من القيمــة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
856.75 ألف ســهم، تم تنفيذها من خال 46 

صفقة.
وجــاء البنك األهلي المتحد في المركز األول 
الـــمتداولة بواقــع  مــن حيــث قيمــة األســهم 
 20.61% مــا نســبته  ألــف دينــار، أي   90.56
من إجمالي قيمة األســهم الـــمتداولة وبكمية 
قدرهــا 261.93 ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن 

خال 6 صفقات.
عقــارات  لشــركة  فــكان  الثانــي  المركــز  أمـــا 
مــا  أي  دينــار  ألــف   84.35 بقيـــمة  الســيف 
نســبته %19.20 من إجمالـــي قيـــمة األســهم 
الـــمتداولة وبكـمية قدرها 421.75 ألف سهم، 

تـم تنفيذها مـن خـال 28 صفقة.
اتــش”  إف  “جــي  مجموعــة  جــاءت  ثـــم 
مــا  أي  دينــار  ألــف   81.69 بحوالــي  الماليــة 
نســبته %18.59 مــن إجمالــي قيـــمة األســهم 
المتداولــة وبكمية قدرها 907.90 ألف ســهم، 

تم تنفيذها من خال 9 صفقات.
13 شــركة،  تــداول أســهم  أمــس  يـــوم  وتـــم 
حيــن  فــي  منهــا،   4 أســهم  أســعار  ارتفعــت 
انـخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافـظت 

البقـية على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

األداء األسبوع

بلغــت كميــة األســهم الـــمتداولة فــي “بورصة 

البحريـــن” خال هذا األســبوع 12.75 مليون 
مليــون   2.56 إجـــمالية قدرهــا  بقيمــة  ســهم 
دينــار، نفذهــا الوســطاء لصالح الـــمستثمرين 

من خال 342 صفقة.

وتداول المســتثمرون خال األســبوع أســهم 
28 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 8 شــركات، 
في حين انـــخفضت أسعار أسهم 11 شركـــة، 
واحتفظــت باقــي الشــركات بأســعار أقفالـــها 
الســابق.  واســتحوذ علــى الـــمركز األول فــي 
تعامــات األســبوع قطــاع البنــوك التجاريــة، 
حيــث بلغــت قيمة أســهمه الـــمتداولة 1.213 
مــن   47.35% نســبته  مــا  أو  دينــار  مليــون 
وبكميــة  الـــمتداولة  األســهم  قيمــة  إجـــمالي 
قدرهــا 6.125 مليــون ســهم، تـــم تنفيذها من 

خال 116 صفقة.
 أمــا الـــمرتبة الثانيــة فقــد كانــت مــن نصيــب 
قطــاع الخدمــات، حيــث بلغــت قيمة أســهمه 
المتداولة 811.47 ألف دينار بنسبة 31.67% 
الـــمتداولة فــي  مــن إجـــمالي قيمــة األســهم 
البورصــة وبكميــة قدرها 3.53 مليون ســهم، 

تـم تنفيذها من خال 161 صفقة.
أمــا على مســتوى الشــركات، فقد جــاء البنك 

األهلــي الـــمتحد فــي الـــمركز األول من حيث 
القيمــة إذ بلغــت قيمــة أســهمه 781.67 ألــف 
دينــار، وبنســبة %30.51 مــن قيمــة األســهم 
مليــون   2.254 قـــدرها  وبكميــة  المتداولــة 

سهم، تـم تنفيذها من خال 42 صفقة.
وجــاءت فــي الـــمركز الثانــي شــركة البحرين 
لاتصاالت )بتلكو( بقيمة قدرها 339.17 ألف 
دينــار وبنســبة %13.24 مــن قيمــة األســهم 
الـــمتداولة وبكمية قدرها 882.34 ألف سهم، 

تـم تنفيذها من خال 37 صفقة.
وبالعــودة إلــى معــدالت التــداول خــال هــذا 
األســبوع مــن خــال 5 أيــام عمــل، نـــجد أن 
الـــمتوسط اليومــي لقيمة األســهم الـــمتداولة 
كان  حيــن  فــي  دينــار  مليــون   1.281 بلــغ 
الـــمتوسط اليومي لكمية األســهم الـــمتداولة 
عــدد  متوســط  أمــا  ســهم  مليــون   6.375
 171 فبلــغ  األســبوع  هــذا  خــال  الصفقــات 

صفقة.

المنامة - البورصة

تداول 12.7 مليون سهم بـ 2.5 مليون دينار في أسبوع

زينب العكري

المحرر االقتصادي

إفصــاح  فــي  الوطنــي  البحريــن  بنــك  قــال 
للبورصة أمس انه ال يزال يجري مناقشــات 
مــع بنك البحرين اإلســامي بشــأن إمكانية 
لألســهم  اســتحواذ طوعــي  عــرض  تقديــم 
الصادرة لبنك البحرين اإلسامي، وذلك بعد 
اســتيفاء جميع الموافقات الرقابية الازمة 

وموافقة مجلس اإلدارة والمساهمين.
وأكــد البنــك أنــه يواصل إجــراء المراجعات 
الماليــة والقانونية المطلوبة من أجل تأكيد 
صحــة المراجعــات الماليــة والقانونيــة التي 

أجريت في العام الماضي. 
أعــاه  المذكــورة  المناقشــات  أن  أكــد  كمــا 

عــرض  تقديــم  إلــى  تــؤدي  ال  قــد  أو  قــد 
اســتحواذ طوعــي لألســهم الصــادرة لبنــك 
البحرين اإلســامي. وسيقوم البنك بتقييم 
إفصاحــات إضافيــة فيمــا يخص هــذا األمر 
بشــكل مســتمر لضمــان االلتــزام بالقوانيــن 

واإلجراءات المطبقة.
وخــال شــهر فبرايــر الماضــي، أعلــن بنــك 
البحريــن الوطنــي، وهو أكبر بنــك بالمملكة، 
الحفــاظ علــى مســاهمته الحاليــة فــي بنــك 
البحرين اإلسامي، وعدم المضي قدمًا في 

عرض استحواذ طوعي ألسهم األخير.
مملــوك  اإلســامي  البحريــن  بنــك  ويعــد 
بأغلبية لبنك البحرين الوطني بنســبة تصل 
إلــى 30 بالمائــة. وفــي ديســمبر 2018، قــال 
بنــك البحريــن الوطنــي إنــه ال يــزال يدرس 
العــرض الطوعــي لاســتحواذ على األســهم 

الصادرة لبنك البحرين اإلسامي.
وخال شهر نوفمبر من العام الماضي، نفى 
بنــك البحريــن اإلســامي تلقيــه أي عــرض 
اســتحواذ. وعلــى مســتوى نتائــج البنكيــن 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، فقــد 
ارتفــع صافــي ربــح بنــك البحريــن الوطنــي 
بنســبة 14.6 بالمائــة، بينمــا انخفضت أرباح 

بنك البحرين اإلسامي بنسبة 18 بالمائة.

ــة ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــة والـ ــيـ ــالـ ــمـ ــات الـ ــ ــع ــ ــراج ــ ــم ــ ــة ال ــحـ ــد صـ ــيـ ــأكـ تـ

“الوطني” و“اإلسالمي” يواصالن مناقشات االستحواذ

“البحرين الوطني”: تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية
ــة “الـــبـــيـــان” ــدرسـ ــع مـ ــي بـــالـــتـــعـــاون مـ ــف ــي ــب ص ــدريـ بـــرنـــامـــج تـ

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي NBB برنامــج تدريــب صيفــي بالتعاون مع مدرســة بيان 
البحرين، بهدف تمكين الطلبة من االنخراط في العالم المصرفي الشيق والمتسارع. 

بنــك  التــزام  مــن  كجــزء  البرنامــج  ويأتــي 
الكفــاءات  بتدريــب  الوطنــي  البحريــن 
الوطنيــة مــن الشــباب البحرينــي مــن أجــل 
تأهيل واســتقطاب جيل جديد من المواهب 
للقطــاع المصرفــي بالمملكــة وضمــان حفاظ 
البنــك على ريادتــه كالوجهة المفضلة وخيار 
الشــباب  مــن  للكفــاءات  األول  التوظيــف 

والمبتكرين.
البرنامــج  فــي  وطالبــة  طالبــًا   11 وشــارك 
الــذي بــدأ فــي منتصف شــهر يوليو واســتمر 
المتدربيــن  الطلبــة  وانخــرط  أســابيع.   3
البنــك  أقســام  فــي  ســنة(   16-18 )بأعمــار 
الرئيســة، والتي شــملت الخدمات المصرفية 
الصغيــرة  والمؤسســات  الشــركات  لألفــراد، 
االئتمــان  إدارة  العمليــات،  والمتوســطة، 

والمخاطــر، الشــؤون المؤسســية والخدمات 
االستثمارية، والتدقيق الداخلي وااللتزام. 

مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  عملهــم  خــال  ومــن 
موظفــي البنك، شــارك الطلبة في ممارســات 
وتطبيقــات عمليــة تضمنــت الحصــول علــى 
حــاالت  حــول  وقّيمــة  مباشــرة  معلومــات 
واقعيــة فــي بيئــة العمــل، وإطاعهــم علــى 
لتحقيــق  المطلوبــة  والقــدرات  المهــارات 

النجاح في القطاع المصرفي.
وقالــت الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية 
فــي البنــك دانــة بوحجــي “يمنــح البرنامــج 
طلبــة الثانويــة فــي البحرين فرصــة لتجربة 
بالــغ  وقــت  فــي  للبنــك  الداخليــة  العمليــات 
األهميــة بالنســبة لهــم والذي يبــدأون به في 
والمهنيــة  األكاديميــة  مســاراتهم  تحديــد 

البحريــن  لبنــك  وبالنســبة  المســتقبلية. 
الوطنــي، تعتبــر مســألة اســتقطاب وتدريب 
القطــاع  فــي  المســتقبل  قــادة  وتطويــر 
كعنصــر  أولوياتنــا  رأس  علــى  المصرفــي 
نمــو  لتحقيــق  اســتراتيجيتنا  فــي  رئيســي 
مســتدام وطويــل األمــد. وتعــد هــذه إحــدى 

فــي  للمســاهمة  أطلقناهــا  التــي  المبــادرات 
صقــل الكفــاءات الشــابة وزيــادة اهتمامهــم 
وتشجيعهم على االنضمام للقطاع المصرفي 
في المســتقبل والمســاهمة في الحفاظ على 
قطــاع الخدمــات المالية فــي المقدمة ورائد 

االبتكار مستقباً”.

طلبة مشاركون في البرنامج 

المنامة - البحرين الوطني

الرياض - مباشر

كشــف مســح ل”مباشر” تراجع حجم تحويالت العاملين الوافدين في دول مجلس التعاون 
الخليجــي إلــى الخــارج خالل الربع األول من العام الجاري بنســبة 9.97 بالمائة على أســاس 

سنوي، بضغط سياسات التوطين المتبعة من قبل الحكومات الخليجية.

وسجلت تحويات العاملين بتلك الدول إلى 
الخــارج في الثاثة األشــهر األولى من 2019 
24.71 مليــار دوالر، مقارنــة ب27.44  نحــو 

مليار دوالر في الفترة المماثلة من 201.
البحريــن  فــي  العامليــن  تحويــات  وبلغــت 

 640 الجــاري  العــام  مــن  الربــع األول  خــال 
مليــون دوالر، قياســا ب 840 مليــون خــال 
الفتــرة المقابلــة من العام الماضــي، متراجعة 
اإلنفوجرافيــك  ويوضــح   .24.3% بنســبة 

التالي تفاصيل التحويات:

تحويالت العاملين بالبحرين الربعية
مليون دوالر
640
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تقدمت 9 شركات لتوفير خدمات اإلنشاءات 
للبتــرول فــي جلســة  العامــة لشــركة تطويــر 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس، ُعلق 
إحداها، فيما بلغ أقل عطاء لشركة المقاوالت 
مليــون   48.7 بنحــو  الميكانيكيــة  والصيانــة 

دينار، وأكبرها قرابة الـ 63 مليون دينار.
ووفًقــا لوصــف المناقصــة، فــإن نطــاق العمــل 
هــو لخدمــات اإلنشــاءات العامــة فــي قطــاع 
النفــط والغــاز. وســيرتبط العمــل الذي ســيتم 
تنفيذه بشــكل أســاس بتطوير حقل البحرين 
وســيكون مطلوًبا مــن المقاولين تنفيذ أعمال 
اإلنشــاءات في قطاع النفط والغاز في جميع 
التخصصــات )المدنية، الميكانيكية، األنابيب، 
األتمتــة   ، الكهربائيــة  األنابيــب،  خطــوط 

والتحكم... إلخ(.
وفتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين 
)بابكو( لتوفير الخدمات الهندسية تقدم إليها 
عطــاءان، أقلهمــا بنحــو 2.7 مليــون دوالر )مــا 
يعــادل 997 ألــف دينــار(، وأكبرهــا بقرابــة 4.2 

مليون دوالر )ما يعادل 1.6 مليون دينار(.

65 عطاء لـ 15 مناقصة ومزايدة

وأظهــرت أحدث بيانات رســمية نشــرت على 
موقــع مجلــس المناقصــات والمزايــدات فتح 
جهــات   10 لـــ  تابعــة  ومزايــدة  مناقصــة   15
حكوميــة، بإجمالــي 65 عطــاء، فــي حيــن تــم 
تعليق 10 عطاءات تابعة لـ 5 مناقصات. وبلغ 

مجمــوع أقل العطــاءات المقدمة نحو 55.37 
مليون دينار.

وفتــح المجلــس 4 مناقصــات إلدارة المخازن 
المركزية بهيئة الكهرباء والماء، أبرزها لشراء 
23.9 ألــف وحــدة متنوعة مــن مصابيح إنارة 
الشــوارع، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلها بنحو 
28.2 ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابــة 39.7 ألــف 
إنــارة  عمــود   315 لشــراء  ومناقصــة  دينــار، 
متنوعــة الطــول، تقــدم إليهــا عطــاءان أقلهما 
بنحــو 33.3 ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابة 33.5 

ألف دينار.
كما فتح المجلس مزايدتين ومناقصة لبلدية 
المحرق، أبرزها مزايدة تأجير مواقع إعالنية 
علــى 112 عمود إنارة )المجموعة األولى( في 
شــوارع متعــددة بمحافظــة المحــرق، بحيــث 

تكون فترة االستثمار لمدة 5 سنوات ميالدية 
 307.7 بنحــو  الســماح،  فتــرة  شــاملة  غيــر 
ألــف دينــار؛ وكان قــد تقــدم إليهــا عطــاءان، 
تــم تعليقهمــا، ومزايــدة لـــ 35 إعالنــا مــن نوع 
تكــون  بحيــث  المحــرق،  بمحافظــة  “موبيــز” 
فترة االســتثمار لمدة 5 ســنوات ميالدية غير 
شــاملة فترة السماح، بنحو 128.2 ألف دينار، 

وكان قد تقدم إليها عطاءان، تم تعليقهما.

إنشاء الطرق المؤدية إلسكان اللوزي
لــوزارة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
الســعودي  الصنــدوق  العمرانــي بتمويــل مــن 
إنشــاء  لمشــروع  التطويــر  ألعمــال  للتنميــة 
الطــرق المؤديــة إلــى إســكان اللــوزي بطــول 

 4 وإنشــاء  كيلومتــرات،   4.8 يبلــغ  تقديــري 
تقاطعــات تــدار باإلشــارات الضوئيــة، إضافة 
الغربــي  للشــارع  إلــى أعمــال تطويــر ثانويــة 
علــى امتــداد 600 متر تقريًبــا وأعمال الطرق 
األخرى ذات العالقة، تقدم إليها 10 عطاءات 
فنيــة. وأيًضــا، فتــح المجلــس مناقصــة لهيئة 
الكهربــاء والمــاء لتزويــد أيــدي عاملــة مهــرة 
لمحطــة حــوار إلنتــاج الكهربــاء والمــاء بجزر 
حــوار لمدة 3 ســنوات تقدم إليهــا 7 عطاءات 
أقلهــا بنحــو 151.6 ألف دينــار وأكبرها بقرابة 

224.2 ألف دينار.

حديقة تعليمية في توبلي
ونظــر المجلس فــي مناقصة ألمانــة العاصمة 
ألعمال إنشاء حديقة توبلي التعليمية، حيث 

يشــمل نطاق العمل بناء ســور حول الحديقة 
مــع البوابة وجدارية تعليمية ونموذج النظام 
الشمسي، تشييد مبنى للخدمات وملعب كرة 
القــدم وتزويــد وتركيــب النباتــات التجميلية 
وأنظمــة الري وألعاب األطفــال وأعمال أخرى 
ذات الصلــة وتشــمل أعمــال البســتنة وصيانة 
وتشــغيل شبكة الري لمدة سنتين، تقدم إليها 
11 عطــاء، علــق 3 منهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 
120.2 ألــف دينــار، وأكبرها بقرابة 1.5 مليون 

دينار.

صيانة أنظمة التكنولوجيا بـ 

“تحديث المطار”
كما نظر المجلس في مناقصة لشــركة طيران 

الخليــج لتزويــد الشــركة بخدمــات مكافحــة 
والمبانــي؛  الجــوي  لألســطول  الحشــرات 
للحفــاظ علــى أعلــى معايير الصــرف الصحي 
وطائــرات  الخليــج  طيــران  طائــرات  لجميــع 
المســتأجرة وصالــة طيــران الخليــج ومبانــي 
إقامــة  وأماكــن  والمكاتــب  الخليــج  طيــران 
 4 إليهــا  تقــدم  3 ســنوات،  لفتــرة  الموظفيــن 
عطاءات أقلها بنحو 64.3 ألف دينار، وأكبرها 

بقرابة 107.4 ألف دينار. 
وأيًضا مناقصة لشركة مطار البحرين لتقديم 
دعــم وصيانــة أنظمــة تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت التابعــة لمشــروع تحديــث مطار 
البحرين الدولي البالغ عددها 24 نظاًما، تقدم 
إليهــا عطــاء وحيــد بـ 3 عــروض أقلهــا 315.7 

ألف دينار، وأكبرها بقرابة 5.3 مليون دينار.

إلنشـاءات عـامـة فـي “تطـويـر للبتـرول”
هــنــدســيــة خـــــدمـــــات  ــر  ــيـ ــوفـ ــتـ لـ ديـــــنـــــار  ألــــــف   997 “بـــــابـــــكـــــو”: 

اســتقرت أســعار الذهــب أمــس الخميــس 
ترقــب  مــع  دوالر   1500 مســتوى  فــوق 
المســتثمرين لخطــاب جيروم باول رئيس 
)البنــك  االتحــادي  االحتياطــي  مجلــس 
المركــزي األمريكــي( فــي اجتمــاع للبنــوك 
المركزيــة العالميــة الســتقاء أي مؤشــرات 
علــى خفض أســعار الفائــدة األمريكية في 

المستقبل.
التعامــالت  فــي  الذهــب  ســعر  واســتقر 
لألوقيــة  دوالر   1502 عنــد  الفوريــة 
 06:12 الســاعة  بحلــول  )األونصــة( 

بتوقيــت جرينتــش. وانخفض الذهب في 
المعامــالت اآلجلة بالواليات المتحدة 0.3 
بالمئة ليصل إلى 1510.90 دوالر لألوقية.
وتركــز األســواق حاليــا على خطــاب باول 
الــذي يلقيــه اليــوم الجمعــة في جاكســون 
هــول؛ ســعيا الســتيضاح مســار السياســة 
النقدية األمريكية، خاصة بعد انقالب في 
منحنــى عائــد ســندات الخزانــة األمريكية 
لالقتصــاد  ركــود  حــدوث  خطــر  أبــرز 

األمريكي.
المركــزي  البنــك  اجتمــاع  وأظهــر محضــر 

األمريكــي المنعقــد في يوليو، والذي ُنشــر 
يــوم األربعــاء، انقســام صنــاع السياســات 
لكنهــم  الفائــدة،  أســعار  خفــض  بشــأن 
اتحــدوا فــي رغبتهــم فــي إعطــاء انطبــاع 
بأنهــم ليســوا علــى مســار نحــو المزيد من 

التخفيضات.
األخــرى،  النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 
تراجعــت الفضــة فــي المعامــالت الفوريــة 
لألوقيــة،  دوالر   17.07 إلــى  بالمئــة   0.2
بينما خســر البالتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 

848.60 دوالر لألوقية.

الجهــة  البحريــن،  مطــار  شــركة  رّحبــت 
مطــار  وتشــغيل  إدارة  عــن  المســؤولة 
البحريــن الدولي، بطيران “فالي جوردان” 
األردنيــة، وذلــك فــي أعقاب قيام الشــركة 
بتدشــين خدمــة الرحــالت المباشــرة بيــن 
العاصمــة األردنية عمــان ومملكة البحرين 
حتى شــهر نوفمبر المقبل، إذ تشــّغل حالًيا 
الخدمــة مــرة أســبوعًيا بيــن مطــار الملكــة 

علياء الدولي ومطار البحرين الدولي.
يذكــر أن شــركة طيــران الخليــج )الناقلــة 
التــي  الوحيــدة  الشــركة  هــي  الوطنيــة( 

تســير رحــالت مباشــرة حاليــا بيــن األردن 
والبحرين. وفالي جوردان، شــركة أردنية 
تأسست في يناير 2016، وتمتلك طائرات 

من نوع 737، وهي حاصلة على ترخيص 
ورخصــة  األردن  فــي  األوروبــي  االتحــاد 

.aoc التشغيل

“فالي جوردان”: رحالت أسبوعية بين المنامة وعّمانالذهب يستقر فوق مستوى 1500 دوالر لألوقية

48.7
دينــــار مليــون 

ارتفعــت أســعار النفــط خــال تــداوالت الخميــس لتمحــى خســائره ويأتــي ذلــك دعًمــا مــن 
انخفــاض مخزونــات الخــام األمريكيــة وخفــض اإلمــدادات بقيــادة “أوبك”، علــى الرغم من 

المخاوف بشأن تباطؤ نمو االقتصاد العالمي.

وينتظر المســتثمرون خطــاب رئيس مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي “جيروم بــاول” اليوم 
فــي “جاكســون هــول”، الــذي يمكن أن يشــير 
ســيواصل  المركــزي  البنــك  كان  إذا  مــا  إلــى 

خفض أسعار الفائدة.
العقــود  ارتفعــت  التــداوالت،  صعيــد  وعلــى 
تســليم  األمريكــي  “نايمكــس”  لخــام  اآلجلــة 
دوالر   56.18 إلــى   %  0.90 بنســبة  أكتوبــر 
لخــام  اآلجلــة  العقــود  وصعــدت  للبرميــل، 
“برنت” القياســي تســليم أكتوبر بنســبة 0.71 
تمــام  فــي  للبرميــل،  دوالر   60.73 إلــى   %
الساعة 03:04 مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

وفــي غضــون ذلــك، اســتقر مؤشــر الــدوالر - 
الذي يقيس أداء العملة األمريكية أمام ســلة 

من العمالت الرئيسة - عند 98.30 نقطة.
إلــى ذلــك، انخفضــت حصــة أوبك في ســوق 
النفــط إلــى 30 بالمئة، وهو أدنى مســتوياتها 
منــذ أعــوام نتيجــة لتقييــد حجــم اإلمدادات 
إيــران  إنتــاج  فــي  الطوعــي  غيــر  والفاقــد 
وفنزويــال، لكــن ال توجــد إشــارة حتــى اآلن 
إســتراتيجية  عــن  المنتجيــن  تراجــع  علــى 

خفض اإلنتاج.
ووفقــا لبيانــات أوبك، شــكل النفط الخام من 
دول منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 30 
بالمئة من إمدادات النفط العالمية في يوليو 
2019 انخفاضــا ممــا يزيد عــن 34 بالمئة قبل 
عشــر ســنوات و35 بالمئــة فــي 2012 حينمــا 

وصل إلى أعلى مستوياته.

ويثيــر انخفاض األســعار في حالة اســتمراره 
وانحســار حصة أوبك في الســوق تســاؤالت 
بشــأن مــا إذا كانــت القيــود المســتمرة علــى 
اإلمــدادات تصــب بالفعــل فــي صالــح الــدول 

المنتجة.
وتوصلــت أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض 

اإلمدادات حتى مارس 2020.

حصتهــا  عــن  الدفــاع  المجموعــة  وحاولــت 
السوقية تحت قيادة وزير البترول السعودي 
الســابق علــي النعيمــي الذي عــزز اإلنتاج في 

خضم تنافس على ضخ النفط في 2014.
وكان النعيمــي يأمــل في الفــوز بهذه المعركة 
قائــال إن إنتــاج أوبك هــو األرخص في العالم 
علــى  تتفــوق  بــأن  للمنظمــة  سيســمح  بمــا 

المنتجين اآلخرين مثل الواليات المتحدة.
نتيجــة  الســوقية ألوبــك  الحصــة  وارتفعــت 
إلســتراتيجيته، في حين هوت أســعار النفط 
مــا  وهــو  للبرميــل،  دوالرا   30 دون  مــا  إلــى 
أدى إلــى إفــالس العديــد مــن شــركات النفط 
األمريكيــة والضغــط علــى ميزانيــات الــدول 

المنتجة.
وخفضــت أوبــك وروســيا ومنتجــون آخرون 
حجم اإلمدادات في معظم الفترة المنقضية 
منــذ أول ينايــر 2017. ومــدد التحالــف الــذي 
يعرف باســم أوبك+ االتفــاق في يوليو حتى 

مارس 2020.
تعزيــز  فــي  الخطــوة  ســاهمت  حيــن  وفــي 
األسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية 
األخيريــن.  العاميــن  فــي  حــادة  بوتيــرة 
 2.7 بنســبة  العالميــة  اإلمــدادات  وارتفعــت 
بالمئــة لتصل إلــى 98.7 مليون برميل يوميا، 
بينمــا انخفــض إنتــاج أوبك من الخام بنســبة 

8.4 بالمئة إلى 29.6 مليون برميل يوميا.

وبينمــا ُتطبــق اتفاقــات أوبــك علــى اإلنتــاج، 
أظهــرت بيانات من كبلر التي ترصد تدفقات 
النفــط أن صــادرات المنظمة تشــهد انخفاضا 
أيضا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات 
هــذا  قــادت  قــد  إيــران  وكانــت  العالميــة. 

االنخفاض في األشهر األخيرة.
ورغــم ذلــك، قــال بنــك اس.إي.بي الســويدي 
إن أوبــك+ مازالــت تملــك في الوقــت الحالي 
تواصــل  للتحــرك، حيــث  المناســب  الهامــش 
الــدول الملتزمــة بمعظــم تخفيضــات اإلنتــاج 
والكويــت  والســعودية  روســيا   - الطوعيــة، 
واإلمارات - تضخ النفط بمســتويات مرتفعة 

نسبيا.
وتتحمل الجزء األكبر من تخفيضات اإلنتاج 
تخضعــان  اللتيــن  وإيــران  فنزويــال  مــن  كل 
خفــض  إلــى  واضطرتــا  أمريكيــة  لعقوبــات 
الشــحنات. وكانــت إمدادات فنزويال شــهدت 
تراجعــا علــى المــدى الطويــل حتــى قبــل أن 

تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.

لندن - وكاالت

النفط يمحو خسائره... و ”برنت” يتجاوز الـ 60 دوالرا

المحرق - مطار البحرينلندن - رويترز

أمل الحامد

لتمويل مواقف سيارات “السلمانية”
محلية ــوك  ــن ب  4 ــس  ــاف ــن وت “إدامــــــــة”...  لــــ  ــود  ــع ي ــروع  ــش ــم ال

لالســتثمار  البحريــن  شــركة  طرحــت 
العقــاري “إدامــة” في جلســة المناقصات 
لطلــب  مناقصــة  أمــس  والمزايــدات 
خدمات تمويل لتطوير مشــروع مواقف 
متعــدد الطوابــق فــي مجمــع الســلمانية 
بــذات  4 عطــاءات  الطبــي، تقــدم إليهــا 
المبلــغ وهــو 4.5 مليــون دينــار لــكل مــن 

بيــت  المصرفيــة،  البركــة  )مجموعــة 
التمويــل الكويتــي، المصــرف الخليجــي 

التجاري، مصرف السالم- البحرين(.
شــركة  فــإن  المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا 
مبنــى  وتطويــر  إنشــاء  تعتــزم  إدامــة 
بالقــرب  للســيارات  الطوابــق  متعــدد 
مــن مجمــع الســلمانية الطبــي، وتســعى 
للحصــول علــى تمويــل بنــاء بقيمــة 4.5 

مليون دينار.

600 موقــف  المشــروع  وســوف يشــمل 
للســيارات لخدمة حوالــي 8000 مريض 

وزائر يومًيا لمجمع السلمانية.
كما سيتضمن المشروع توفير مساحات 
واإلعالنــات.  بالتجزئــة  البيــع  لتجــارة 
وتشــمل أعمــال اإلنشــاء برنامًجــا مدتــه 
12 شهًرا مع تسليم متوقع للمشروع في 

الربع الثالث من العام 2020.
يشــار إلــى أن موقف الســيارات المقترح 

ســيكون فــي موقع اســتراتيجي، شــمال 
علــى  الطبــي  الســلمانية  مجمــع  شــرق 
متــر   5,700 مســاحتها  أرض  قطعــة 
مربــع وقبالة شــارعين رئيســيين )شــارع 
الســلمانية وشــارع الملــك عبــد العزيــز(. 
يدعــم  تصميــم  إلــى  المبنــى  ويهــدف 
وذلــك  للمنطقــة،  الحضــري  النســيج 
بالتركيز على مواقف للســيارات من بين 

المرافق األخرى التي سيتم توفيرها.

وكانت “إدامة” قد وقعت في شهر يوليو 
الماضــي اتفاقيــة إنشــاء مبنــى مواقــف 
الســيارات متعــدد الطوابــق فــي مجمــع 
الســلمانية الطبــي مــع “مجموعــة الغناة” 

التــي عينــت بصفتهــا المقــاول الرئيســي 
“إدامــة”  إشــراف  وتحــت  للمشــروع، 
واالستشــاري الرئيسي للمشروع “شركة 
محمد الغريب ــ معماريون ومهندسون”.

4.5
مليون دينار

رسم تخيلي للمشروع

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

48,652,979.00 Mechanical Contracting and Services Company W.L.L 9 توفير خدمات اإلنشاءات العامة تطوير للبترول

2,651,540.000 دوالر ENGINEERS INDIA LIMITED 2 توفير الخدمات الهندسية بابكو

0.00 - 10 مشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي األشغال والبلديات   

4,500,000.00  Al Baraka Islamic / Kuwait Finance House – Bahrain / Al
Salam Bank Bahrain / Khaleeji Commercial Bank 4 طلب خدمات تمويل لتطوير مشروع مواقف متعدد الطوابق في مجمع 

السلمانية الطبي إدامة

120,217.00 Burj Mushraf Contracting W.L.L. 11 أعمال إنشاء حديقة توبلي التعليمية أمانة العاصمة

أمل الحامد
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 للمزيد من
العقارات

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA

 BD 22 BD 94,723RA

 BD 17 BD 59,782RA

 BD 18 BD 535,627B4

 BD 20.5 BD 81,865RB

 BD 22 BD 700,714RG

 BD 19  BD 541,967RA

 BD 25 BD 90,417RA

 BD 20 BD 384,942RG

القرية

المرخ

بوقوة

كرانـة

الهملة

بوقوة

البديع

الجنبية

جدحفص

القرية

القرية

L004898

L004908

L004915

L004913

L004911

L003809

L003804

L003803

L003775

L003767

L003765

374.4 2m

337.5 2m

542 2m

400 2m

326.7 2m

2,764.5 2m

371 2m

2,959 2m

2,650 2m

336 2m

1,788.1 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 2019/٨/14
)CR2019 -طلب رقم )٩٩١٢٩

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير االســم التجــاري، فعلى كل من 
لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : ١-١٢١٥١٤

اسم التاجر: اسماعيل عبدهللا فضل محمد
االسم التجاري الحالي: اسماعيل عبدهللا فضل ألكمال المباني وتشطيبها 

وأعمال الديكور
االسم التجاري المطلوب: هاربور العقارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن )٩٩٩٩(لسنة 2019

بشأن تغيير اسم المجموعة 
لشركة شركة دريم للمطابخ ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن )١١١٢٥٥( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لمؤسسة ساينترونيكس 
لالليات المتحركة الخفيفة والمضخات ولوازمها

اعالن إلغاء ترخيص مكتب امباير لأليدي العاملة
سجل تجاري رقم) 90153 فرع 01(

القيد: ٥٥٠٧٧

 تاريخ: 2019/٢١/٨

القيد: ٨٧٨٦٢

 تاريخ: 2019/٢١/٨

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحــاب شــركة دريــم للمطابــخ ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيد رقم 

٥٥٠٧٧، طالبيــن تغييــر اســم المجموعة من شــركة دريم للمطابــخ ذ.م.م الى 

دريم لألرضيات الخشبية

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
صاحــب مؤسســة ســاينترونيكس لالليــات المتحركــة الخفيفــة والمضخــات 
االســم  تغييــر  رقــم ٢-٨٧٨٦٢، طالــب  القيــد  بموجــب  المســجلة  ولوازمهــا، 
التجاري من ساينترونيكس لالليات المتحركة الخفيفة والمضخات ولوازمها 

الى بوابة المرفأ للخدمات
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بنــاء علــى قــرار صاحــب مكتــب امبايــر لأليــدي العاملــة المقيــد فــي الســجل 
التجــاري برقــم 90153 فــرع 01، بإلغــاء الترخيــص الصــادر بشــأنه لمزاولــة 
النشــاط بإرادتــه، و عليــه يدعــو صاحب المكتــب المواطنيــن و المقيمين من 
عمالء المكتب ممن لديهم اي مطالبات مالية او تعاقدات او متعلقات أخرى 

تجاه المكتب لتقديم مطالباتهم اليه على العنوان التالي:
السيد/ مشعل كاظم ابراهيم

رقم الموبايل: 32217883
info@empiremanpower.com :البريد اإللكتروني

أو مراجعة مقر هيئة تنظيم سوق العمل الرئيسي - مكتب إدارة التخطيط و 
التراخيص بالطابق األول خالل شهر من نشر هذا اإلعالن إلسترداد حقوقهم 

و تسوية متعلقاتهم و مطالباتهم المالية.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن )٩٩٩٩(لسنة 2019

بشأن تحويل جميع فروع المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد حســين 
علي حســين ابراهيم القصابالمالك لـ علي حســين ابراهيم القصاب )مؤسسة فردية( والمسجلة 
بموجــب القيــد رقــم ٨٦٨٩، طالبــا تحويــل  جميــع فــروع المؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــده ثالثــة آالف دينــار بحرينــي ، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
١. حسين علي حسين ابراهيم القصاب

٢. عباس علي حسين  ابراهيم القصاب 
٣. محمد علي حسين  ابراهيم القصاب
٤. امينة علي حسين ابراهيم القصاب

٥. فاطمة علي حسين ابراهيم القصاب
٦. بتول السيد جعفر سلمان احمد

القيد : ٨٦٨٩ 

 تاريخ: 2019/٨/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٧٣٢٩
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالعزيز قحطان خالد العمري

االسم التجاري الحالي: ورشة سياج العمال الحديد
االسم التجاري الجديد:  سياج للمقاوالت والخدمات

قيد رقم: ٤-٣٧٥٥٢
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البرلمان التونسي يصادق 
على تعديل القانون االنتخابي

صّوت مجلس النواب التونسي في دورة 
استثنائية، أمس الخميس، بالمصادقة على 
تعديالت الفصل 49 من القانون االنتخابي. 

وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتا 
ومعارضة صوت واحد. وناقشت الجلسة 
طلب الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، 

وأقرت مقترح اختزال اآلجال الدستورية، 
وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل ال 

يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت. وجاءت 
هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه 
الهيئة المستقلة لالنتخابات بضرورة تعديل 

القانون االنتخابي تفاديا لوقوع أي خرق 
دستوري وشيك. وتأتي التعديالت المتوقعة 

في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا 
بين المرشحين للرئاسة.

ظريف: طهــران لن تبدأ حربــا.. وندرس مقترحــات ماكرون

بومبيو: سنحرم مرشد إيران من األموال التي ترّوع العالم

مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  شدد 
ــة مــــع صــحــيــفــة  ــل بـــومـــبـــيـــو، فــــي مــقــاب
على  األميركية،  إكزامينر”  “واشنطن 
أن بالده لن تسمح باستمرار إيران في 

تطوير برنامجها الصاروخي.
وأضاف بومبيو أن واشنطن ستواصل 
ضمان  أجــل  مــن  الجهود؛  أقصى  بــذل 
ــول شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط إلـــى  ــ ــدم وصــ ــ عـ
تعرض حياة  بحيث  اإلرهابيين،  أيدي 
أي  في  للخطر  وأرواحــهــم  األميركيين 

مكان في العالم.
 ،”1 “غــريــس  النفط  ناقلة  إلــى  وأشـــار 
ــجــهــود  ــال عـــلـــى ال ــثـ ــا مـ ــهـ مـــوضـــحـــا أنـ
ــول  وصـ دون  لــلــحــيــلــولــة  األمــيــركــيــة 
هذا  اإلرهــابــيــيــن،  إلــى  النفط  شحنات 
إلى جانب مجموعة من العقوبات التي 
من شأنها حرمان المرشد اإليراني علي 
تستخدم  الــتــي  األمـــوال  مــن  خامنئي 
قائال  بومبيو  وتابع  العالم.  ترويع  في 
ذلــك،  فــي  كبير  حــد  إلــى  فّعالين  “كــنــا 
ذلــك مع حزب  نتائج  نــرى  أن  ويمكننا 

هللا اللبناني”.
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي إن  ــال وزيـ وقـ
انضمام  أجـــل  مــن  صممت  الــعــقــوبــات 
والتوقف  الدولي  المجتمع  إلــى  إيــران 
عــن الــقــيــام بــحــمــالت االغــتــيــاالت في 
أوروبا، ووقف العمليات اإلرهابية التي 

تنفذها أذرعها في المنطقة.
ــر الــمــســؤول األمــيــركــي عــن أمله  وعــّب
ما  “أفضل  أن  اإليرانيون  يــرى  أن  في 
يمكن أن يفعلوه من أجل أمن الشعب 
اإليراني وازدهاره هو كبح جماح هذا 

النظام اإلرهابي”.
ــن أن الــنــظــام الــحــاكــم فــي إيـــران  ــّي وب
للنظام  بالنسبة  وهــو  بــاإلرهــاب  ملتزم 
ثقافته  بعمق في  إيديولوجيا متأصلة 
الثورية، وعّبر عن أمله في أن يتوصل 
الــشــعــب اإليـــرانـــي إلـــى طــريــقــة لحمل 
القيادة في طهران على تغيير سلوكها.
اجتماع  دعــا، خــالل  قد  بومبيو  وكــان 
المتحدة  لألمم  التابع  األمــن  لمجلس 
بــشــأن تــحــديــات الــســالم واألمــــن في 
الـــشـــرق األوســــــط فـــي وقــــت ســابــق، 
المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع 

بعد  إيــران من “خلق اضطراب جديد” 
ــذي تفرضه  انــتــهــاء حــظــر األســلــحــة الـ

األمم المتحدة على طهران.

إيران لن تبدأ حرًبا في الخليج

محمد  اإليــرانــي  الخارجية  ــر  وزي قــال 
جواد ظريف، أمس الخميس، إن بالده 
أن  مضيًفا  الخليج،  في  حرًبا  تبدأ  لن 

اإليرانيين سيدافعون عن أنفسهم.
النرويجي  بالمعهد  كلمة  في  وأضــاف 
حرب  ستنشب  “هــل  الدولية  للشؤون 
لكم  أقــول  أن  بمقدوري  الخليج؟  في 
لكننا سندافع عن  الحرب،  نبدأ  لن  إننا 

أنفسنا”.
ــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن الـــوزيـــر  فــ
للعمل  مستعدة  طــهــران  أن  اإليــرانــي 
على مقترحات فرنسية إلنقاذ االتفاق 
الذي وقعته إيران مع  الدولي،  النووي 

القوى العالمية العام 2015.
مــقــتــرحــات على  “هـــنـــاك  أن  ــاف  ــ وأضـ

الطاولة.. وسنعمل عليها”.
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  وعـــرض 

ماكرون األربعاء إما تخفيف العقوبات 
“آلــيــة تعويض  إيــــران أو تــوفــيــر  عــلــى 
العيش  مــن  اإليــرانــي  الشعب  لتمكين 
بشكل أفضل” في مقابل االمتثال التام 
الواليات  منه  انسحبت  الــذي  لالتفاق 

المتحدة العام الماضي.
وقت  فــي  ظــريــف  تصريحات  وتــأتــي 
ــران  ــ ــر بـــيـــن إيـ ــوتـ ــتـ يــتــصــاعــد فـــيـــه الـ

والواليات المتحدة.
ــائـــرة اســتــطــالع  وأســقــطــت إيـــــران طـ
بصاروخ  الخليج  في  مسيرة  أميركية 
ــيــو. وتـــقـــول إن  يــون فـــي  - جـــو  أرض 
أراضيها،  فوق  كانت  المسيرة  الطائرة 
لكن الواليات المتحدة تقول إنها كانت 

في المجال الجوي الدولي.
وكانت الواليات المتحدة أعادت فرض 
بعد  نوفمبر  في  إيــران  على  العقوبات 
االنسحاب من اتفاق 2015 النووي بين 
وفي  الست.  العالمية  والقوى  طهران 
بإعفاء  العمل  واشــنــطــن  أنــهــت  مــايــو، 
مـــن الــعــقــوبــات كــانــت تــمــنــحــه لبعض 
مستهدفة  اإليــرانــي،  الخام  مستوردي 

وقف صادرات طهران تماما.

“منظومة صاروخية متنقلة”

ــة مـــــن مــســلــســل  ــقـ ــلـ فـــــي أحــــــــدث حـ
االســتــفــزازات اإليــرانــيــة وتــحــدي دول 
الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم بـــشـــأن تــرســانــتــهــا 
ــارة القلق  ــ مــن األســلــحــة ومــواصــلــة إث
واالضطرابات في المنطقة، ومع تزايد 
كشفت  وواشنطن،  طهران  بين  التوتر 
“منظومة  بـــ  وصفته  عما  أمــس  إيـــران 
بعيدة  جــو  أرض  متنقلة  صــاروخــيــة 

المدى تم تصنيعها محليا”.
الــدفــاع  منظومة  عــن  الكشف  ويــأتــي 
الذي  هــذه،  الصنع  محلية  الصاروخي 
رسمية،  إيــرانــيــة  إعــالم  وســائــل  نقلته 
الدفاعية  للصناعة  الوطني  اليوم  في 
ــرت وكــالــة  اإليـــرانـــيـــة، بــحــســب مـــا ذكــ

رويترز.
ــا لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، كشف  ــقـ ووفـ
الرئيس اإليراني حسن روحاني النقاب 
الصاروخية  الدفاعية  المنظومة  عــن 
 ،”373 ــاور  ــ “ب المحلية  ــمــدى  ال بــعــيــدة 

بحسب ما نقلت األسوشيتد برس.

عواصم ـ وكاالت

تونس ـ وكاالت

بومبيو أكد أن العقوبات صممت النضمام إيران للمجتمع الدولي

واشنطن ـ أ ف بواشنطن ـ أ ف ببغداد ـ وكاالت

السالم  قصر  في  )الخميس(  أمــس  اجتمع 
برهم  العراقية  الجمهورية  رئيس  ببغداد 
عبدالمهدي  عــادل  الـــوزراء  ورئيس  صالح 
الــعــراقــي محمد  ــنــواب  ال ورئــيــس مجلس 
مناقشة  على  االجتماع  وتركز  الحلبوسي، 
للبلد،  األمــنــي  ــوضــع  ال بــشــأن  مستفيضة 
ــتـــي تــعــرضــت  خـــصـــوًصـــا الــتــفــجــيــرات الـ
القليلة  األيـــام  خــالل  أسلحة  مــخــازن  لها 
ــقــرر في  ــمــاضــيــة. وبـــهـــذا الـــشـــأن فــقــد ت ال
التحقيق ودراسة  االجتماع تأكيد ضرورة 
المتحصلة  والمعلومات  المعطيات  جميع 
بشأن  االختصاص  ذات  الوطنية  للجهات 

ما تعرضت إليه مخازن األسلحة مؤخًرا.
الجمهورية  لرئاسة  بيان  وبحسب 
ــد االجـــتـــمـــاع  ــ ــة، فـــقـــد أكـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــتــــزام  ــ اســـتـــمـــرار الــــعــــراق فــــي االل

بــمــا جــــاء فـــي وثــيــقــة )الــســيــاســة 
بشأن  الموحدة  الوطنية 

ــمــســتــجــدات األمــنــيــة  ال

أهمية  من  الوثيقة  أكدته  وما  اإلقليمية(، 
تــعــزيــز الــتــمــاســك الــســيــاســي الــداخــلــي 
العراق  سيادة  مراعاة  مبدأ  على  والثبات 
المحاور  وأمنه واستقالله ورفض سياسة 
أن  عن  بالبلد  والنأي  الحسابات  وتصفية 
دول  من  أي  على  لالعتداء  منطلًقا  يكون 
الــجــوار والــمــنــطــقــة. وعــبــر االجــتــمــاع عن 
العراقية  الــدولــة  بموقف  ــتــزام  االل أهمية 
بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية 
ومحاولة  بالوكالة،  الحرب  لمبدأ  الرافض 
الــعــراق  لــجــرِّ  دولـــي  أو  إقليمي  طــرف  أي 
إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم 
الــمــحــوري  ــدور  ــ ال لــصــالــح  مــوقــفــه منها 
ــعــراق مـــن أجــــل الـــســـالم والــتــنــمــيــة  ــل ل

والتقدم والتعاون ما بين الجميع.
وعـــبـــر الــمــجــتــمــعــون عـــن مــســؤولــيــة 
الدولة بمؤسساتها الدستورية 
فـــي حــفــظ أمــــن وحــقــوق 

وممتلكات العراقيين.

أّن  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أّكــد 
ما من رئيس أميركي آخر ساعد إسرائيل 
رّده  وذلــك في معرض  هــو،  فعل  ما  بقدر 
على سؤال عن قوله إّن اليهود األميركيين 
الــذيــن يــصــّوتــون لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
اعتبره  تصريح  في  الـــوالء”،  “عديمو  هم 

البعض معاديا للسامية.
مطّول  صحافي  مؤتمر  في  ترامب  وقال 
عقده بصورة مرتجلة أمام البيت األبيض 
“أنا مسؤول عن أشياء عظيمة إلسرائيل”، 
وذلك رّدا على مراسل سأله عن تصريحه 
األميركيين  اليهود  الناخبين  “والء”  بشأن 
وبالتحديد عّما إذا لم يكن ما قاله إحدى 

لمعاداة  الشهيرة  النمطية  “الصور 
السامية”.

مــبــاشــرة على  يـــرّد  ومــن دون أن 
السامية،  مــعــاداة  بــشــأن  ــســؤال  ال

“ما  قائالً  ترامب  أضــاف 
من رئيس على اإلطالق 

قــــام بــــأي شــــيء يــقــتــرب مــمــا قــمــت به 
إلسرائيل، من مرتفعات الجوالن والقدس 
إلى اعترافه  وإيــران وغيرها”، في إشــارة 
بالقدس عاصمة إلسرائيل وبسيادة الكيان 
الــعــبــري عــلــى هــضــبــة الـــجـــوالن الــســوريــة 
المحتّلة وانسحابه من االتفاق النووي مع 

إيران.
ــوري اّتـــهـــامـــه  ــهـ ــمـ ــجـ ــس الـ ــيـ ــرئـ وجـــــــّدد الـ
سّيما  وال  الــديــمــوقــراطــيــيــن،  لــخــصــومــه 
الفلسطينية األصل رشيدة طليب،  النائبة 

بـ”معاداة السامية”.
وأضاف  إلسرائيل”.  معادون  “إّنهم  وقــال 
فأنت  لديموقراطي  صـــوّت  إذا  “بــرأيــي، 
جدا  وخائن  اليهودي  للشعب  خائن 

إلسرائيل”.
“الديموقراطيين  أن  ترامب  واعتبر 
ابـــتـــعـــدوا عـــن إســـرائـــيـــل حـــقـــًا، ال 
أستطيع أن أفهم كيف 

يمكنهم فعل ذلك”.

إسبر  مارك  األميركي  الدفاع  وزير  أكد 
مؤسس  نــجــل  الدن،  بــن  حــمــزة  مقتل 

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
وقال إسبر في مقابلة مع قناة “فوكس 
نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن 

الدن قد مات “هذا ما أفهمه”.
وأضاف “ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت 
إلى  متأكدا  لست  فأنني  تفاصيل  لــدي 

أي مدى يمكنني مشاركتك بها”.
أميركية مطلع  إعــالم  وذكـــرت وســائــل 
أغسطس أن بن الدن ُقتل خالل العامين 
األخيرين في عملية بمشاركة الواليات 

في  مسؤولين  عــن  نــقــالً  المتحدة، 
االستخبارات األميركية.

ــالـــد  وقــــد رفــــض الـــرئـــيـــس دونـ
ــن كـــبـــار  ــ ــره مـ ــ ــيـ ــ ــب وغـ ــ ــرامـ ــ تـ
أو  مقتله  تــأكــيــد  الــمــســؤولــيــن 

نفيه علنا.
ــال  ــ ــب ق ــ ــرامــ ــ ــ وكـــــــــان ت

لللصحافيين “ال أريد التعليق”. وكشفت 
حمزة  أن  األميركية  الخارجية  وزارة 
يحمل الــرقــم 15 مــن أبــنــاء أســامــة بن 
زوجته  ومــن   ،20 عــددهــم  البالغ  الدن 
من  الثالثين  فــي  أنــه  ويعتقد  الثالثة. 
الــعــمــر. وأضــافــت “لــقــد بـــرز كــقــائــد في 
في  أنــه  إلــى  الــقــاعــدة”، مشيرة  تنظيم 
تسمية  عليه  أطــلــقــت  األحـــيـــان  بــعــض 
“ولي عهد الجهاد”. ونشر حمزة رسائل 
صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات 
عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا من 
والـــده  لمقتل  انــتــقــامــا  ــدول،  ــ الـ
في باكستان في مايو 2011. 
وصعود  والـــده  مقتل  وأدى 
تــنــظــيــم “داعــــــــش” األكـــثـــر 
تنظيم  فــقــدان  إلــى  قسوة 
بعض  تعاطف  القاعدة 
الجهاديين الشباب.

وزير الدفاع األميركي يؤكد مقتل حمزة بن الدنترامب: ما من رئيس ساعد إسرائيل بقدر ما فعلتالعراق يرفض محاولة جر البالد للحرب بالوكالة
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طرابلس ـ وكاالت

الجزائر ـ أف ب

أعلن الجيش الليبي، أمس الخميس، أنه صّد هجمات شنتها قوات الوفاق على عدد 
من المحاور، وأحبط مخطًطا حاولت من خالله التقدم في مناطق جنوب العاصمة 
طرابلس. وقال المسؤول اإلعالمي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في بيان، إن 
التابعة  المسلحة  الميليشيات  قادته  إلى هجوم  الخميس  الجيش تصدت  “وحدات 

للوفاق بمحور كاريزما، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد واألرواح”.
حاولت  “السبيعة”،  منطقة  على  مماثل  هجوم  إفشال  على  ساعات،  بعد  هذا  يأتي 
من خالله قوات الوفاق التقدم عسكرًيا والسيطرة على بعض المواقع اإلستراتيجية 
الموجودة جنوب العاصمة طرابلس، تزامًنا مع ضربات جوّية نفذها سالح الجّو التابع 

للجيش الليبي، على 4 مواقع للوفاق بطرابلس.

وزير  بإيداع  قرارا  العاصمة،  الجزائر  في  العليا  بالمحكمة  المستشار  القاضي  أصدر 
أمس  لــوح  ومثل  الــحــراش.  بسجن  المؤقت  الحبس  لــوح،  الطيب  السابق  الــعــدل 
الديوان  فتح  أن  بعد  فساد،  بقضايا  معه  للتحقيق  العليا  المحكمة  أمــام  الخميس 
الجمهورية  وكيل  أصـــدره  ألمــر  تنفيذا  ضــده،  تحقيقا  الفساد  لمكافحة  الــجــزائــري 
فترة  في  للعدل  وزيــر  آخر  وهو  للوح،  ووجهت  بالعاصمة.  امحمد  سيدي  بمحكمة 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تهم تتعلق بـ “إساءة استغالل الوظيفة”، 
تشهدها  التي  األسبوعية  االحتجاجات  أن  يذكر  للعدالة”.  الحسن  السير  و”عرقلة 
الجزائر منذ فبراير المنصرم، دفعت بسلطات البالد إلى بدء “حملة تطهير ومكافحة 

للفساد”، نجم عنها سجن العديد من الوزراء ورجال األعمال.

الجيش الليبي يحبط هجوما للوفاق جنوب طرابلس

القضاء الجزائري يأمر بحبس وزير العدل السابق

دمشق ـ رويترز عواصم ـ وكاالت

ــســــؤوالن تـــركـــيـــان لـــرويـــتـــرز، أمــس  قــــال مــ
الخميس، إن قوات الحكومة السورية فتحت 
النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب 

سوريا، ولكن لم تحدث خسائر بشرية.
استهدفت  جوية  ضربة  بعد  الواقعة  وتأتي 
رتال عسكريا تركيا، االثنين، قالت أنقرة إنها 
تحرك  أثــنــاء  مدنيين،   3 مقتل  فــي  تسببت 
الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.

شمال  في  مراقبة  موقع   12 تركيا  وأقامت 
ــع روســيــا  ــاق مـ ــفـ ــا بــمــوجــب اتـ ــوريـ ــرب سـ غــ

وإيران.
وذكــــر الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة 
المراقبة  مــواقــع  جميع  أن  كــالــيــن،  إبــراهــيــم 
تقديم  وسيستمر  عملها  ستواصل  التركية 
لها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية  الدعم 
السورية، أمس، عن فتح ما وصفته بـ “معبر 
إنــســانــي” فــي شــمــال غــربــي الـــبـــالد؛ إلتــاحــة 
المجال أمام المدنيين الراغبين في الخروج 
وقت  فــي  المسلحين،  سيطرة  مناطق  مــن 

مدينة  على  قبضته  الــســوري  الجيش  أحكم 
محافظة  فــي  االستراتيجية  شيخون  خــان 

إدلب.
السورية  الخارجية  في  رسمي  مصدر  وقال 
منطقة  في  سيكون  المعبر  إن  “سانا”  لوكالة 
“لتمكين  الشمالي  حماة  ريــف  في  “صـــوران” 

مناطق  مــن  بــالــخــروج  الراغبين  المواطنين 
الشمالي  سيطرة اإلرهابيين في ريفي حماة 
هذه  أن  المصدر  وأضــاف  الجنوبي”.  وإدلــب 
بأوضاع  االهتمام  إطــار  “فــي  تأتي  الخطوة 
جــراء  معاناتهم  مــن  والتخفيف  المواطنين 

ممارسات المجموعات اإلرهابية )...(”.

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
طائرتين  وإســقــاطــه  اعــتــراضــه  الخميس، 
من  الحوثي  ميليشيا  أطلقتهما  طيار  دون 

محافظة عمران باتجاه السعودية.
ــة األنـــبـــاء  ــ ــال ــ ــي وك ــا جـــــاء فــ وبـــحـــســـب مــ
السعودية “واس”، صرح المتحدث الرسمي 
باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي 
بأن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس 
من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار 
الحوثية  الميليشيا  أطلقتهما  )مسّيرتين( 
اإلرهابية المدعومة من إيران من محافظة 

عمران باتجاه خميس مشيط.
من جانب آخر، كشف تقرير حقوقي يمني 
االنقالبية  الحوثي  ميليشيات  ارتكاب  عن 
في  اإلنــســان  لحقوق  انــتــهــاك  حــالــة   2726
خالل  صنعاء  محافظة  مــديــريــات  عــمــوم 

النصف األول من العام الجاري 2019.
منظمة  عن  أمــس،  الصادر،  التقرير  وأضــح 
شـــهـــود لــحــقــوق اإلنـــســـان )مــســتــقــلــة(، أن 

 19 بين  ما  توزعت  المرصودة  االنتهاكات 
حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة 
وإخــفــاء  تعذيب  حـــاالت  و110  اخــتــطــاف 

قسري.
كما رصدت 162 حالة تجنيد ألطفال دون 
السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع 
لــألطــفــال والــنــســاء أثــنــاء اقــتــحــام البيوت 
إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 

شخًصا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات 
العامة والخاصة توزعت بين نهب واقتحام 
مــنــازل وســطــو عــلــى أراضــــي الــمــواطــنــيــن 
ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في 

المحافظة.
حالة   724 تقريرها،  في  المنظمة  وصنفت 
انتهاك كعقاب جماعي مارسته الميليشيات 
ــرى  ــقـ ــة ضــــد الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي الـ ــيـ ــوثـ ــحـ الـ

والمديريات.

دبابات تركية قرب الحدود السورية

جانب من اجتماع منظمة شهود لحقوق اإلنسان

بعد السيطرة على خان شيخون.. دمشق تفتح “ممرا إنسانيا” صنعــاء.. 2726 انتهــاكا حوثيــا للمدنيين في 6 أشــهر
الجيش السوري يفتح النار على موقع مراقبة تركي التحالف يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين
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فــي ظــل األوضــاع االقتصادية الصعبــة يتســاءل الكثيرون أين يذهــب الراتب؟ 
والــذي لــم يعــد موضــع خالف هــو أّن اإليجارات تلتهم النســبة األكبــر من الدخل 
والتــي تــم تقديرهــا بالثلــث، وهنــا يتســاوى مــن انتفعــوا بوحــدات إســكانية مــع 

المتعاقدين بإيجارات خاصة.
في األيام الفائتة تداولت وسائل التواصل رسالة مؤداها أّن أحوال المواطن لن 
تتغيــر إال إذا مــارس رقابــة ذاتيــة على مصروفاتــه، بمعنى أن الشــكوى من الفقر 
في الجزء األكبر يتحملها هو، وهنا يتبادر الســؤال كيف؟ واإلجابة عندما يكون 
الفــرد بيــن خياريــن فــي شــراء أيــة ســلعة، فــإّن البعض يفضــل األعلى ســعرا في 
الوقــت الــذي يجــب اختيــار األقــل، أليــس من المســتغرب علــى ســبيل المثال أن 
يقــدم شــخص على شــراء عطــر بثمانين دينــارا، ما يفــوق إمكانياتــه، بينما هناك 
آخر بثمانية دنانير، علما أن هذا يتســبب في إرهاق دخله الشــهري وربما يدفعه 

إلى االقتراض!
األمــر اآلخــر أّن البعــض أصبــح مهووســا بمــا يســمى بـــ “المــاركات”، وهــذه قضية 
باتــت تســتعصي علــى الحــل، بل الداء العضــال الذي غرس أنيابــه بحيث لم يعد 
باإلمكان الفكاك من أسره، وهناك من يلقي الالئمة في حال تدني وبؤس الحالة 
المعيشــية ألغلبية األســر في كونها تعاني خلال رهيبا في مفهوم الصرف وغيابا 
تاما لمفهوم االدخار، الحقيقة التي لم يعد بوســع أحد القفز عليها أو تجاهلها أّن 
النســبة األكبــر مــن المصروفات توجــه غالبا إلى الجانب االســتهالكي، وخصوصا 
المبالغــة فــي شــراء المــواد الغذائيــة التــي تتعدى أحيانــا حاجة األســرة، ويمكننا 
اإلشــارة بهــذا الصــدد إلــى دراســة أجريت قبل ســنوات كشــفت أن تركيــز العائلة 
العربية األكبر على بطونهم، إذ بلغت نسبة اإلنفاق على الطعام وحده 45 % من 

مجموع الدخل!

وال يجب أن نغفل أمرا يبدو لنا في غاية األهمية، وهو المتمثل في أّن  «
خيار السفر لدى غالبية األسر غير قابل للنقاش مهما كان وضع األسر، 

متجاهلين ترتيب األولويات، األمر الذي يلقي ظالله القاتمة على حالة 
أغلب الناس. ثم إّن هناك انعداما تاما للوعي باالستثمار طويل المدى 

كما يشير خبراء االقتصاد، وإّن التخطيط لمستقبل األبناء كتوفير 
أقساط الجامعة ليس واردا على اإلطالق.

اإلرهــاب وبــاء رهيــب يفتــك باآلمنين، ال وطن لــه وال دين، عدو األمن والســالم، 
ُمدمــر التنميــة والعمــران، ديدنــه القتل، ليســت له ثقافة وال حضــارة، وخارج عن 
نطــاق اإلنســانية والقانــون، يرفض منهج االعتــدال السياســي والديني، كثيرون 
ُهم ضحايا اإلرهاب، من دول وأفراد من الرجال والنســاء، صغاًرا وكبارا، فمنهم 
َمــن ُقتــل وَمــن ُجرح وَمن تعوق جســده، والكثيــر من الضحايا خســروا أوطانهم 

وما يملكون فيها، وتعرضت حقوقهم اإلنسانية إلى االنتهاك وكذلك البلدان.
وتقديــًرا ألولئــك الضحايا وإحيــاًء لذكراهم وإجالاًل إلنســانيتهم قررت الجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة تخصيص “اليــوم الدولي إلحياء ذكــرى ضحايا اإلرهاب” 
فــي 21 أغســطس، ويهــدف هذا اليــوم إلى تذكر ضحايا اإلرهــاب والتخفيف من 
معانــاة َمــن عــاش منهــم، وتوفير مــا يحتاجون إليه من مســتلزمات، واالســتماع 
إلى أصوات الذين مازالوا يتعرضون إلى اإلرهاب ويكافحونه سواء في بلدانهم 
أو مالجئهــم، والعمــل علــى إعــادة تأهيــل الضحايــا وإدماجهــم فــي المجتمعــات 

ليتمكنوا من العيش بكرامة وإعالء حقوقهم في الحياة.
وتقع مسؤولية االعتناء بضحايا اإلرهاب على جميع الدول وفي المقدمة األمم 
المتحدة، وذلك بتنفيذ العنصرين )األول والرابع( من عناصر “اســتراتيجية األمم 
المتحــدة العالميــة لمكافحة اإلرهاب”، ما يتطلب “التضامن مع الضحايا ودعمهم 
والمساعدة في بناء القدرات، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني المتعلق 
عملهــا بضحايــا اإلرهــاب ودعمهــا، وتشــجيع الــدول األعضــاء على تعزيــز حقوق 
الضحايا وحمايتها واحترامها”. ومع تنامي اإلرهاب مازالت األمم المتحدة تعمل 
علــى )إتاحــة مــوارد المجتمــع الدولي وحشــد مــوارده بمــا ُيلبي حاجــات ضحايا 
اإلرهــاب(. إنــه يــوم لتكريم ضحايا اإلرهــاب، فهم ضحايا االعتداءات الوحشــية 
وجرائم التعصب السياسي والديني والمذهبي، ومع المآسي التي عاشها ضحايا 
اإلرهاب وشــدة آالمهم إال أنهم أصبحوا قادرين على التكيف المجتمعي وبقدرة 
عائالتهم على الصمود، ليصبحوا شــركاء أساســيين في مكافحة ومنع التطرف، 

والبقاء أقوياء ومتحدين ضد اإلرهاب. 

وألهمية هذا اليوم أطلقت األمم المتحدة “مجموعة أصدقاء ضحايا  «
اإلرهاب” باألمم المتحدة، ومن خالل هذه المجموعة يمكن سماع 

أصوات الضحايا وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.

الراتب... أين يذهب؟

اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب

ثورة مضادة في إيران 
تطالب خامنئي بالرحيل )1(

لــم يخفــف مــا تعانــي منه القيــادة اإليرانية خارجيــًا من الحنق الذي يشــعر بــه اإليرانيون في 
الداخل، إذ لم يتردد المنتقدون المحليون للجمهورية اإلسالمية وقائدها األعلى آية هللا علي 
خامنئي من شــن هجمات على النظام تصاعدت في األســابيع األخيرة عبر احتجاجات علنية 
ودعوة المرشــد إلى االســتقالة، إذ لم يمنع قضاؤه في الســجن ســنوات متعددة، ولم يمنع كبر 
الســن الناشــط السياســي المعــروف أبوالفضــل غاديانــي من توجيــه النقد لخامنئــي عبر كتابة 
تعليق قصير نشــره موقع “إنترنيتي” للمعارضة في 11 من الشــهر الحالي جاء فيه: “لن يشــعر 

اإليرانيون بالسالم والسعادة مادام يصر خامنئي على مواصلة حكمه غير الشرعي”.
لقــد تحــول غادياني من داعم قوي للنظام إلى متشــدد أقوى لخامنئي في الســنوات األخيرة، 
وفــي بيانــه األخيــر دعــاه إلــى التنحــي وتمهيــد الطريــق الســتفتاء مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

“جمهورية علمانية ديمقراطية”.
غاديانــي عضــو بــارز فــي “منظمــة مجاهــدي الثــورة اإلســالمية اليســارية” وهــي تختلــف عن 
منظمة مجاهدي خلق التي مقرها في الخارج، وســجن في أعقاب االضطرابات التي تســببت 
بهــا انتخابــات عــام 2009 وجــيء بأحمدي نجاد رئيســًا، وحكم عليه بالســجن مــرة أخرى عام 
2012 لمدة سنتين مع 40 جلدة تلقاها، وفي شهر مارس من هذا العام حكمت محكمة طهران 
عليه بالســجن لمدة 3 ســنوات بتهمة إهانة خامنئي ونشــره البروباغندا ضد النظام، وقال ابنه 
مرتضــى إن والــده حكــم عليــه بســنتين إلهانتــه خامنئي، وثالث ســنوات لنشــره الدعاية ضد 
النظام، وقد ينتهي به األمر إلى قضاء فترات أطول. وُأمر أيضًا بقراءة 3 كتب مؤيدة للثورة 
والجمهوريــة اإلســالمية، أحدهــا يمتــدح خامنئي، ومن ثم نســخها كلها باليــد. )تعتبر نصوص 
النســخ اليدويــة عقوبــة في المــدارس االبتدائية في إيــران(. لتنفيذ الحكم ُألقــي القبض عليه 
في شهر يونيو الماضي، لكن الطبيب الشرعي قضى بأنه مريض للغاية وغير قادر على تنفيذ 

العقوبة؛ لذلك تم تعليق عقوبة السجن بسرعة.
الحكم األخير الذي صدر بحقه حديثًا كان بســبب توجيه رســالتين إلى خامنئي ينتقده فيهما 
لسوء استخدامه سلطته السياسية ويدعوه مجددًا إلى االستقالة، كما كتب في الوقت نفسه 
رســالة إلى الرئيس حســن روحاني يتهمه فيها بأنه يفتقد الشــجاعة للوفاء بوعده بوضع حد 
لإلقامــة الجبريــة لزعمــاء المعارضــة ميــر حســين موســوي وزوجتــه زهــرة راهنــاورد ومهــدي 
كروبــي. وقــال غاديانــي: “روحانــي ليــس شــجاعًا بمــا يكفــي للوقــوف فــي وجــه حاكــم إيران 
المســتبد، وال يمكنــه أن ينزعــج للتحــرك ولو بشــبر واحد نحو هــذا الهدف”. كمــا اتهم خامنئي 
“بالعناد والمضض” لعدم السماح بإلغاء عقوبة اإلقامة الجبرية بحق قادة المعارضة بعد قرابة 

عقد من الزمن.

كما كتب 7 من مستشاري موسوي رسالة إلى روحاني في نهاية شهر يوليو الماضي  «
يعربون فيها عن قلقهم بشأن الظروف الصحية للمعتقلين الثالثة، ودعوا روحاني إلى 
اتخاذ “إجراء فعال” لضمان اإلفراج عن الثالثة كما وعد مراراً خالل حملتيه االنتخابيتين 

عامي 2013 و2017. في مايو الماضي نعت غادياني خامنئي بالمستبد بعدما كان يسميه 
الديكتاتور، وذلك إثر تلقيه استدعاء للمثول أمام المحكمة في الوقت الذي يواجه 

فيه حكمًا بالسجن 3 سنوات، ورفض الرجل البالغ من العمر 73 سنة أمر االستدعاء 
واعتبره “عرضًا لعقد جلسة للمحكمة الثورية غير الشرعية التي يهيمن عليها عمالء 

االستخبارات، وكالهما - المحكمة والعمالء - يخضعان للسيطرة الكاملة للمستبد 
السيد خامنئي”. وذهب غادياني أبعد من ذلك بالتحذير من أن التعديالت األخيرة في 

المناصب العليا في الجمهورية اإلسالمية تشير إلى فترة من العنف المتزايد واإلرهاب، 
وأضاف غادياني أن الجمهورية اإلسالمية “ال يمكن تصليحها”. “الشرق األوسط”.
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هذه هي إيران الصفوية 

وحقدها على العرب

لمــن ال يــزال معجبــا ومفتونــا بالنظــام اإليرانــي اإلرهابــي، والمجتمــع الشــيطاني 
لماللــي طهــران والشــخصية اإليرانية العدائيــة تجاه الخليج والعــرب، أقدم إليه 
وثائــق عثــرت عليهــا فــي مكتبــة الوالــد رحمــه هللا بعنــوان “فصــول مــن النــزاع 
العراقــي اإليرانــي”، وهــو كتــاب قيــم يقع فــي 160 صفحة من الحجــم الكبير، به 
خرائط التوسع اإلقليمي اإليراني على حساب العراق واألمة العربية وصادر عام 
1981، وفيما يلي أنشر بعض التصريحات العدائية ضد كل ما هو عربي لتعرفوا 

حقيقة إيران الصفوية.
“ادعى إبراهيم يزدي في تصريح لصحيفة نيويورك تاميز في سبتمبر 1979 أنه 
ال وجود للقومية العربية، ثم كرر هذا االدعاء بعد شهر من هذا التصريح، مضيفا 
أن القوميــة العربيــة ال تســتند علــى قاعــدة عقائديــة وفلســفية”، جريــدة النهــار 
بيــروت أكتوبــر 1979. “وجــه الخميني بمناســبة عيــد الفطر تهنئة إلى المســلمين 
ثم دعاهم فيها إلى قلب كل األنظمة العربية القائمة ما عدا النظام اإليراني ألنها 
ضد اإلســالم”. إذاعة مونت كارلو ســبتمبر 1980. “وجه آية هللا الطلقاني انتقادا 
إلــى بعــض األنظمــة العربيــة مؤكــدا أنهــا ال تفــي بالشــروط اإلســالمية”، إنصــات 
خاص فبراير 1979. “قال أبوالحسن بني صدر إن العالقات الحالية التي تربطنا 

بالحكومات العربية ليســت جيدة ألنها ليســت حكومات مســتقلة، والمشكلة هي 
أن العــرب يتصــورون أننــا مرض خطير، وأنهم إذا تركوا األبــواب مفتوحة أمامنا 
فــإن العدوى ســتصيب الجميــع”، الوطن الكويتية مــارس 1980. “وجه بني صدر 
سيال من الشتائم إلى الحكومات العربية قائال: ال نريد التعامل معها، إيران تنوي 
تصديــر ثورتهــا اإلســالمية لمســاعدة أيــة حركــة إســالمية تنهــض ضــد أي حكــم 

عربي”، الرأي العام الكويتية مارس 1980. 

“في طهران أعلن قائد البحرية اإليرانية األميرال بهرام أفضلي أن إيران  «

قد تفكر في زرع األلغام في مضيق هرمز والخليج العربي إذا اقتضى 

الموقف ذلك”، السفير اللبنانية أكتوبر 1980. “جاء على لسان قائد القوة 

البرية اإليراني بعد اجتماع عقده بتاريخ 7 أبريل 1980 مع الخميني وبني 

صدر، رئيس الجمهورية اإليرانية أن العراق )فارسي(”. هذه هي إيران... 

وكر األبالسة واألفاعي والتي يتصور البعض أنها ستعطيه السعادة 

والمحبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تأثير المقاطعة األميركية 
لشركات التكنولوجيا 

الصينية
فــي العــام الماضــي، تمت إضافة شــركة ZTE الصينية، التي تصنع الهواتــف الذكية وغيرها من 

األجهزة اإللكترونية االستهالكية، مؤقًتا إلى القائمة نتيجة انتهاك عقوبات التصدير.
وإلنتــاج منتجاتهــا، اشــترت ZTE مكونــات مــن شــركات أميركيــة، مثــل المعالجــات الدقيقــة 
وشــرائح النطــاق األساســي الخليويــة مــن Qualcomm والبرامج مــن Google، ونتيجة إعادة 
بيــع منتجاتهــا التي تحتوي على مكونات أميركية لبلــدان في المقاطعة األميركية، تم تغريمها 
1.4 مليــار دوالر، وأجبــرت علــى إجــراء تغييرات شــاملة على قائمتها التنفيذيــة، حيث تخضع 
لمراجعــة مســتمرة مــن قبــل فريق امتثال أميركــي، ومع ذلك، كان هذا أفضل مــن البديل: وهو 

وضع دائم على قائمة الخراب المالي المحتمل.
هــواوي، ومــع ذلــك، ليســت ZTE. إنها شــركة أكبر بكثيــر وذات أهميــة أكبر لالقتصــاد الصيني، 
كونهــا أكبــر مصنــع لالتصاالت في البالد، فهي المصنعة للمعــدات األصلية )OEM( التي تحافظ 
علــى قدرتهــا علــى تصنيع الرقاقات وسلســلة التوريد للمكونات، وعملت فــي الماضي كمتعاقد 
مــن الباطــن إلنتــاج منتجــات لشــركات أميركيــة مثــل Google، كمــا أنهــا واحــدة من الشــركات 
Qual� لشركات االتصاالت، في المرتبة الثانية بعد G5 و G4  العالمية الرائدة في مجال معدات

comm في الواليات المتحدة.
 Google الحظــر يعنــي أن شــركة هــواوي ســتفقد قدرتهــا علــى ترخيص المكونــات التجارية لـــ

لنظام التشغيل أندرويد، ما أدى إلى استخدام الشركة اإلصدار مفتوح المصدر لنظام التشغيل، 
كما يحظر أيًضا بيع أي تطبيق أو مكون برنامج أندرويد تنتجه شركة مقرها الواليات المتحدة 
لشــركة هــواوي للتحميــل المســبق )مثــل تطبيقــات Microsoft Office 365 أو Amazon( أو 
إدراجه في معرض تطبيقات هواوي الخاص بها. كما أنه يؤثر على أعمال الكمبيوتر المحمول 
الخاصــة بهــا - تــم حظــر Intel )و AMD( اآلن مــن بيــع شــرائح x86 إلى الشــركة، وفــي حين أن 
مايكروسوفت لم تصدر أية تصريحات عن ذلك حتى اآلن، فهذا يعني أيًضا أن هواوي لم تعد 

قادرة على ترخيص Windows 10 من Redmond أيًضا.

ال تتمتع هواوي بالكثير من اللجوء، على األقل من حيث القدرة على القيام  «
 Google Play بأعمال تجارية خارج السوق الصيني األصلي )ال تستخدم حالًيا

في الصين العتبارات سياسية(. وبغض النظر عن الجدوى التجارية، نظًرا 
لتوفر تطبيقات أندرويد مفتوحة المصدر، يمكن لشركة هواوي إنتاج نظام 
 ،Linux التشغيل الخاص بها المستمد من أندرويد أو المستمد من نظام

ويمكنها بال شك توفير أجهزة كمبيوتر محمولة تستند إلى ARM )ُيفترض 
أنها تعمل على توزيع Linux خاص بها وليس Windows( - طالما أنه ال يزال 

مسموحا به من قبل الحكومة البريطانية بأن تكون المرخص له.

د. جاسم حاجي
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تنفيذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بحل ملف مســتحقات الرياضيين والمدربين 
واإلدراريــن والفنييــن العالقــة، يعقــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســموه الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لقاء تاريخيا مع األســرة الرياضية؛ العتماد خطة ســموه لتنفيذ توجيهات 

جاللة الملك بحل ملف مستحقات الرياضيين والمدربين واإلداريين والفنيين.

وخــال اللقــاء الذي ســيعقد صبــاح يوم 
األحــد المقبــل بقاعــة الشــيخ عبدالعزيــز 
بــن محمــد آل خليفــة بجامعــة البحرين، 
الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات  وضمــن 
والرياضــة  الشــباب  قطــاع  لتطويــر 
“اســتجابة”، ســيعتمد ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة اإلجراءات التنفيذية 
التي سيتخذها المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة فــي حســم ملــف مســتحقات 

الرياضيين واإلدارييــن والفنيين العالقة 
المجلــس  ســيبدأ  التــي  والخطــوات 
باتخاذها لحل هذا الملف العالق وتسليم 
إضافــة  الاعبيــن  لجميــع  المســتحقات 
إلــى مرئيــات ســموه؛ لعــدم تكــرار تأخــر 
دفــع مســتحقات الرياضييــن واإلداريين 

والمدربين والفنيين.
وبتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ ناصر بن 
شــؤون  وزارة  بــدأت  خليفــة،  آل  حمــد 

اإلجــراءات  باتخــاذ  والرياضــة  الشــباب 
والتنســيق  الازمــة  والفنيــة  اإلداريــة 
مــع مختلــف الجهــات ذات العاقــة؛ مــن 
أجــل إنجــاح اللقــاء الــذي ســيمثل بداية 
مهمــة نحــو دفــع مســتحقات الرياضيين 
والفنييــن  والمدربيــن  واإلدارييــن 
الماليــة وإنهــاء  وتســلمهم مســتحقاتهم 
تضمــن  متميــزة  بصــورة  الملــف  هــذا 

 سمو الشيخ ناصر بن حمدللجميع حماية حقوقهم.
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زار الشــيخ ســلطان بــن دعيج بــن حمد آل 
خليفة منتخب الصم لكرة القدم الصاالت؛ 
للوقوف على آخر االســتعدادات للمشاركة 
في بطولة آســيا بســفيك - هونكونغ، التي 
نوفمبــر   1 فــي  منافســتها  تنطلــق  ســوف 

المقبل وتختتم 12 من الشهر نفسه.
كما قام الشــيخ بتشــجيع الاعبين وحثهم 
علــى بــدل المزيــد مــن الجهــد؛ مــن أجــل 
رفــع رايــة مملكتنــا الغاليــة فــي المشــاركة 
المقبلــة والحصــول علــى الذهــب تماشــيا 
مــع توجيهات ممثل جالــة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة.  علما أن االتحاد 
الرياضــي البحرينــي للصــم ســوف يشــارك 
في بطولة آسيا بسفيك بمنتخب كرة قدم 

الصاالت ومنتخب البولينغ.

اللجنة اإلعالمية

تدريب منتخب الصم
14

بــدأ الفريــق األول للكــرة الطائــرة بالنــادي األهلــي تحضيراتــه اســتعدادا للموســم 
الرياضــي المقبــل 2019 - 2020 علــى صالة النادي بالماحوز بقيــادة المدرب الوطني 
رضا علي، الذي أقدم مجلس اإلدارة على تجديد التعاقد معه بهدف مواصلة تحقيق 

المزيد من النتائج واإلنجازات المتميزة خالل الموسم المقبل.

وقال مدير الفريق األول عيســى حســن لـ 
“الباد سبورت” إن الفريق بدأ تحضيراته 
بتاريخ 3 أغسطس الجاري وسط انتظام 
والتزام من قبل معظم الاعبين باستثناء 
العَبي منتخب الشباب سيد محمد العبار 
مــع  كانــا  اللذيــن  عبدالحســين  ومحمــود 
منتخــب الشــباب في بطولــة العالم تحت 

21 عامــا، وتــم منحهمــا راحــة كافيــة بعد 
البطولة، قبل أن ينتظما مع الفريق خال 
الماضيــة والتــي شــهدت  القليلــة  الفتــرة 

وجودهما في نحو 5 حصص تدريبية.
الكنــدي  المحتــرف  أن  حســن  وأضــاف 
ريمونــد ســيصل إلــى المملكــة بتاريخ 28 
الشــهر الجــاري علــى أن ينتظــم فيمــا بعد 
بصفــوف النســور، مشــيرا إلــى أن اختيار 
الاعب جاء بعد االطاع على مستوياته 
ســيرته  ودراســة  الفيديــو  أشــرطة  عبــر 
الذاتيــة التــي تبيــن منهــا جميعــا ماءمة 

أسلوب الاعب مع الفريق.

وأضــاف “من خــال متابعتنا لاعب فإنه 
يتميز باالرتقاء العالي والخفة والســرعة 
فــي األداء، وطولــه يبلغ 190 ســنتيمترا، 
ولديــه خبــرة فنيــة جيــدة، وأســلوبه في 
اللعــب يتناســب مــع أســلوب لعبنــا، وهــو 
يســتقبل ويهاجــم بشــكل جيــد، ويعــرف 

الكــرات  تخليــص  فــي  التصــرف  كيفيــة 
الهجومية، وهو العب من الطراز الجيد.. 
تلــك معلومــات أولية ومبدئيــة عنه وفقا 
لما شــاهدناه ويبقــى الحكم النهائي عليه 

داخل الملعب..”.
عــدم  وراء  الســبب  حســن  وأرجــع 

التجديــد للمحتــرف الكولومبــي بيزا إلى 
التعاقــد  واإلداري  الفنــي  الجهــاز  رغبــة 
مــع محتــرف يشــكل إضافــة فنيــة أكبــر 
فــي  البطــوالت  جميــع  علــى  للمنافســة 
قــدم  “بيــزا  مضيفــا  المقبــل،  الموســم 
مســتويات جيــدة ولــم يكــن ســيئا علــى 

نظــر  وجهــة  بحســب  ولكــن  اإلطــاق، 
الجهــاز الفنــي فإننا بحاجــة إلى محترف 
فــي  يخدمنــا  أفضــل،  مســتوى  ذي 
االســتقبال تحديدا، وعلى ضوء ذلك تم 
التعاقــد مع محتــرف جديد والتخلي عن 

خدمات بيزا”.

حسن: المحترف ريموند يتميز بالخفة وسرعة األداء

األهلي بطل كأس ولي العهد الموسم الماضي

تختتم اليوم )الجمعة( منافسات دوري المحارب للتايكوندو ويشرف على تنظيمها 
أكاديمية المحارب للتايكوندو في منطقة توبلي.

بــدًءا  النهائيــة  المنافســات  وســتنطلق 
من الســاعة 8.30 صباًحا وتســتمر حتى 
الســاعة 7 مســاًء، وســيتبارى الاعبــون 
والجنســية  العمريــة  الفئــات  بمختلــف 
فيمــا بينهــم؛ مــن أجــل الظفــر بالمراكــز 
بتتويــج  الفائزيــن  وســيحظى  األولــى، 
رسمي من ِقبل رئيس االتحاد البحريني 

للتايكوندو عبدهللا الدوي. 
للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  وخصصــت 
المراكــز  ألصحــاب  وميداليــات  دروع 
الفئــات  صعيــد  علــى  األولــى  الثاثــة 
الرجــال،  الشــباب،  الناشــئين،  “البراعــم، 
النســاء”، كما هناك جائزة لاعب المثالي 

في البطولة.
المحــارب  أكاديميــة  رئيــس  وصــرح 
“البــاد  لـــ  العابــد  إيهــاب  للتايكونــدو 
ســبورت” بأن منافســات دوري المحارب 
اتســمت باإلثــارة والقــوة فــي الجولتين 
شــهري  فــي  أقيمتــا  اللتيــن  الســابقتين 
احتــكاك  وشــهدت  ويوليــو،  يونيــو 
وتنافــس رائــع بيــن الاعبيــن؛ مــن أجــل 
للمباريــات  والوصــول  الفــوز  حصــد 

جولــة  تكــون  أن  ومتوقــع  النهائيــة، 
اليــوم أكثر شراســة؛ بهدف حصــد الفوز 

واعتاء منصات التتويج.
وبين العابد أن البطولة قد نالت إعجاب 
واستحســان الحاضريــن وعلــى رأســهم 
للتايكونــدو  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
الــذي أشــاد بالبطولــة ومــا صاحبهــا مــن 
تنظيــم وجهوزيــة المكان الــذي احتصن 
ذاتــه  الوقــت  فــي  مؤكــًدا  المنافســات، 
أن أكاديميــة المحــارب ســتعمل جاهــدة 
 2020 العــام  فــي  الحــدث  هــذا  لتكــرار 

بصورة أقوى وأفضل.
اللجنــة  وباســم  باســمه  العابــد  وقــدم 
لاتحــاد  الجزيــل  شــكره  المنظمــة 
لمســاندتهم  للتايكونــدو؛  البحرينــي 
ودعمهم وتوفير كل سبل النجاح إلقامة 
دوري المحــارب وضمــان نجاحه، مؤكًدا 
أن هذا األمر ليس بالغريب على االتحاد 
الــذي لطالمــا كان ســباًقا فــي دعــم هــذه 
الفعاليــات واألنشــطة لمختلــف المراكــز 
ويولي اهتماًمــا كبيًرا لظهورها وبروزها 

بالشكل المثالي.

اليوم ختام دوري المحارب للتايكوندو

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتحــت مباريات دوري خالد بن حمد الســابع 
والفتيــات  اإلعاقــة  ولــذوي  الشــبابية  للمراكــز 
والوزارات والجاليات والبنوك والشركات لكرة 
قــدم الصاالت يوم أمــس األول )األربعاء( بفوز 
حامــل اللقب فريق وزارة الداخلية على فريق 

وزارة اإلعام بـ 16 هدًفا دون مقابل.
مباريــات  وضمــن  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
المجموعــة الثانية تغّلب الوصيف فريق وزارة 
الخارجيــة على فريق وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنــي بـــ 4 أهداف مقابل هــدف واحد. وفي 
اللقاء الثالث، حقق فريق وزارة العدل واألمانة 
العامة للقضاء انتصار مثير على حساب وزارة 
المواصــات واالتصــاالت بـــ 5 أهــداف نظيفــة. 
وفي مباراة أخرى، تعادل فريق وزارة التجارة 
والصناعة والسياحة مع فريق وزارة الصحة بـ 
3 أهداف لكل منهما بعد مباراة جميلة ومثيرة 

تبادل فيها الفريقين تسجيل األهداف.

الجاليات يتنافسون على اللقب اليوم

تقــام اليــوم الجمعة ســت مباريات في مســابقة 

دوري الجاليــات، ويلتقــي فــي المبــاراة األولــى 
“حامــل اللقــب” الجاليــة المصريــة مــع الجاليــة 
ضمــن  ظهــًرا   2 الســاعة  فــي  الفلســطينية 
المجموعــة األولى، تليهــا مباراة الجالية اليمنية 
“وصيف البطل” مع الجالية العراقية في الساعة 

3 ظهًرا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفــي المباراة الثالثة يلعب الجالية الســودانية 
مــع الجاليــة المصريــة في الرابعــة عصًرا ضمن 

المجموعــة األولــى، وضمــن المجموعــة الثانية 
فــي  الغانيــة واليمنيــة  الجاليــة  يلتقــي فريقــا 
الســاعة 5 عصًرا، ثم يلعب الجالية الســودانية 
ضد الجالية الفلســطينية في الســاعة 6 مســاء 

ضمن منافسات المجموعة األولى.
وتختتــم مباريــات اليــوم الجمعــة بلقــاء ضمن 
مــع  الغانيــة  الجاليــة  بيــن  الثانيــة  المجموعــة 

الجالية العراقية في الساعة 7 مساء.

لقطة من المنافسات

انطالق دوري خالد بن حمد السابع الصاالت بمسابقة الوزارات
حامل اللقب والوصيف ينتصران واليوم دوري الجاليات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أكــد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينية 
بمختلــف  اللجنــة  اهتمــام  النصــف  محمــد 
األلعــاب القتالية ومن بينها “الكيك بوكســينج” 
الوطنيــة  المنتخبــات  فــي تطويــر  بمــا يســهم 
واالرتقاء بها تجسيدا لتوجيهات النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك لدى استقباله الوفد اإلماراتي المكون 
للمــواي  نائــب رئيــس االتحــاد اإلماراتــي  مــن 
تــاي والكيك بوكســينغ ياســر ســالم الســاعدي، 
اإلماراتــي  االتحــاد  فــي  التنفيــذي  والمديــر 
وعضــو المكتــب التنفيذي في االتحــاد الدولي 
لرياضــة المــواي تــاي طــارق المهيــري، وعضــو 
مجلــس إدارة االتحــاد اإلماراتــي للمــواي تــاي 
والكيــك بوكســينغ رئيــس األنشــطة الرياضيــة 
باالتحاد فهــد العبدولي وعضو مجلس اإلدارة 
ســعيد،  ســالم  فــرح  اإلماراتــي  االتحــاد  فــي 
بحضور مستشار سمو رئيس اللجنة األولمبية 

محمد شــاهد ورئيس االتحاد البحريني للكيك 
بوكسينغ أحمد خالد الوزان.

مشــيدا  اإلماراتــي،  بالوفــد  النصــف  ورحــب 
البلديــن  تربــط  التــي  الوطيــدة  بالعاقــات 
مؤكــدا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  الشــقيقين 
أهميــة مثــل هــذه الزيارات في تحقيــق المزيد 
مــن التقــارب وتحقيــق األهــداف والتطلعــات 
المشتركة بين البلدين الشقيقين على مستوى 

العمل الشبابي والرياضي.
واطلــع النصــف علــى أنشــطة وبرامــج اتحــاد 

بوكســينغ،  والكيــك  تــاي  للمــواي  اإلمــارات 
واســتمع إلــى شــرح موجــز عــن الجهــود التــي 
يقــوم بهــا االتحاد في ســبيل النهــوض باللعبة، 
إذ أبــدى النصــف ترحيبــه بالتعــاون المشــترك 
بيــن االتحاديــن البحرينــي واإلماراتــي، مؤكدا 
اتحــاد  مــع  األولمبيــة  اللجنــة  ودعــم  وقــوف 
الكيك بوكسينج البحريني؛ سعيا وراء تحقيق 
العديد من المكاسب واإلنجازات التي تتواكب 
مــع تطلعــات ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفة.

جانب من اللقاء

استقبل وفد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج اإلماراتي
النصف يؤكد اهتمام اللجنة األولمبية باأللعاب القتالية

حسن علي

علي مجيد

محمد الدرازي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تواصــل أنديــة دوري زيــن لكــرة الســلة رحلــة اإلعــداد لباقي الجوالت، مســتغلة 
بذلــك فتــرة التوقــف المؤقتــة بعد نهاية الجولــة الثانية من عمر الدوري، بســبب 

استضافة البحرين للبطولة الخليجية لكرة السلة لمنتخبات الشباب.

مــن  اعتبــاًرا  الــدوري  منافســات  وتوقفــت 
نهايــة الجولة الثانية التي أقيمت مبارياتها 
مــن  والخميــس  واألربعــاء  الثاثــاء  أيــام 

األسبوع الماضي.
وســتعود عجلــة المنافســات يــوم الثاثــاء 
المقبل 26 أغســطس الجاري، حينما تنطلق 
الجولــة الثالثــة عبــر إقامــة لقاءيــن اثنيــن، 
فــي  الجولــة  مباريــات  تســتكمل  أن  علــى 

اليومين التاليين.
ويشــير ســّلم ترتيــب قبــل انطــاق الجولــة 
المقبلــة إلــى صــدارة رباعيــة بيــن المنامــة 
واألهلــي والبحريــن والرفــاع بامتاكهــم 4 
نقــاط مــن فوزين، ثم يأتــي خلفهم المحرق 
والحالــة والنويــدرات والنجمــة بـــ 3 نقــاط، 
يتلوهــم االتحــاد وســترة ومدينــة عيســى 

وسماهيج بـ 2 نقطتين.

وجــاءت فتــرة التوقــف فــي وقــت مثالــي 
خاصــة لألنديــة التــي مــرت بمرحلة ســلبية 
نتائــج  تحقيــق  فــي  الحــظ  يحالفهــا  ولــم 
إيجابية، السيما أن الدور التمهيدي سيلعب 
من دور واحد، أي أن التعويض في المرحلة 

المقبلة سيكون صعًبا للغاية.
وسيســاهم التوقــف فــي إشــعال المنافســة 
تأميــن  عــن  الباحثــة  األنديــة  جميــع  بيــن 
موقعهــا فــي جــدول الترتيب، وحصــد أكبر 
عــدد ممكن مــن النقاط مبكًرا، قبل انتصاف 
منافسات الدور التمهيدي؛ ألن نزيف النقاط 
لــن يكون في مصلحة بعــض األندية عندما 
يقــارب هــذا الدور مــن الدوري علــى نهايته 
ويبــدأ تدريجيــا اإلعــان عــن هويــة الفــرق 

المتأهلة إلى الدور السداسي الذهبي.
الــدوري  توقــف  فتــرة  وبالتأكيــد، ســتكون 

الســاوي فرصــة كبيــرة أمــام جميــع الفــرق 
تعانــي  إذ  المصابيــن،  الاعبيــن  لتجهيــز 
معظــم األنديــة بعــض اإلصابــات المتفاوتــة 

في الخطورة.
وتشــكل فتــرة التوقــف أيًضــا فرصــة طيبة 
لجميــع األجهــزة الفنيــة بالفــرق؛ مــن أجــل 

وترتيــب  ومعالجتهــا  األخطــاء  مراجعــة 
برامــج  المدربيــن  جميــع  أعــّد  إذ  األوراق، 
تدريبيــة خاصــة تتخللهــا بعــض المباريــات 
معــدل  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الوديــة؛ 
اللياقــة لــدى الاعبيــن وإبقائهم فــي أجواء 

المنافسات.

الجهوزيــة درجــة  ورفــع  األخطــاء  لتصحيــح  مناســبة  فرصــة 
أندية السلة تستغل التوقف لمواصلة التحضير

جانب من منافسات الدوري

رايموند عيسى حسن

طائرة األهلي 
تبدأ تحضيراتها 

بصفوف مكتملة



تعادل منتخب الشباب لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني سلبيا من دون أهداف في المباراة التي جمعت الطرفين أمس على 
اســتاد فيصل الحســيني ضمن منافســات الجولة األولى للمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آســيا األولى المقامة حاليا في 

فلسطين وتستمر حتى ٣٠ أغسطس الجاري.

ســنحت  التــي  المتعــددة  الفــرص  ورغــم 
للطرفيــن، إال أن شــباك الحارســين ســلمان 
مــع  المنهالــي  وراكان  منتخبنــا  مــع  عــادل 
أهــداف؛  مــن دون  اإلمــارات ظلــت خاليــة 

ليتقاسم الطرفان نتيجة المواجهة.
كرامــي  إســماعيل  منتخبنــا  مــدرب  وكان 

الحــارس  ضمــت  بتشــكيلة  المبــاراة  بــدأ 
مســلم،  أحمــد  والالعبيــن:  عــادل،  ســلمان 
عبدالرحمــن  طــه،  هانــي  حســين،  ســالم 
العبيدلي، حســين العكري، عــادل الرميحي، 
إبراهيــم علــي، علــي خليفــة، عبــدهللا النمــر 

وعبدالرحمن السيد.

وفي الشــوط الثاني شارك الالعبون: دعيج 
الذوادي، ســيد مهدي شــرف ومحمد محمد 
وعبدالرحمــن  مســلم  أحمــد  مــكان  فــارس 

السيد وعلي خليفة على التوالي.
منتخــب  مــع  اإلمــارات  منتخــب  ويلتقــي 
 ٢٤ يــوم  المقبلــة  الجولــة  فــي  العــراق 

للراحــة  منتخبنــا  وســيخضع  أغســطس، 
اإلجبارية، على أن يلعب في الجولة الثالثة 

أمام العراق يوم ٢٦ الجاري.
وينــص نظــام البطولــة علــى تأهــل صاحبي 
المركزين األول والثاني إلى نصف النهائي.

أحمــــر الشبـــاب يتعــــادل مع اإلمـــارات سلبًيـــا

كشــر منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة للشــباب عــن أنيابــه وتعملــق مجــددا في 
البطولــة الخليجيــة المؤهلــة لكأس آســيا التي تســتضيفها البحرين حتى ٢٥ 
الجاري، بعد أن ألحق خسارة مذلة بمنتخب قطر ٤١/١١٥، في المباراة التي 
جمعتهمــا مســاء أمــس، علــى صالــة اتحاد الســلة بــأم الحصم، ضمــن الجولة 

الثالثة من البطولة.

علــى  الثالــث  االنتصــار  هــو  وهــذا 
التوالــي لمنتخبنــا، رافعــا رصيــده إلى 
٦ نقــاط فــي صــدارة الترتيــب العــام 
بفــارق نقــاط التســجيل عــن منتخــب 
السعودية الذي يمتلك الرصيد نفسه، 
الخســارة  قطــر  منتخــب  تكبــد  فيمــا 
الثالثــة وأصبــح رصيــده إلــى ٣ نقــاط 

آخر الترتيب.
وســيكون منتخبنــا اليوم علــى موعد 
مهــم مــع المنتخــب الســعودي، عندمــا 
يلتقيان في الســاعة الثامنة مساًء، إذ 
ستحدد المباراة بشكل كبير المنتخب 
الــذي ســيظفر بلقــب البطولــة، حيــث 
الرابــع  الفــوز  حســم  منتخبنــا  يأمــل 
البطولــة  ترتيــب  بصــدارة  واالنفــراد 
بفض الشراكة مع منافس على صعيد 

النقطة السادسة. 

وعــودة للمواجهة، لــم يواجه منتخبنا 
أفضليتــه  فــرض  مــن  صعوبــة  أدنــى 
خاللهــا  مــن  تحكــم  التــي  المطلقــة 
ســيطرته  باســطا  اللقــاء  بمجريــات 
الكبيــرة علــى أشــواط المبــاراة األربــع 
طــوال وعرضــا بتألــق نجــوم المنتخب 
مصطفــى حســين، مزمــل أميــر، أحمد 
خليفة، ســلمان أحمد وعمران حســن، 

وبقية الالعبين.
وضــرب األحمــر بقــوة مبكــرا بتقدمــه 
في الربع األول ٦/٣٤، ثم وسع الفارق 
بفــوزه فــي الربــع الثانــي ١٣/٣٢، قبل 
أن يعــود ويعّمــق النتيجــة بفــوزه في 
الربع الثالث ٨/٢٨، في طريقه لحســم 
فــوز عريض بتفوقه فــي الربع األخير 

أيضا ١٤/٢١.

ــاب” ــب ــش ــم بـــ”خــلــيــجــيــة ال ــس ــح ــاء ال ــق ــة الـــيـــوم فـــي ل ــودي ــع ــس األحـــمـــر يـــواجـــه ال

منتخبنـــــا يلحـــق خســـارة مذلـــة بقطــــــر
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بالنــادي  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  أنهــى 
األهلي معسكره التدريبي الذي أقامه بدولة 
العربــي  النــادي  الشــقيقة بضيافــة  الكويــت 
فــي إطــار العالقــات األخويــة الوطيــدة بين 
والتحضيــر  االســتعداد  بهــدف  النادييــن؛ 
 2020  -  2019 المقبــل  الكــروي  للموســم 
وتحديــدا دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز بعد 
فــي  الثانيــة  الدرجــة  بــدوري  الفريــق  فــوز 
الموســم الماضــي وصعــوده لــدوري الدرجة 

األولى.
أمــام  الوديــة  المواجهــة  األهلــي  وخــاض 
 2/0 بنتيجــة  وخســرها  الكويتــي  العربــي 
وســجل كال الهدفين فيصل عجب وحســين 

الموسوي.
وقــال مديــر الفريق خالد هالل إن المعســكر 
التدريبــي كان مفيــدا لكتيبة النســور بقيادة 
المدرب الوطني عيســى السعدون استعدادا 
خاللــه  يتطلــع  والــذي  المقبــل،  للموســم 
الفريــق لتحقيــق نتائج مرضيــة تتواكب مع 

طموحــات مجلــس إدارة النــادي والجماهير 
األهالوية.

وأضاف أن الفريق اســتفاد فنيا من المباراة 
والمعســكر التدريبــي عموما مــن حيث خلق 
الصفــوف  فــي  والتناغــم  االنســجام  حالــة 
وإلمــام الجهــاز الفني بجميع نواحي الضعف 
والقــوة، متمنيــا أن تنعكــس نتائج المعســكر 
المنافســات  فــي  الفريــق  مســتوى  علــى 
المحليــة، مشــيدا بمــا حظــي بــه الفريــق من 

حفاوة الترحيب وكرم الضيافة من األشقاء 
بالنادي العربي الكويتي.

وفــي مبــادرة رائعــة مــن كتيبــة النســور قام 
الالعبــون قبــل انطــالق المبــاراة برفــع الفتة 
كتب عليها “مملكة البحرين قيادة وحكومة 
وشــعبا يتمنــون لســمو أميــر دولــة الكويــت 
الوعكــة  بعــد  والعافيــة”،  الصحــة  موفــور 

الصحية التي مر بها سمو األمير.

يبــذل االتحــاد العربي للريشــة الطائــرة جهودا 
البطولــة  كبيــرة فــي ســبيل إقامــة منافســات 
العربيــة الثانيــة للناشــئين تحــت 15 و17 عاما 
بحلتها الجديدة، التي ســتقام بضيافة المملكة 
الشــهر   26 لغايــة   24 مــن  الهاشــمية  األردنيــة 
دول   8 يمثلــون  العبــا   69 بمشــاركة  الجــاري 

عربية.
وعملــت األمانــة العامــة لالتحــاد العربي خالل 
إتمــام  بهــدف  الماضيــة كخليــة نحــل؛  الفتــرة 
جميــع الترتيبــات الخاصة بالبطولة بالتنســيق 
األردنــي  االتحــاد  مــع  المســتمر  والتواصــل 
للريشــة الطائــرة، الــذي يقوم هــو اآلخر بجهود 
التنظيميــة  النواحــي  إلتمــام  وكبيــرة  جبــارة 
كافة، ووضع االتحاد العربي اللمســات األخيرة 
الحــدث  إخــراج  يكفــل  بمــا  الحــدث  النطــالق 

بالشكل الرائع والمتميز.
وتشــارك في منافسات البطولة العربية 8 دول 
وهــي الجزائر، مصر، األردن، ليبيا، الســعودية، 

البحرين، العراق، لبنان.
ومصــر  الجزائــر  منتخبــات  مــن  كل  وتعتبــر 

المنتخبــات  مقدمــة  فــي  والعــراق  واألردن 
المرشــحة للمنافســة بقوة في جميع مسابقات 
والزوجــي  والزوجــي  )الفــردي  البطولــة 
المختلــط(؛ عطفــا علــى نتائجهــم فــي النســخة 

الماضية التي أقيمت في لبنان 2018.
وكانــت الجزائــر قــد تصــدرت جــدول الترتيب 
 6 بإحرازهــا  الملونــة  للميداليــات  العــام 
ميداليــات ذهبيــة وجــاءت مصــر فــي المركــز 
الثانــي بإحرازهــا 4 ميداليات ذهبية؛ ليســيطر 
المنتخبــان علــى المراكــز األولــى والميداليــات 

الذهبية.
الطائــرة  للريشــة  الليبــي  االتحــاد  وكشــف 
عــن قائمــة المنتخــب المشــاركة فــي البطولــة 
العربيــة والتي يترأســها رئيس االتحــاد الليبي 
نــوري الــزراع وتضــم كال مــن المــدرب محمــد 
المزوغــي  عبــاس  والحكمــان  دخيــل  نصــر 
قائمــة  تضــم  فيمــا  حجــاج،  وعبدالــرؤوف 
الالعبيــن كال مــن عبدالهــادي الترهوني، حمزة 
عبدالمالــك  الســوكني،  عبدالمالــك  الطويــل، 

الزغداني، رند السوكني، وزهور الساعدي.

الجزائر تفوق في النسخة الماضيةالعبو األهلي يتمنون الشفاء ألمير دولة الكويت قبل مواجهة العربي الودية

ليبيــا تعلــن قائمتهــا... والجزائر ومصر أبرز المنافســينهــال يؤكد االســتفادة من المعســكر اســتعدادا للدوري
اللمسات األخيرة النطالق البطولة العربية للناشئينالعربي الكويتي يكسب األهلي بهدفين نظيفين وديا
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حافــظ األزرق الكويتــي علــى كامــل حظوظــه 
فــي المنافســة علــى التأهــل لــكأس آســيا لكرة 
السلة للشباب، بعد أن حقق فوزا صعبا ومثيرا 
اإلماراتــي  المنتخــب  شــقيقه  حســاب  علــى 

بنتيجة ٧٤/٧٦.
وهــذا هــو الفــوز الثانــي علــى التوالــي للكويت 
عقــب خســارته األولــى أمــام منتخبنــا، ليرفــع 
منتخــب  منــي  فيمــا  نقــاط،   ٥ إلــى  رصيــده 
اإلمــارات بالخســارة الثالثة وبــات رصيده إلى 
أحــد  علــى  المنافســة  فاقــدا فرصــة  نقــاط،   ٣

المقعدين المؤهلين للبطولة اآلسيوية.
وســيواجه اإلمارات اليوم منتخــب قطر، فيما 

سيلتقي الكويت بمنتخب عمان.
وجــاءت المبــاراة فــي مجملهــا العــام متكافئــة 
التســجيل  تبــادال  اللذيــن  المنتخبيــن  بيــن 

والتقدم طوال مجريات األشواط األربعة.
وتقــدم المنتخــب الكويتــي أوال بتفوقــه فــي 
الربــع األول ١٧/٢٢، ثــم حافظ على تقدمه في 

الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل ١٨/١٨.
وقلــص اإلمــارات النتيجــة إلــى ســلة واحــدة 
بفوزه في الربع الثالث ١٨/٢١، غير أن الكويت 
تمكــن مــن الحفاظ علــى تقدمه بالفارق نفســه 

بتعادل المنتخبين في الربع األخير ١٨/١٨.
أدار اللقــاء طاقم تحكيــم مكون من البحريني 
الحربــي  حاتــم  الســعودي  الســلم،  محمــد 

والقطري خالد األحبابي.

من لقاء الكويت واإلمارات

الكويت تواصل الصحوة

من المباراة

الجولة األولى 
لبطولة غرب آسيا 

في فلسطين

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

حسن علي

أحمد مهدي

المنتخــب  واصــل  الثانيــة،  المبــاراة  فــي 
البطولــة،  فــي  اإليجابيــة  نتائجــه  الســعودي 
محققــا انتصــاره الثالــث على التوالــي، بتغلبه 
بنتيجــة  العمانــي  المنتخــب  حســاب  علــى 

.٥٧/٧٤
ورفــع األخضر الســعودي رصيــده إلى ٦ نقاط 
مــن ٣ انتصــارات، فيمــا تلقــى منتخــب عمــان 
الخســارة الثانيــة علــى التوالــي مقابــل فــوز 
واحــد علــى اإلمــارات وأصبــح رصيــده إلى ٤ 

نقاط.
وســيكون منتخب الســعودية علــى موعد مع 
منتخبنــا اليــوم، فيما ســيواجه منتخب عمان 

شقيقه الكويت.
وعودة للمواجهة، تقاسم المنتخبان األفضلية 
في الربع األول الذي انتهى بتفوق الســعودية 
بفــارق نقطــة واحة وبنتيجــة ١٣/١٤، قبل أن 
يفرض األخضر ســيطرته علــى اللقاء انطالقا 
مــن الربــع الثانــي الذي فاز فيه ٨/١٩، موســعا 

فارق تقدمه إلى ٢١/٣٣.
ودامــت األفضليــة للمنتخــب الســعودي فــي 
الثالــث  الربــع  فــي  فــاز  إذ  الثانــي،  الشــوط 
١٩/٢٠، قبل أن يحسم اللقاء بفوزه في الربع 

األخير أيضا ١٧/٢١.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من البحريني 
عبدالرضــا عبدالحســين، الســوري وســام زين 

والقطري سيف الدوسري.

من لقاء السعودية وعمان

السعودية تجتاز عمان
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دخلــت البطولــة التصنيفيــة األولى للدارتس التي تشــرف على تنظيمها لجنــة الدارتس باالتحاد 
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس وذلــك علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة 

بالرفاع، منعطفها األخير بعد االنتهاء من منافسات المرحلتين األوليتين.

وكان ألهميــة مباريات أمــس دور في رفع روح 
المنافسة القوية بين المتسابقين، حيث شهدت 
تنافســيًا كبيــرًا  المجموعــات شــكالً  مواجهــات 
فيمــا بيــن العبيهــا، الذين خاضوا هــذه المرحلة 
بتركيــز وجديــة كبيــرة مــن أجــل الحفــاظ على 
آمالهــم فــي هذه البطولة واالســتمرار في دائرة 

المنافسة على المراكز المتقدمة.
وجــرت أمــس مرحلــة الــدور الثانــي بوجود 32 
ولعبــون  مجموعــات،   8 علــى  موزعيــن  العــب 
بنظــام الدوري، وأســفرت النتائج عــن تأهل 16 
العــب للــدور الثالث وهم:  محمد كراهي ونبيل 
محمــود مــن المجموعــة )A(، وفتحــي صليبيــخ 

خالــد   ،)B( للمجموعــة  يوســف  وعبدالناصــر 
 ،)C( جناحــي وعبدالرحمــن موســى للمجموعــة
 ،)D( عبدهللا جناحي وحسن جناحي للمجموعة
E(،b( عــارف عبــاس وعــارف مــراد للمجموعــة

 ،)F( صــالح جمعــة وحســن بوجيــري للمجموعة
ســمير المعبــر ومحمــود عبدالرحمــن للمجموعة 
)G(، محمــد جعفــر وباســم محمــود للمجموعــة 

.)H(
وقد حقق الالعب باسم محمود ٤ مرات ألعلى 
عبدالرحمــن  ومحمــود   )180( للنقــاط  معــدل 
لــكل  ومــرة  مرتيــن،  فتحــي صليبيــخ  مرتيــن، 
مــن عبدالرحمــن موســى واحمد الخــال واحمد 

كراهي وعارف عباس. 
وقــد أحــرز عــارف عبــاس العلــى نقــاط النهــاء 
 )109( جعفــر  محمــد  وبعــده   )119( الشــوط 

وفتحي صليبيخ )108(.

الدور الثالث

تنطلــق اليوم )الجمعة( منافســات الــدور الثالث 
والتــي  للدارتــس  األولــى  التصنيفيــة  لبطولــة 

تعتبر المحطة قبل األخيرة قبل خوض األدوار 
النهائية للبطولة. 

وســيتبارى 16 العــب تأهــل لهذا الدور بحســب 
ما أســفرت عنــه نتائجهم بعد انقضــاء مباريات 

جميــع  تقــام  حيــث  الثانــي،  للــدور  األمــس 
المباريــات بنظــام إخــراج المغلــوب، األفضليــة 
للفائــز مــن 7 أشــواط فــي كل مبــاراة ويتأهــل 

للدور ربع النهائي.

ــوب” وغــــــدا الــخــتــام ــلـ ــغـ ــمـ ــام “إخـــــــــراج الـ ــنـــظـ ــث بـ ــالـ ــثـ ــوم الـــــــدور الـ ــ ــي ــ ال

تصنيفية الدارتس األولى تدخل منعطفها األخير

علي مجيد

حسن علي

تأهــل منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائرة الشــاطئية للرجــال )أ( المكــون من الالعبيــن علي مرهون 
ومحمــد يعقــوب إلــى الــدور قبــل النهائــي ضمن منافســات البطولــة العربية الســابعة والعشــرين 
والتــي تحتضنهــا مدينــة صاللة العمانية حتى ٢٤ الشــهر الجــاري بعدما احتل المركــز الثاني في 
المجموعــة )أ( بـــ9 نقــاط مــن  4 انتصــارات وخســارة ليخطــف تذكــرة الصعــود بكل جــدارة فيما 

تصدر منتخب عمان )ب( المجموعة بـ 10 نقاط ليتأهل هو اآلخر للدور نصف النهائي.

بالــدور  )أ(  الوطنــي  وبذلــك ســيلتقي منتخبنــا 
)أ(  أمــام عمــان  الجمعــة  اليــوم  النهائــي  نصــف 
الســاعة ١١:٠٠ صباحــا، فيمــا ســيلتقي عمــان 
)ب( وقطــر )ب( الســاعة ١٠:١٥ صباحا بتوقيت 
المواجهتيــن  كال  مــن  والفائــز  عمــان  ســلطنة 
ســيتأهل للمبــاراة النهائيــة التــي ســتقام اليــوم 

كذلك.
وكانت نتائج ما تبقى من الدور التمهيدي امس 
الخميس اســفرت عن خسارة منتخب البحرين 
منتخــب  امــا  بنتيجــة ٢/ ٠،  )ب(  عمــان  مــن  )أ( 

البحريــن )ب( فقــد خســر مــن عمــان )أ( بنتيجــة 
.٢/ ٠

امــا منتخــب البحريــن ) ب( المكــون مــن أيمــن 
هرونــة وناصر عنان فقــد اخفق في بلوغ الدور 
نصــف النهائــي بعدمــا جــاء فــي المركــز الثالــث 
بالمجموعة )ب( بعدما جمع في رصيده ٦ نقاط 
من فوزين وخســارتين، ليتأهــل عن المجموعة 

كل من عمان ) أ( وقطر )ب(.
فــي  مشــاركته  )ب(  البحريــن  منتخــب  وانهــى 
فــاز  بعدمــا  الخامــس  المركــز  بإحــراز  البطولــة 

علــى اليمن )ب( بنتيجــة ٢/ ٠ في مباراة تحديد 
المركزين الخامس والسادس امس.

بطولــة  مــن  األولــى  النســخة  مســتوى  وعلــى 
الناشــئين التي تقام بالتزامن مع بطولة الرجال 
واصــل منتخب البحريــن )ب( المكون من امين 
بعدمــا  تألقــه  الشــاخوري  ومجتبــى  مصطفــى 

انهــى منافســات اليــوم قبل األخير مــن البطولة 
رصيــده  وفــي  الثانــي  المركــز  باحتــالل  امــس 
٨ نقــاط مــن اربعــة انتصــارات ودون تلقــي اي 
خســارة، امــا منتخــب البحريــن )أ( المكــون مــن 
حسن ناصر وعلي عليوي فإنه هو اآلخر يحتل 
المركــز الثالث وفي رصيــده ٧ نقاط من فوزين 

وخســارة، فيمــا يتصدر عمــان )أ( الترتيب العام 
بتسع نقاط.

وكان منتخــب البحريــن )أ( فــاز على الســعودية 
٢/ ٠، وفاز البحرين )ب( على عمان )أ( ٢/ ١.

وتختتــم اليــوم منافســات الناشــئين التــي تقام 
بنظــام الــدوري مــن دور واحد ) تجميــع النقاط( 

عندمــا يلتقي البحرين )ب( وعمان )ب( الســاعة 
١٠:١٥ صباحــا، ويلتقــي البحريــن )أ( واليمــن ) 
)ب(  البحريــن  ويلتقــي  الســاعة ١١ صباحــا،  أ( 
واليمــن )أ( الســاعة ٢:٤٥ ظهــرا، واخيــرا يلتقــي 
ظهــرا   ٣:٣٠ الســاعة  أ(   ( والبحريــن  )أ(  عمــان 

بتوقيت سلطنة عمان.

ــئ ــواط ــش ــل ــة الـــعـــربـــيـــة ل ــول ــط ــب ــال ــل تـــألـــقـــه ب ــ ــواص ــ ــن ي ــي ــئ ــاش ــن ــب ال ــخ ــت ــن م

البحريــــــن )أ( للرجـــال يبلــــغ نصـــف النهائـي

منتخب الناشئين يواصل تميزه من لقاء منتخب الناشئين ونظيره العماني

لقطات من منافسات األمس

سبورت

فــي ظــل كوكبة النجــوم المشــاركة والعدد 
الكبيــر الذي حظيت به البطولة التصنيفية 
جعفــر  محمــد  خطــف  للدارتــس،  األولــى 
العــب  أصغــر  باعتبــاره  األنظــار،  كراهــي 
مشــارك يســتطيع اجتيــاز المرحلــة األولــى 
تــرأس  بعدمــا  الثانــي  للــدور  والتأهــل 

مجموعته بجدارة واستحقاق.
وبشأن بداية ممارسته للعبة وتواجده في 
البطولة وطموحه قال كراهي في تصريح 
لجريــدة البالد “الراعــي اإلعالمي للبطولة” 
“إن بدايتــه كانــت مــن بــاب “الوناســة” مــع 
والــده وعائلتــه فــي المنــزل وأصبــح األمــر 
أخــذت  وتدريجيــًا  بينهــم،  فيمــا  تنافســي 
اللعبة حيزًا منه عبر ممارسته اليومية إلى 
أن وجــد أنــه أتقنهــا بالتركيــز وخفــة اليــد، 
فقــرر المواصلــة فيها بالتــدرب اليومي في 
المنــزل، وقــد القــى دعــم معنــوي كبيــر من 
ِقبــل والــده وبعــض كباتــن اللعبــة القريبين 

منه.
وأشــار كراهــي إلــى أنــه ســعيد بمشــاركته 
هــذه وعبــور الدور األول، والــذي لم يالقي 
فيــه أيــة صعوبة فــي تحقيــق االنتصارات 
وحصــد المركز األول وبطاقة التأهل للدور 
الثاني. متمنيا أن يحالفه التوفيق والنجاح 
لالستمرار في هذه البطولة وحصد المراكز 
المتقدمــة. وبين كراهي من خالل متابعته 
للمنافســات أن البطولــة صعبــة للغايــة فــي 
والعبيــن  مجموعــات  عــدة  وجــود  ظــل 
متميزيــن فــي الدارتــس، وهــذا األمر يؤكد 

أن المراحل المقبلة ستكون أكثر قوة.
وحــول طموحات المســتقبلية، أكد كراهي 
أنه يتمنى أن يكون لهذه اللعبة صيتًا كبيرًا 
علــى الصعيــد المحلــي وتأخــذ حيــزًا مــن 
االهتمــام والدعــم، حتى يتمكن منتســبيها 
مــن التألق والبروز وتمثيل مملكة البحرين 
المحافــل  فــي  بهــا  يليــق  الــذي  بالشــكل 

الخارجية.
وأثنــى كراهي في ختــام تصريحه، بجهود 
لجنة الدارتــس باالتحاد البحريني للبليارد 

والســنوكر والدارتــس على التنظيــم الرائع 
مــن كافــة النواحي لخــوض المباريات بكل 

سالسة وفي أجواء المثالية.

أحمد جعفر كراهي

ــور ــط ــت ــي: هــــذه بـــدايـــتـــي مـــع الــــدارتــــس وأطـــمـــح إلــــى ال ــ ــراه ــ ك
أصغر العب في البطولة يجتاز المرحلة الثانية
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إعداد: طارق البحار

عــرض فــي البحريــن مؤخــرا الفيلــم الرائــع 
“The Art of Racing in the Rain“ المبنــي 
العنــوان  التــي تحمــل نفــس  علــى الروايــة 
للكاتــب غاريــث ســتين والتــي بقيــت لفترة 
ثــاث ســنوات ونصــف الســنة علــى الئحــة 
أفضــل الكتــب مبيعــا، وتمــت ترجمتهــا إلى 

38 لغة.
تــدور أحــداث الفيلــم حــول الكلــب “إينــزو” 
الــذي تربطه عاقة قوية مع صاحبه ســائق 
الســباقات “دنــي ســويفت” الطامح لخوض 
مغامــرات الفورمــوال 1، ممــا أكســبه الكثيــر 
اإلنســانية  الحــاالت  حــول  المعــارف  مــن 
وأصبح لديه اقتناع بأن التقنيات المطلوبة 
اســتخدامها  يمكــن  الســباقات  حلبــة  علــى 
للمضــي بنجــاح في مســيرة الحيــاة. ويدور 
زوجتــه  دنــي وحــب حياتــه  حــول  الفيلــم 
وبالطبــع  “زوي”  الصغيــرة  ابنتهمــا  “إيــف”، 

صديقه األعز “إينزو”.
وكمــا في الرواية األصلية المكتوبة، يحكي 
قصــة الفيلــم الكلــب الذكــي إينزو بأســلوب 
ســيمون  إخــراج  مــن  والفيلــم  فلســفي، 
 Goodbye Christopher“ كورتيس مخرج

.”Robin، My Week with Marilyn
ويضــم هــذا الفيلــم مجموعــة مــن الممثلين 
البارزيــن مــن بينهــم ميلــو فنتيميغليــا بطل 
وأمانــدا   ”Creed II، Rocky Balboa“
Mamma Mia!، Les Mis� “ســيفريد بطلــة 

النجــم  إلــى  باإلضافــة   ،”erables، Ted 2
 Hidden“ بطــل  كوســتنر  كيفــن  العالمــي 
Figures، Jack Ryan Shadow Re�

cruit، Man of Steel” الذي يجســد بصوته 
شــخصية الكلــب “إينــزو” الــذي يــروي هــذه 

القصة الرائعة بأسلوب فلسفي مميز.
الــذي  الصــوت  “إن  العمــا:  مخــرج  يقــول 

يتمتــع بــه إينزو متميز جــدا، فهو في بعض 
األحيــان يعكس عمقا كبيــرا، وأحيانا يكون 
غيــر دقيــق، لكــن هذا جــزء من المتعــة، كما 
انــه يكــون صائبــا أحيانــا في بعــض األمور، 
وفــي أحيان أخرى مخطــئ، لكنه فعا كلب 
ذو معنــى وهــو يرغب في التعلــم على أمل 

أن يعود بشكل إنسان في حياة أخرى”.
أمــا الممثــل ميلــو فنتيميغليا، فيعلــق قائا: 
“مــا أحببته بالنص هــو الرحلة التي اتخذها 
هــذا الرجــل، عندهــا تعــي مســتوى التركيــز 
الســباق  ســيارات  ســائق  بــه  يتمتــع  الــذي 
الطريــق،  علــى  تعترضــه  التــي  والمشــاكل 
منهــا المطــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
وبالطبع األحداث غير المتوقعة التي يمكن 
أن تحيدنــا عــن مســارنا، وهذا مــا رأيته في 
حيــاة دنــي، ولقــد أحببت فعــا الرحلة التي 
انطلــق بهــا دنــي وأيــن انتهــى، واســتعراض 
كل ما يواجهنا على طريق الحياة، والعديد 
مــن األمور المتعلقة بأن يكون الشــخص أبا 

وزوجــا وأفضل صديق إلينــزو، وبأن يكون 
أيضا سائق سباقات”.

مــع  لقائــه  لحيــن  إنــه  فنتيميغليــا  ويقــول 
“إيــف”: “كان دنــي جــزءا مــن معادلــة فعلية 
وهــو لــم يكــن يعــي هــذا الشــيء، وعندمــا 
تكملهــا  فإنهــا  حياتــه،  إلــى  إيــف  تدخــل 
تمامــا، وفجــأة يكتشــف دنــي عندهــا هدفه 
الحقيقي، كما يتعرف على شــغفه الحقيقي 
وهــو ما كان يشــعر بــه على الــدوام أال وهو 

السباقات”.
أمــا النجمة أماندا ســيفريد التــي تلعب دور 
“إيف” فكانت قد قرأت الرواية عند نشــرها 
للمــرة األولــى: “لقد كان هــذا محطما للقلب، 
فأي شــيء يتضمــن كلبا قد يصبــح عاطفيا 
فعــا كــون الــكاب مخلوقــات طيبــة جــدا 
وهــي حيوانــات محببــة كثيــرا للنــاس، إنها 

قصة رائعة حول العائلة”.
للــكاب  محبــة  إنســانة  ســيفريد  وتعتبــر 
بالفعــل، حيث تقول: “إنهم يتمتعون ببراءة 

كبيــرة تظهر من خال عيونهم الكبيرة، كما 
انهــم مرحون ولديهم الكثير من الحشــرية، 
كل ما يرغبون به هو أن يحبوكم وتحبوهم 
أن  كلنــا  ويمكننــا  يعيشــوا حاضرهــم،  وأن 
نتعلم من هذا، وهو تحد كبير جدا لنا كبشر 
كــي نعيــش حاضرنــا، وأنــا ال أشــبع مــن أن 

أكون على مقربة من هذه الكاب”.
وتختــم )ضاحكــة(: “ســبب آخــر يجعــل هذا 
الفيلــم مناســبا جــدا لي هو أنــي وعدت بأن 
يكــون هنــاك كلــب فــي كل مشــهد”. وبينمــا 
شــخصية  بصوتــه  كوســتنر  كيفــن  يجســد 
الكلــب “إينــزو”، يظهــر “إينزو” على الشاشــة 
من خال الكلب “باركر” ذهبي اللون والبالغ 
“غولــدن  فصيلــة  مــن  ســنتين  العمــر  مــن 
ريتريفــر”، باإلضافة إلى الكلب “باتلر” البالغ 
مــن العمــر ثماني ســنوات والــذي يأخذ دور 
“إينــزو” بعمر أكبــر، ويتميز الكلبان المدربان 

جيدا بكونهما كانا كلبي إنقاذ.

مبني علــى روايــة ناجحــة بقصة فلســفية إنســانية مميزة

THE ART OF RACING IN THE RAIN

تــدور أحــداث الفيلــم حــول طفلــة صغيــرة تدعــى “دورا” أمضــت معظــم 
حياتهــا فــي استكشــاف الغابــة مع والديها، لكن ال شــيء يمكــن أن ُيبعدها 
عن مغامرتها األكثر خطورة على اإلطالق وهى المدرســة الثانوية، حيث 
تذهب المستكشفة قائدة ل)كورتس( و)دييجو( ومجموعة من المراهقين 
فــي مغامــرة إلنقــاذ والديهــا وحــل اللغــز المســتحيل وراء حضــارة اإلنــكا 

المفقودة.

بوبيــن  جيمــس  إخــراج  مــن   
وتقــوم ببطولــة الفيلــم ايزابيا 
المغامــرة،  دورا  دور  مونيــر 
حيــث يلعــب كل مــن أوجينيــو 
وإيفــا  بينيــا  ومايــكل  ديربيــز 
فــي  تريجــو  لونجوريــا ودانــي 

األدوار االخرى.

مــن  التمثيــل  طاقــم  ويتكــون 
إيزابيــا مونيــر فــي دور دورا، 
مادليــن ميرانــدا فــي دور دورا 
ديربيــز  أوجينيــو  الصغيــرة، 
فــي دور أليخانــدرو جوتيريــز، 
مايــكل بينــا في دور والــد دورا 

وغيرهم.

Dora and the Lost City of Gold
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بعد النجاح الساحق الذي حققته شركة ديزني من إنتاج نسٍخ حية من أفالمها 
القديمــة، خاصــًة نجــاح فيلــم “Aladdin الــذي جمــع إيــرادات تجــاوزت المليــار 
دوالر عالمًيا، تدرس الشــركة اســتثمار هذا النجاح بإنتاِج جزٍء جديد، ســيحمل 

عنوان “عودة جعفر”.

الجــزء الثانــي ســيبدأ من حيــث انتهى 
الجزء األول بتحول الوزير “جعفر” إلى 
جنــّي شــرير حبيــس مصبــاح ســحري، 
ومــن المتوقــع أن تدور أحــداث الجزء 
الثاني حول فرار “جعفر” بكل شره من 

محبسه. جدير بالذكر أن شركة ديزني 
قــد اســتثمرت فــي عــام 1994 نجــاح 
الفيلــم الكرتونــي “عــاء الديــن” الــذي 
ُعرض عام 1992، وأنتجت جزًءا حمل 

The Return of Jafar اسم

تعاقــدت اســتديوهات “STX” الترفيهيــة مــع الممثل كيفن هــارت، لبطولة فيلم 
 ،”Night Wolf“ الكوميديا

الــذي يتولــى كتابة الســيناريو الخاص  
Pokemon De� فيلــم  مؤلفــي  “بــه 

رايــان  للنجــم   ”tective Pikachu
رينلدوز. 

إطــار  فــي  تــدور  الفيلــم  قصــة 
شــخصية  حــول  كوميــدي 
“مســتذئب” خارق للطبيعة، وذكر 
“هارت” فــي تصريحات صحفية 
فــور  الفيلــم  بقصــة  أعجــب  أنــه 
عرضهــا عليــه مــن جانــب الشــركة 
ممتعــة  الفكــرة  وأن  المنتجــة 
ومتوافقــة تمامًا مــع الكوميديا التي 
أقدمها. وفقًا لموقع “هوليوود ريبوتر”. 
جدير بالذكر أن النجم كيفن هارت كان 
قد ســجل ظهورًا شرفيًا مؤخرًا بفيلم 
 Fast & Furious Presents:“
للنجــم   ”Hobbs & Shaw

دواين جونسون.

يبــدو أن ديزنــي قــررت كســب المزيــد مــن محبــي وعشــاق الســينما مــن مختلف 
األعمــار، وذلــك بخطتهــم إلعــادة تقديم عدد مــن األعمال الســينمائية الناجحة، 

وأبرزها فيلم “ NIGHT AT THE MUSEUM “ للمخرج شون ليفي.

بــوب  فــإن  ســيفي”   “ موقــع  وحســب 
إيجــر رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس 
أكــد   Walt Disney لشــركة  التنفيــذي 
أن هنــاك خطــة ضخمــة إلعــادة تقديــم 
حققــت  التــي  األعمــال  مــن  المزيــد 
أجــل  مــن  وذلــك  كبيــرة،  جماهيريــة 

Dis� +خدمــة البــث المباشــر الجديــدة 
ney وحســب cnn ديزنــي تمتلــك اآلن 
الكثيــر مــن االمتيازات بعد أن اشــترت 
اســتوديو the Century Fox 20، وهــو 
مــا ســيدفع ديزنــي العــادة تقديــم عدد 

من االعمال.

The Return of Jafar

Night Wolf ..كيفن هارت

NIGHT AT THE MUSEUM

ســتصدر روايــة جديــدة مــن عالــم “هانغــر غايمــز” لمؤلفتهــا ســوزان كولينز العــام المقبل، كمــا أعلن 
ناشــرها، ومــن المحتمــل أن تصــّور فيلمــًا ســينمائيًا، إذ بيــع منهــا 100 مليون نســخة حــول العالم 
وأربعة أفالم، وقسم “الثالث” الى جزأين. وتدور أحداث الكتاب الجديد، وهو من تأليف كولينز 
أيضًا، قبل عقود من أحداث الثالثية الشهيرة التي أدت دور البطولة فيها الممثلة جنيفر لورانس.

بيع من روايات “هانغر غايمز” التي أدت دور البطولة 
فيهــا الممثلــة جنيفــر لورانــس الموجهة إلى الشــباب 
أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم. وهي تروي 
قصــة الفتــاة كاتنيس إيفرديــن، التي أجبرهــا النظام 
الشــمولي لعالــم بانيــم الخيالــي علــى المشــاركة فــي 
معــارك مميتــة خــال ألعــاب تشــبه برامــج تلفزيــون 

الواقع.
وتــدور أحــداث هــذا الكتــاب الجديــد الــذي ال يحمل 
عنوانــًا بعــد ومن المفترض إصداره فــي مايو 2020، 
خال فترة “األيام المظلمة” قبل 64 عامًا من أحداث 
الثاثيــة، فــي حيــن كان يســعى وطــن بانيــم “إلــى 
التعافي” بعد حرب مدمرة، وفق ما قالت كولينز في 

بيان.
أفــام  أربعــة  وأســفرت ثاثيــة “هانغــر غايمــز” عــن 
“الفيلــم الثالــث قســم إلــى جزأين” وســاهمت بشــكل 
علــى  وحصلــت  لورانــس  جنيفــر  شــهرة  فــي  كبيــر 

إيــرادات مجموعهــا حوالــى 3 مليــارات دوالر 
اســتوديوهات  وأعلنــت  العالــم.  أنحــاء  فــي 

“الينزغايــت” التــي أنتجــت الثاثيــة أنها 
تخطط إلنتاج الفيلم المقبل.

فــي  كان  األول  الرئيســي  دورهــا 
 The Bill الكوميديــا  مسلســل 
إلــى   2007 مــن   Engvall Show

أفــام  فــي  وظهــرت   ،2009
 The Burning مثــل  مســتلقة 
 Winter’sو  2008 فــي   Plain
واألخيــر   ،2010 فــي   Bone
أكسبها ترشيح لجائزة األوسكار 

ألفضل ممثلة وجائزة غولدن غلوب 
الــروح  وجائــزة  ســتااليت  وجائــزة 

ممثلــي  نقابــة  وجائــزة  المســتقلة 
الشاشة ألفضل ممثلة.

عــودة قويــة جديــدة عبــر روايــة جديــدة لفيلــم كبيــر

جنيفر لورانس و“هانغر غايمز”

النجمة الهندية الشابة عليا بهات منشغلة حاليا في العمل في أحدث أفالمها، وهو فيلم الخيال 
العلمــي الجديــد Brahmastra، إال أنهــا لــم تتردد فــي العمل على طريقة جديــدة للوصول إلى 

أكبــر عــدد ممكــن مــن معجبيها، حيــث قامت بإطالق قنــاة جديدة على موقــع يوتيوب، حتى 
تقــوم مــن خاللهــا بإعطــاء معجبيهــا ومحبيها للمحــات من حياتهــا اليومية العادية، وأســرار 

نجاحها الكبير في بوليوود خالل سنوات قليلة.

 عليا نشــرت بالفعل أولــى مقاطع الفيديو الخاصة 
بها على قناتها الجديدة على موقع يوتيوب، وفيه 
وكشــفت لمعجبيها عن ســبب قرارها بإنشــاء قناة 
خاصــة بهــا علــى موقــع مشــاركة مقاطــع الفيديــو 
الشــهير. عليــا بهــات تحدثــت فــي مقطــع الفيديــو 
الجديــد علــى قناتها علــى موقع يوتيــوب، وقالت: 
أكــون شــخصا معبــرا ومنفتحــا  أن  اعتــدت  “لقــد 
للغايــة في الماضي، ولكننــي أصبحت أكثر تحفظا 
بعــد الشــيء بعــد أن أصبحــت ممثلــة” وأضافــت 
قائلــة: “مــا ستشــاهدونه علــى قناتــي علــى موقــع 
فــي  شــيء  كل  عليــه  هــو  مــا  ســيكون  يوتيــوب 
الحقيقة، ســيتضمن الكثير من حياتي دون حذف 
أو تعديــل، مــا يجــري حقــا وراء الكواليــس، األيام 
الجيــدة واأليــام الســيئة، األيــام الطريفــة، واأليــام 
الحافلــة بالعمــل، األيــام العاديــة البســيطة واأليام 

الرائعة، فقط أيام من حياتي”.
مقطــع الفيديــو األول علــى قنــاة عليــا 

يوتيــوب  موقــع  علــى  بهــات 
وعــدت  كمــا  يحتــوي  كان 
علــى لمحــات مــن حياتهــا 
تضمنــت  اليوميــة، 
كواليــس عمل تصفيف 
ومكياجهــا  شــعرها 
لتصويــر  اســتعدادا 
الجديــد  فيلمهــا 
 ،B r a h m a s t r a
تصويــر  وكواليــس 

مــن   Ikk Kudi أغنيــة 
 Udta الشــهير  فيلمهــا 

.Punjab

تحتــوي كما وعــدت علــى لمحات مــن حياتهــا اليومية

عليا بهات تطلق قناة على “يوتيوب”
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تزداد الحظوظ اإليجابية، لكن عليك أن تكون 
حذرا.

ال تعّقد حياتك، بل عالج األمور الطارئة بهدوء.

تواجه بعض األمراض التي تتعلق بالجهاز 
الهضمي.

واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة 
اليومية.

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح اليوم في 
العمل.

يستحسن أن تبقى كذلك لئال تدفع ثمن تسرعك. 

التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية 
قاسية.

خفف من األعمال غير المجدية، ودع أصحابها 
يقومون بها.

تكون منهمًكا بالتواصل مع محيطك والزيارات. 

تنتعش اآلمال فيسطع نجمك في مجالك المهني.

من األفضل تجّنب السرعة والتهور والمجازفات 
كلًيا.

لن تتأخر في استعمال كل ما قّدر لك من قدرات 
مهنية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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وقوع معركة جالديران 
بين العثمانيين 

والصفويين وهي 
من المعارك الفاصلة 

في تاريخ الدولة العثمانية 
وأستطاع فيها السلطان سليم 

األول االنتصار على الصفويين.

وّجهت زينة رسالة لخصومها، 
اذ انها نشرت صورة جديدة لها 
على حسابها الخاص على احد 

مواقع التواصل االجتماعي، 
وعّلقت عليها قائلة: “كيف 
انتصرت؟ تركت كل شيء 

ملقي على االرض، وقمت انا”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تنتظــر قريبا عــرض  “ســواها البخــت” و ”مســاحات خالية”

شيالء سبت: حققت أمنيتي مع القفاص

تطمــح الفنانــة البحرينيــة شــيالء ســبت إلــى تحقيــق نجاحات اخــرى في مجال 
عملهــا الــذي تحبــه وتديــن لــه بالفضــل فيمــا وصلــت إليــه، وتتطلــع للمزيــد مــن 
االعمال الناجحة، ففي رمضان الماضي تحققت لها إحدى االمنيات بالمشــاركة 
فــي “أمنيــات بعيــدة” وفيــه تركــت بصمتهــا مــع الفنانة هدى حســين، ومسلســل 
“ومــا أدراك مــا أمي”، فضالً عن تصديها لتقديم برنامج “لمســة فوز” عبر شاشــة 
تلفزيــون الكويــت علــى مــدار 30 يومــًا. وتــرى شــيالء، التــي صــورت دوريها في 
“ســواها البخت” و”مســاحات خالية” ليعرضا في وقت الحق، أنها “طماعة” فنيًا، 

وتتطلع إلى المزيد من النجاحات.

بأنهــا  قالــت  بعيــدة”  “أمنيــات  وعــن 
ســعيدة للمشــاركة في هذا العمل الذي 
وحقــق  رمضــان،  شــهر  خــال  عــرض 
وثــق  ألنــه  أوال؛  واســعة  أفعــال  ردود 
تعاونهــا االول مــع الفنانة القديرة هدى 
حســين، وقالــت فــي لقــاء جديــد معها 
مع موقــع الجريدة: “كنت أتطلع للقائها 
فــي عمــل درامي وتحقق لــي ما أردت، 
وايضــا المخرج المتميز محمد القفاص 
وكان  بــه،  يجمعنــي  تعــاون  أول  فــي 
يفترض ايضا ان اشارك معه في اعمال 
ســابقة ولكــن الظروف لــم تتهيأ، وجاء 
“أمنيات بعيــدة” ليجمعني بهذا الثنائي 
القريــب إلى قلبي، نعم كنت خائفة من 
المنافسة إال ان سعادتي بالوقوف أمام 
اســاتذة ونجــوم لهــم مكانتهــم كان لهــا 
وقــع طيــب على نفســي” وعــن اكثر ما 

استفزها في
فــي شــخصية “دالل” قالــت شــياء 

كانــت  الشــخصية  ان  ســبت 
تزخــر  ومختلفــة  جديــدة 

التقلبــات،  بالعديــد مــن 
عــدة  بمراحــل  وتمــر 
نفســية  وتراكمــات 
أدت إلــى تطــور في 

ولعــل  الشــخصية، 
اإلنســاني  العمــق 

ايضــا أحــد أبــرز 
في  الجوانــب 

هذا الدور.
ثــت  تحد و

مــع  تعاونهــا  عــن  اكثــر 
الكبيــر   المخــرج  المخــرج 

محمــد القفاص وقالــت: “مخرج 
تلــك  أنتظــر  وكنــت  قديــر، 

الفرصــة للقائه فنيا، الســيما 

أننــي اشــعر دائمــا ان لــدي الكثيــر، ولكــن 
إلــى مخــرج يعــرف كيــف  االمــر يحتــاج 
يســتفز الممثــل ليخــرج أفضل مــا بداخله 
الســليمة،  بالطريقــة  امكاناتــه  ويوظــف 
وهــذه من أهــم صفات القفــاص”. والعمل 
مــع هدى حســين: “عندمــا بــدأت التمثيل 
كانــت لــدي مشــكلة فــي اللهجــة، إذ كان 
كامــي باللهجة البحرينيــة البحتة، ولكن 
مــع الوقــت والمشــاركة فــي اعمــال عــدة 
واالســتقرار في الكويت كل ذلك ادى إلى 

إتقاني للهجة الكويتية”.
وتحدثت النجمة الجميلة عن قلة األعمال 
بالفعــل  ان  وقالــت  البحرينيــة  الدراميــة 
هنــاك قلــة فــي اإلنتــاج البحرينــي، ولكــن 
يبقــى خليجنــا واحــدا، والســاحة الفنيــة 
الــذي  الوطــن األكبــر  الخليجيــة هــي 
يظلــل جميــع الفنانيــن، واضافت: 
“أحــرص على المشــاركة في أي 
عمــل ســواء كان كويتيــا او 
بحرينيا او ســعوديا، ولعل 
المتابع لمــا قدمت خال 
الفتــرة الماضيــة يلمس 

ذلك”
وعن مشاركتها 
مسلســل  فــي 
أدراك  “ومــا 
قالــت:  أمــي”  مــا 
محظوظــة  “كنــت 
درامييــن  عمليــن  فــي  بالمشــاركة 
هــذا العام، و”مــا أدراك ما أمي” مميز 
وتــرك انطابعا ايجابيا لدى الجمهور، 

خصوصــا أننــي التقيــت مــن خالــه نخبة 
وتحــت  بهــم،  أعتــز  الذيــن  الفنانيــن  مــن 
قيــادة المخرج حســين الحليبي، والكاتب 
علــي الدوحــان. وحــول جديدهــا، قالــت 
مسلســل  عــرض  “أنتظــر  ســبت  شــياء 
أبــل  حســين  للمخــرج  البخــت”  “ســواها 
والكاتــب محمــد الكندري، والــذي جمعني 
ونخبــة مــن الفنانيــن منهم هيا الشــعيبي، 
وهــدى حمدان، وفخرية خميس، ومحمد 
الصيرفــي، وأيضــا أنتظــر عرض مسلســل 
“مســاحات خالية” للمخرج محمد دوايمة 
والمؤلــف علــي فريج، وشــارك فــي العمل 
كذلــك نخبــة مــن الزمــاء األعــزاء منهــم 
وســلمى  احمــد  وعبيــر  الخرجــي  زهــرة 
ســالم وعبــدهللا الطــراروة، والعديــد مــن 

االسماء”.
الحيــاة  عــن  صــورة  المسلســل  ويقــدم 
المــال  وراء  اللهــث  حيــث  مــن  الحاليــة 
والمصالــح، مــن دون األخــذ فــي االعتبــار 
فــي  الرحــم،  وصلــة  األســرية  العاقــات 
علــى  الدخيلــة  األفــكار  ســيطرة  ظــل 
وهنــاك  الشــباب،  وتحديــدًا  المجتمــع، 
العديــد مــن المشــروعات الفنيــة أدرســها 
حاليــًا، وسأكشــف فــي الفتــرة المقبلة عن 

المناسب منها. 
هنــاك  “ان  فقالــت  التلفزيــون  عــن  امــا 
العديــد من العروض مازلت أدرســها، وقد 
أوافــق عليهــا، وقــد أعتــذر عنها، وســأركز 
فــي الدرامــا بعــد تجربتــي خــال رمضان 
فــوز” عبــر  “لمســة  برنامــج  فــي  الماضــي 

شاشة تلفزيون الكويت”.

المحتــوى  بــث  شــركة  نشــطاء  دان 
الترفيهي “نتفليكس”، بسبب استخدام 
منصتهــا للترويــج لعــادات ســلبية مثــل 
فــي  وبخاصــة  المخــدرات،  تعاطــي 
عروضهــا التلفزيونيــة األشــهر واألكثــر 
متابعــة بيــن فئــة المراهقين والشــباب، 
مــع  كليــًا  يتعــارض  ذلــك  أن  معتبريــن 
أخيــرًا،  عنهــا  أعلنــت  التــي  سياســتها 
فيمــا يتعلــق بالحد من تصوير مشــاهد 

التدخين في برامجها التلفزيونية. 
 ”NPR“ موقــع  أورده  تقريــر  وأشــار 

التــي  نتفليكــس  برامــج  بعــض  إلــى 
وتتضمــن  المراهقيــن،  فئــة  تســتهدف 
عــددًا مــن مشــاهد تعاطــي المخــدرات، 
 ”On My Block“ منهــا سلســلة الدرامــا
التــي صدرت العــام الماضي، والمصنفة 
رقابيــًا للمراهقيــن 14 عامــًا ومــا فــوق، 
حصلــت  الــذي  التصنيــف  نفــس  وهــو 
“أشــياء  التلفزيونيــة  السلســلة  عليــه 
غريبــة”، والتــي تعرضــت ســابقًا لوابــل 
كثــرة مشــاهد  بســبب  االنتقــادات  مــن 

التدخين فيها.

خطر “نتفليكس” على الشباب
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 1921
إعان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملًكا عليها.

1939
 أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا.

 1990
الجمهورية األلمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا االتحادية تعلنان نيتهما االتحاد في 3 أكتوبر من نفس العام.

 1991
 االتحاد السوفييتي ُيعِلن حل جهاز االستخبارات السوفيتية “كي جي بي” بعد تورطِه في انقاب فاشل.

 2005
سقوط طائرة ركاب في بيرو يؤدي إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 51 شخصا.
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انتهــى الفنــان حســين المنصور مــن تصوير دوره في ســهرة 
تلفزيونيــة بعنــوان “بغيناها طرب”، من تأليــف عادل الزاهد 
وإخراج حسن سراب، ويشــارك في بطولة العمل أيضًا مرام 
وأحمد إيراج ومن مصر الفنان جمال حجازي ومجموعة من 

الفنانين.
وفي هذا الشــأن، ثمن المنصور التنوع الذي تشــهده الساحة 

حاليــًا مــا بين أعمــال درامية طويلــة وأخرى على هيئة ســهرات 
تلفزيونية، قائاًل إن العمل مدته ساعة تلفزيونية.

قــررت الفنانة زينة دعم الفنان أحمد حلمي في حملة الهجوم 
الــذي تعــرض لهــا فيلمه األخيــر “خيــال مآتة”، ونشــرت 
الملصــق الدعائي الخاص به، وعلقت قائلة: “لســة خارجة 
من الفيلم تحفة”. من جهة أخرى، تعرضت زينة النتقادات 
كثيرة خــالل الفتــرة الماضيــة، واتهمها العديــد من رواد 

مواقع التواصــل االجتماعــي بتحريض شــقيقتها لالعتداء 
بالضرب على الفنان أحمد عز ومحاولة التشــويش على النجاح 
الذي حققه من خالل أفالمه األخيرة ومنها “الممر” و”والد رزق”.

قــال الفنان ياســر جالل إنــه يتعامل مع الفن كرســالة يجب 
استغاللها في محاربة الفساد، مشيرا إلى أنه في مسلسله 
األخير “لمس أكتاف” كشــف عن أســماء عــدد من األدوية 
التــي تباع في الصيدليات ويســتخدمها الشــباب كمخدر؛ 
ألنهــا غير مجدولة ومن الســهل شــراؤها، مشــيرا إلى أن 

قصة العمل تحــذر من كارثة األدوية غيــر المجدولة، والتي 
يتم تداولها في الصيدليات لعالج بعض األمراض ومنها الصرع، 

ويستخدمها الشباب كمخدرات تؤدي لإلدمان.

الفن رسالةدعم زينةجديد المنصور



ما الدول التي تمضي أطول وقت على مواقع التواصل؟

أطلقت مايلي سايرس أغنية جديدة بعنوان “slide away”، بعد مرور  «
أيام معدودة فقط على انفصالها عن زوجها الممثل األسترالي ليام 
هيمسوورث. ونشرت سايرس فيديو تشويقيا على إحدى صفحاتها 
بمواقع التواصل، تعلن فيه طرح أغنيتها على قناتها ب”يوتيوب”. 

وتسلط األغنية الضوء على موضوع االنفصال، والمراحل الحزينة التي 
يمر بها الثنائي قبل ذلك.

كشــفت دراســة حديثــة، أن الشــعوب التــي تكثــر من اســتخدام المنصــات االجتماعية، 
تواجه تبعات وخيمة على المســتوى السياســي، وســط مخاوف من تقاعس الشــركات 
 ،”pcmag“ العمالقــة فــي التصــدي للدعايــة واألخبــار الزائفة. وبحســب ما نقلت موقــع
عــن مؤشــر الويــب العالمــي، فــإن الفليبينييــن يتصــدرون شــعوب العالــم، فــي اإلقبــال 
على منصات التواصل االجتماعي، ويقضي كل شــخص من البلد اآلســيوي مدة تصل 
فــي المتوســط، إلــى 4 ســاعات فــي اليوم الواحد، وفق ما نشــرته “ســكاي نيــوز”. ويرى 
المصــدر، أن الرئيــس الفلبيني رودريغو دوتيرتــي، الذي يواجه اتهامات بانتهاك حقوق 
اإلنســان في حربه على المخدرات، اســتغل هذه المواقع فاتخذها بمثابة أدوات ألجل 

تعزيز القبضة على السلطة.

مــن  عــدد  بإزالــة  فيســبوك  موقــع  وقــام 
بعــد  الفلبيــن،  فــي  الوهميــة  الحســابات 
لكــن دوترتــي  الرئاســية،   2016 انتخابــات 
مــا يــزال مســتفيدا مــن ســطوة المنصــات 
شــعب  ثانــي  أمــا  بــاده.  فــي  االجتماعيــة 
فهــم  االجتماعيــة،  المنصــات  علــى  يقبــل 
المــدة  متوســط  يصــل  إذ  النيجيريــون، 
التــي يقضيهــا مواطــن البلــد اإلفريقي على 
المواقــع، 3 ســاعات و36 دقيقــة فــي اليوم 

الواحد.
ولم يسلم النيجيريون بدورهم من األخبار 
األخيــرة  االنتخابــات  فخــال  الزائفــة، 
التــي أقيمــت فــي البــاد، أثيــر جدل واســع 

بشــأن الشــائعات المنتشــرة علــى المنصــات 
آراء  علــى  التأثيــر  ألجــل  االجتماعيــة 

الناخبين.
وجــاء المكســيكيون في المرتبــة الثالثة )3 
ســاعات و10 دقائــق(، ويليهــم األتــراك فــي 
المركز الرابع، بمدة متوسطها ثاث ساعات 
وخمــس دقائق. أما الواليات المتحدة التي 
حلــت فــي المرتبــة الثامنــة، فتشــهد نقاشــا 
محمومــا بشــأن دور المنصــات االجتماعيــة 
فــي الحقل السياســي، الســيما بعــد وصول 

الرئيس دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
ويعتمــد الرئيــس األميركــي علــى التغريــد 
في موقع تويتر، بشــكل كبير، ألجل إيصال 

آرائــه، فــي إطــار مــا يعتبــره اســتغناًء عــن 
مؤسســات اإلعــام التقليدية التــي تناصبه 
العداء، بحسب قوله، لكن الخبراء يتهمون 
ترامــب بترويــج مغالطــات وأكاذيــب ألجل 

استمالة الرأي العام.
وال يقتصــر هــذا التأثير على الشــعوب التي 

بشــكل  االجتماعيــة  المنصــات  تســتخدم 
كبيــر، ففــي البرازيــل، التــي لــم تحــل فــي 
بــدور  يوتيــوب  اضطلــع  القائمــة،  صــدارة 
بــارز فــي انتخــاب الرئيس اليمينــي، جايير 
صحيفــة  كشــفته  مــا  وفــق  بولســونارو، 

“نيويورك تايمز”، مؤخرا.
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محرر مسافات

أصبحــت الفنانــة إلهــام الفضالة أصغر جدة في الوســط الفنــي، بعدما رزقت أول 
حفيــدة لهــا، وشــاركت الفضالــة فرحتهــا مــع الجمهــور وزمالئهــا الذيــن طوقوهــا 
بعبارات المحبة، وقالت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني هللا بفرحة 
ال يصفهــا أي كالم رزقنــي هللا بــأول حفيدة “إلهام” فالحمــد لله حمدًا يليق بجالله 

على أجمل عطايا الرحمن وعلى سالمة ابنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.

ُيذكــر أن الهــام الفضالة تشــارك حاليًا 
ريــا  “عــودة  مســرحية  عــروض  فــي 
داود  الفنانيــن:  بطولــة  وســكينة” 
وإلهــام  الشــعيبي،  وهيــا  حســين، 
وثامــر  البريكــي،  وخالــد  الفضالــة، 
وعلــي  طالــب،  ونورهــان  الشــعيبي، 
الفرحــان، وعبــدهللا الحمــادي، ومــن 

تأليــف هيــا الشــعيبي، وإخــراج ثامــر 
الشعيبي، وإشراف عام هاني الطباخ، 
وإنتاج مؤسسة هيونة لإلنتاج الفني 
والمسرحي، ومن المتوقع أن تعرض 
المســرحية ضمــن فعاليــات مهرجان” 
صيفــي ثقافــي”، وذلــك عقــب جولــة 

ناجحة في السعودية.

كشــفت الفنانة هيفاء عادل عن استعدادها 
لدخــول 3 أعمــال دراميــة تلفزيونيــة هــذا 
مســرحية  عــروض  انتهــاء  بمجــرد  العــام 
“موجــب” التي تشــارك فيها ضمــن فعاليات 

موسم عيد األضحى.
وقالــت عــادل إن المسلســل األول الــذي تم 
االتفــاق عليــه فعليــًا هــو من إنتــاج عبدهللا 
بوشــهري، وتأليــف الكاتبــة مريــم القــاف، 
وتجســد من خاله شخصية مختلفة تمامًا 
عــن أعمالهــا الســابقة، فــي قالــب اجتماعي 
معاصــر، علــى عكــس مسلســلها “الديرفــة” 
عــرض  الــذي  عبــدهللا  منــاف  للمخــرج 
رمضــان الماضي وكان عماً تراثيًا تاريخيًا 
يتنــاول حقبــة زمنيــة ماضيــة خــال فتــرة 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
وأكــدت أنهــا تعتــز بتجربتهــا األخيــرة مــع 
تكــرر  لــو  وودت  عبــدال  منــاف  المخــرج 
التعــاون بينهمــا، كاشــفة أنهــا تلقــت عرضــا 

“عافــك  الجديــد  فــي مسلســله  بالمشــاركة 
الخاطــر” الجــاري تصويــره اآلن، لكنهــا لــم 
المطــروح عليهــا،  الــدور  فــي  تجــد نفســها 
علــى حد تعبيرهــا. وأضافت عادل أن ثاني 
أعمالهــا ســتخوض به الســباق الدرامي في 
رمضــان المقبل، وتجــري كتابته حتى اآلن، 
وبمجــرد انتهاء النص كاماً ســتوقع العقد، 
العمــل  تفاصيــل  عــن  اإلفصــاح  يمكــن  ثــم 
والطاقــم الفنــي المشــارك به، وأشــارت إلى 
أنهــا بصــدد قراءة نــص ثالــث للمؤلف حمد 

بدر.
يذكــر أن هيفاء تألقت في رمضان الماضي 
بمسلسل “الديرفة” للمؤلفة علياء الكاظمي، 

وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

والتبريــكات المحبــة  بعبــارات  طوقوهــا  زمالؤهــا  الســابقة أعمالهــا  عــن  تمامــا  مختلفــة  شــخصيات 
إلهام الفضالة أصغر جدة في الوسط الفني هيفاء عادل تستعد لـ 3 أعمال تلفزيونية

تســتعد فرقــة “مجموعــة تياتــروز” لتقديــم وإنتــاج 
ولكــن”  “متقاعــد..  بعنــوان  قصيــر  مســرحي  عمــل 
مــن  الوالديــن،  لرعايــة  المحــرق  دار  مــع  بالتعــاون 
تأليــف وإخــراج الفنــان نضــال العطــاوي، وهــو عمل 
بقالــب اجتماعــي درامــي كوميــدي ويعــرض بنظــام 
مســرح الكراســي حيــث يتوســط العــرض الجمهــور 
حديــث  عبثــي  كوميــدي  بأســلوب  إخراجــه  وتــم 
المســرحية ســتعرض بمقر جمعية الكلمة الطيبة في 
منطقــة البســيتين يومــي الجمعة والســبت الموافق 
30 و31 أغســطس بواقع عرضين في اليوم، بســبب 
قبــل  الحضــور  تتطلــب  التــي  المقاعــد  محدوديــة 
العــرض بوقــت كاف، حيــث ســيقدم العــرض األول 
في تمام الســاعة السابعة مساًء والعرض الثاني في 
تمام الساعة الثامنة والنصف مساًء والدعوة عامة.

“ الباد” التقت بفريق عمل المسرحية وسجلت هذه 
الوقفة:

 يقول الفنان خالد رشدان: «

“ متقاعــد.. ولكــن”، عمــل يمــس الكثير من المشــاكل 
االجتماعية خصوصا الكبار في السن او المتقاعدين 
بشــكل خــاص، وأقــوم فــي هــذا العمــل بــأداء أدوار 

متعــددة فــي خــال عمــل قصيــر مدته نصف ســاعة 
العمــل  فــي  رغبتــي  يائــم  تحــٍد  اعتبــره  مــا  وهــو 
المســرحي، وبالنســبة لــي ولباقــي الفريــق نعــزز فيه 
الــروح الجماعيــة للفريــق، فهدفنــا األساســي إثبــات 
وجــود الفريــق فــي الوســط المســرحي وهــو بمثابــة 

انطاقة جديدة نسعى فيها إلى تقديم المزيد.

وبدوره قال أحمد المنصوري: «

مســرحية “متقاعــد.. ولكــن” تجربة جديدة بالنســبة 
لــي في مجــال الدراما المســرحية وهدفــي في هذه 

المســرحية توصيــل رســالة إلــى أبائنــا بــأن التقاعــد 
ليس نهاية العمر وأنه من الممكن مواصلة العطاء

أما بالنســبة “لتياتروز” فهــي تعتبر انطاقتي األولى 
حيث بدأت التمثيل على يد المخرج نضال العطاوي 
ســنة 2019 وشــاركت فــي العديــد من المســرحيات: 
“ســوالف يهالو 1 و2 “و مســرحية “سحر البنفسج “و 
مســرحية “جزيــرة المهرجيــن” و”مســرحية ملينــا يا 

زحمة”.

وكان هذا الرأي لحمد عجاجي: «

مشاركتي في مسرحية “متقاعد..ولكن” كممثل هي 
من المشــاركات الجميلة طبعا النها تجمعني بمعلمي 
الذي جعلني اقف على خشــبة المســرح في عمر 18 
عامــا وأصدقائــي الذيــن كانوا معي في تلــك الفترة، 
وانا اليوم في عمر 28، فجميل ان نجتمع مرة أخرى 

في عمل واحد.
األهــداف كثيــرة، ولكــن أهمهــا تقديــم عمــل يحمــل 
رسالة هادفة وان يكون متكامل من ناحية التقنيات 
المســرحية وممتع للمشاهد، وكذلك عودة مجموعة 

تياتروز الى الساحة وتكملة انجازاتها السابقة.

 ويضيف عجاجي: «

بــدأ مشــواري مع “تياتــروز” منذ تأســيس المجموعة 
وشــاركت فــي العديــد مــن االعمــال داخــل وخــارج 
المملكــة، وحصدنــا الكثيــر مــن الجوائز ورفعنا اســم 

المملكة.
يجدر بالذكر أن “مجموعة تياتروز “ تعتبر من الفرق 
الخاصة التي تأسســت بكوادر شــابة بقيادة المخرج 
نضــال العطــاوي والتــي شــهدت لهــا الســاحة الفنيــة 
مجــال  فــي  وعربيــة  محليــة وخليجيــة  بإنجــازات 
المســرح والتلفزيــون، حيــث تعمــل بشــكل ذاتي في 
ظــل ظــروف اإلنتــاج الصعبة بهــدف دعــم المواهب 

والمساهمة بالعمل في المجال المسرحي.

ــاوي ــطـ ــعـ ــال الـ ــ ــض ــ ــف وإخـــــــــراج ن ــيـ ــألـ ــل درامــــــــي كـــومـــيـــدي مــــن تـ ــمـ عـ
مسرحية “متقاعد.. ولكن” انطالقة جديدة لمجموعة تياتروز

خالد رشدانحمد عجاجيمخرج العمل نضال العطاويأحمد المنصوري
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أوباما وميشيل يظهران بأول فيلم من إنتاجهما
سجل الرئيس األميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول 
في  تصويره  تم  وثائقي  فيلم  خــال  من  هوليوود  في  لهما  ظهور 
المنطقة الصناعية بأوهايو، ووصفه النقاد بأنه فيلم مؤثر جاء في 

موعده.
ويــتــنــاول فيلم “الــمــصــنــع األمــيــركــي” )أمــيــركــان فــاكــتــوري( قصة 
استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، 
غراوند  هاير  وشركة  نتفليكس  بين  المشترك  اإلنتاج  باكورة  وهو 

التي أسسها أوباما وزوجته العام الماضي.
وكتب أوباما على تويتر األربعاء “قصة جيدة تمنحك الفرصة لفهم 
أنا وميشيل إلنتاج  حياة شخص آخر بشكل أفضل. هذا ما جذبنا 

أول فيلم لشركة هاير جراوند”.
يتتبع الفيلم الوثائقي حياة آالف العمال الذين تقرر تسريحهم من 
الركود  خــال  أوهايو  بوالية  مورين  في  السيارات  صناعة  قطاع 
أمريكا  فوياو جاس  أعــادت شركة  والذين   2008 في  االقتصادي 
الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع 
)المصنع  فيلم  بوست  واشنطن  صحيفة  ووصفت  سنوات.   6 بعد 
ممتازة  “وسيلة  بأنه  األربعاء  “نتفليكس”  طرحته  الــذي  األميركي( 

تخدم مهمة إلقاء الضوء على قصص الجماعات المهمشة”.
السينمائي  مــع  للفيلم  للترويج  مصور  تسجيل  فــي  أوبــامــا  وقــال 
أن  “نــريــد  نتفليكس  أطلقته  بوجنار  وستيفن  رايــشــرت  ينجوليا 

يتجاوز الناس ذاتهم ويتعرفوا ويفهموا حياة اآلخرين”.

وقالت ميشيل أوباما للسينمائيين، االثنين، إنها تأثرت بشكل خاص 
بالمشاهد األولى للعمال وهم على أرضية المصنع. وقالت “من هنا 

جئت، هكذا كان أبي”.
وأضافت “من أكثر األشياء التي أحبها في هذا الفيلم.. هو أن تدع 
يحمل  ال  فاكتوري(  )أميركان  بأنفسهم.  قصتهم  يــســردون  الناس 

توجيها معينا، لم يخضع لتنقيح”.
وقال  “مؤثر”،  بأنه  الفيلم  تايمز  أنجلوس  لوس  صحيفة  ووصفت 
مــوقــع فــوكــس دوت كـــوم الــثــقــافــي إنـــه يعطي “لــمــحــة رائــعــة عن 
على   %  97 بلغت  تقييم  بنسبة  الفيلم  وحظي  العولمة”.  تحديات 

موقع روتن توميتوز لتقييمات األفام.

اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في 
الــتــي تعتبر “رئــة  غــابــات األمـــــازون، 
األرض”، إلى درجة أن أعمدة الدخان 
ــرت فــــي صـــور  ــهـ ــهــا ظـ الـــنـــاجـــمـــة عــن

التقطت من الفضاء.
ونشر مرصد وكالة الفضاء األميركية 
ــي، صــورا على موقعه  “نــاســا” األرضـ
الدخان  من  غطاء  تظهر  اإللكتروني 
يغطي مساحات شاسعة من الغابات 

الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال المرصد إن الدخان كان يتدفق 
األمــيــال من  آالف  فــوق  السماء  فــي 
الــغــابــات فــي الــبــرازيــل وفــوق حــدود 
وبيرو.  وتشيلي  بوليفيا  مع  األخيرة 
التي توصف  الغابات  وطالت حرائق 
بـــولـــو،  ــاو  ــ سـ األرض”،  “رئــــــة  بـــأنـــهـــا 
ــبــرازيــل، حــيــث أجــبــرت  أكــبــر مـــدن ال
المصابيح  تشغيل  عــلــى  الــمــركــبــات 
التي  الغيوم  الظهيرة؛ بسبب  في عز 
ــابـــات األمـــــازون  شــكــلــتــهــا حـــرائـــق غـ

القياسية.

حرائق األمازون 
تظلم مدنا في 

عز النهار

لقطة من الفعاليات التراثية والثقافية لـ “سوق عكاظ 
التاريخية” في المملكة العربية السعودية. )واس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

واليــة  فــي  المختصة  الــســلــطــات  فتحت 
فلوريدا األميركية تحقيقا؛ لمعرفة أسباب 
االضطراب العصبي الغامض، الذي أصاب 
حيوانات الفهد والوشق، وبات يمنعها من 

التنقل بشكل طبيعي.
والثروة  بالصيد  المعنية  الوكالة  وقالت 
“جميع  إن  فلوريدا  في  البرية  الحيوانية 
الحيوانات المصابة ال تسير بشكل طبيعي 
قوائمها  فــي  مشاكل  مــن  تعاني  أنــهــا  أو 
“فرانس  وكالة  ذكرته  لما  وفقا  الخلفية”، 
ــيـــرات الــمــراقــبــة  ــامـ بــــــرس”. وســجــلــت كـ
فصيلة  من  وهي  الحيوانات،  لهذه  صورا 
السنوريات، بدرجات مختلفة من المرض 
حتى  معروفة  غير  أسبابه  تــزال  ال  الــذي 

اآلن.
ــفــرضــيــات الــمــطــروحــة  غــيــر أن بــعــض ال
المجهولة،  المرضية  الحالة  هــذا  لتفسير 
تشير إلى أمراض معدية أو نقص غذائي 

أو التعرض لمواد سامة.
وال يزال العلماء يسعون إلى تحديد نطاق 

مشكلة السنوريات.

للفنان  الفنانين الشباب، تمثااًل  نحت أحد 
ــمــصــري الــمــخــضــرم حــســن حــســنــي، ما  ال
تــســبــب فــي تــصــدره لــلــتــغــريــدات األكــثــر 
رواجا في مصر على موقع تويتر. ونشر 
فـــؤاد صاحب  الــمــصــري محمود  الــنــحــات 
تــمــثــال حــســن حــســنــي، مــجــمــوعــة صــور 
نشر  إعــادة  المغردون  في  ليبدأ  للتمثال، 
ــدارة  ــي صــ ــتــمــثــال فـ ــور ويــصــبــح ال ــصـ الـ
ــفــن” أن  ــمــوقــع.  وأوضــــح مــوقــع “فـــي ال ال
عبروا  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
به  قــام  الــذي  الفني  بالعمل  إعجابهم  عن 
النحات الشاب، وتقديرهم للفنان المصري 
الكبير عبر  التغريدات.  يشار إلى أن الفنان 
حسن حسني يعرض له حاليا فيلم “خيال 
الكوميدي  النجم  بطولة  من  وهــو  مآته”، 

أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي.

مرض عصبي “غامض” 
يهدد حيوانات في أميركا

تمثال حسن حسني 
يثير الجدل على “تويتر” “ذا روك”،  بأن نجم أفام األكشن دواين جونسون  أفادت مجلة “فوربس” األميركية، أمس، 

تصدر القائمة السنوية ألعلى الممثلين أجرا في العالم.
وقالت المجلة إن جونسون، المصارع السابق الملقب بــ “ذا روك”، جنى 89.4 مليون دوالر، من 

يونيو 2018 إلى يونيو 2019.
ويتضمن ذلك الرقم، راتب جونسون ونسبته من أرباح أفامه، إضافة إلى 700 ألف دوالر عن 

كل حلقة من مسلسله )بالرز( الذي تنتجه شبكة )إتش بي أو(، وفق ما نقلت “رويترز”.
أما المركزين التاليين في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” 

)أفنجرز(، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.
وبحسب المجلة األميركية فإن كريس هيمسورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون 

دوالر، بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دوالر.

“ذا روك” األعلى أجرا في قائمة فوربس

الممثلة وعارضة األزياء البريطانية كارا ديليفين تصل العرض األول من 
مسلسل “كرنفال راو” في هوليوود )أ ف ب(

جمع ذا روك ثروة تصل إلى نحو 90 مليون دوالر خالل 12 شهرا

السنة الحادية عشرة - العدد 3965 

الجمعة
23 أغسطس 2019 
22 ذو الحجة 1440

تمثال حسن حسني

حظي الفيلم بنسبة تقييم بلغت 97 %

صانع السالم
ــر  ــي ــب ــع ــر الـــــــود وأنـــــفـــــاس ال ــ ــي ــ ــي أث ــ فـ

ــاح الـــبـــاســـمـــي ــ ــب ــ ــص ــ وطـــــــــّرة أنـــــــــوار ال
ــر ــي ــض ــن والـــمـــطـــر والـــطـــيـــر والـــــــــروض ال

ــي  ــم ــائ ــه ــال ال ــيـ ــخـ ــاس الـ ــ ــس ــ وجـــــــذوة اح
ــان وجـــريـــر ــ ــسـ ــ ــى وحـ ــ ــشـ ــ وُبــــــــــردة األعـ

ــي  ــ ــازم ــ ــخ ــ وهـــيـــلـــمـــان الـــشـــنـــفـــرى وال
ــيـــف الــشــطــيــر ــسـ ــل والـ ــيـ ــهـ ــد والـ ــهـ ــشـ والـ

ــي ــم ــائ ــغ ــام الـــســـحـــاب ال ــ ــس ــ ــة أن ــ ــوع ــ وف
ــر  ــي ــن ــُم ــدر ال ــ ــب ــ ــا طــلــعــة ال ــ ــك ي ــ ــيـــت ل جـ

أنــــهــــم بــــصــــوت األديـــــــــب الـــنـــاهـــمـــي 
ــر ــي ــش ــب ــه ال ــ ــ ــي عــــّطــــرت وج ــانـ ــهـ فــــي تـ

ــا مــتــراكــمــي ــ ــن ــ ــي هــــا ُه ــ ــل ــ وأبــــــــدت ال
ــر  ــديـ ــقـ ــم الــــقــــائــــد، الــــفــــذ الـ ــيـ ــزعـ ــلـ لـ

ــد الـــعـــظـــيـــم الــحــاكــمــي ــجـ ــمـ ــة الـ ــلـ ــعـ ُشـ
ــه الـــصـــعـــب الــخــطــيــر  ــابـ ــي جـ ــلـ تـــاجـــنـــا الـ

ــي  ــمـ ــاتـ ــقـ ــن مـــــا فـــــج الــــــزمــــــان الـ ــ ــي ــ ل
ــا يــصــيــر ــ ــي م ــ ــل ــ ــر الـــلـــي صـــــار وال ــ ــّي ــ وص

ــم الــمــتــشــائــمــي  ــ ــ ــواه ــ ــ رغــــــم أنــــــف ال
ــر ــيـ ــوفـ ــة الـــخـــيـــر الـ ــلـ ــبـ ــا قـ ــ بـــوعـــلـــي يـ

ــا مــتــنــاغــمــي ــ ــره ــ ــح ــ أقــــبــــل الــــلــــي س
وحـــريـــر زل  عـــلـــى  الــــلــــي  ــروس  ــ ــ ــع ــ ــ ال

ــي ــمـ ــائـ ــنـ أجــــــــرت الــــــــود الــــقــــديــــم الـ
ــر ــا ســـمـــو الــــلــــي لـــنـــا حـــقـــق مــصــي ــ  يـ

ــدو الـــغـــاشـــمـــي  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــب اطـ ــ ــّيـ ــ وخـ
ــر ــيـ أمـ أطــــلــــق  ســـــّيـــــدي  ظــــّلــــك  دام 

تـــصـــنـــع أهــــــــداف الــــســــالم الــحــاســمــي
ــر ــري ــط ــم ــوٍس ق ــ ــبـ ــ ــن بـــعـــد وقـــــــٍت عـ ــ مـ

جـــــــاوز أحـــــــــداث الـــــصـــــراع الـــفـــاطـــمـــي
نــظــيــر ــك  ــ لـ ــا  ــ مـ ــدي  ــ ــّيـ ــ سـ اهلل  ــك  ــ ــاب ــ ج

مــــــن مــــالئــــكــــة الـــــــوئـــــــام اآلدمــــــــي 
تــــــــردم األوجــــــــــــاع وتــــحــــث الــمــســيــر

ــات الـــــزمـــــان الـــقـــادمـــي ــ ــراجـ ــ ــفـ ــ ـــ انـ ــ لـ
ــك ســفــيــر ــ ــة ل ــف ــي ــل ــا خ ــ ــا الـــلـــي ي ــالـــهـ قـ

الـــهـــاشـــمـــي  دار  لـــيـــن  ــا  ــ يـ هـــنـــا  ــن  ــ مـ
ســـــّيـــــدي يـــــا بـــوعـــلـــي قـــبـــل األخـــيـــر

ــمـــي ــاتـ ــحـ ــم عـــاهـــلـــنـــا األشــــــــم الـ ــ ــس ــ ب
ــغــفــيــر جـــيـــت أرّتـــلـــهـــا عـــلـــى الـــجـــمـــع ال

ــوف الـــغـــانـــمـــي  ــسـ ــلـ ــيـ ــفـ فـــــي ســـمـــو الـ
ــر ــي ــم ــي يــــا فـــــــارس أمــــجــــاد وض ــلـ ــوعـ بـ

ــالم الـــدائـــمـــي ــ ــسـ ــ وجـــــائـــــزة ضـــيـــف الـ
ــر ــدي ــغ ــك مـــثـــل ال ــ ــات ل ــ أقـــبـــل الـــلـــي جـ

ــي  ــمـ ــاعـ مــــــن خــــــيــــــاٍل عـــــبـــــقـــــرٍي نـ
ــر  ــي ــب ــك ــب ال ــلـ ــقـ رؤيــــتــــك يــــا صـــاحـــب الـ

ــر الـــعـــالـــمـــي ــيـ ــمـ ــضـ أوجـــــــــدت يــــــوم الـ

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

قصيدة تهنئة مهداة إلى مقام سّيدي رئيس 

مجلس الوزراء الموقر  صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه.
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