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الحبسي يترك الهاللالسن المناسب للزواجالتحالف يسقط مسّيرة حوثية2.8 مليون أرباح “فنادق الخليج”مستشار مؤقت يطالب بمكافأة
قضت المحكمة الكبرى المدنية  «

األولى )الدائرة اإلدارية( برفض 
دعوى مستشار في وزارة التربية 

والتعليم، يطالب األخيرة أن 
تصرف له مكافأة سنوية لمدة 

3 سنوات إضافة للعالوات مثل 
السيارة والهاتف وغيرها.

بلغ صافي الربح  «
لمجموعة فنادق الخليج 

2.788 مليون دينار 
بالنصف األول 2019 

مقارنة بـ 4.622 مليون 
دينار في العام الماضي، 
بانخفاض قدره 39.67 %.

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف  «
دعم الشرعية في اليمن، العقيد 

الركن تركي المالكي، اعتراض 
وإسقاط طائرة دون طيار )مسّيرة(، 

أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة 
من إيران من صنعاء، صباح األربعاء، 

باتجاه مدينة جازان.

الزواج رباط مقدس في جميع  «
األديان، له شروط يجب االلتزام 

بتنفيذها من قبل الطرفين، 
ويجب أن يكون سن الزواج مناسبا 

للبدء في تحمل المسؤوليات. 
وبدورها أجرت “البالد” استطالعا 

عن السن المناسب للزواج.

أعلن العماني علي  «
الحبسي، حارس مرمى 

الهالل السعودي، 
أمس، األربعاء، رحيله 
عن الفريق، في فترة 

االنتقاالت الصيفية 
الجارية.
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دبي - العربية نت

بإيران  الخاص  األميركي  المبعوث  قال 
برايان هوك، أمس، إن 65 دولة ستبحث 

في البحرين أمن الخليج البحري.
وكان المبعوث األميركي الخاص بإيران، 
“العربية”  لقناتي  تصريحات  فــي  قــال 
و”الحدث” األسبوع الماضي، إن الرئيس 
بحملة  راض  ترمب،  دونالد  األميركي، 
الضغط القصوي التي تمارسها واشنطن 
على إيران. وأضاف هوك “حرمنا النظام 
50 مليار دوالر سنويا من  اإليراني من 

عائدات النفط فقط”.
وأكد أن الصفقة النهائية مع إيران يجب 
أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف 
ودعم  الباليستية  والصواريخ  الــنــووي 

اإلرهاب.
ــمــبــعــوث األمـــيـــركـــي الــخــاص  وشــــدد ال
الراعية  األولــى  “الدولة  أن  على  بإيران 
بامتالك  لها  يسمح  أال  يجب  لــإرهــاب 
أســلــحــة نـــوويـــة”، الفــتــا إلـــى أن إيـــران 

تمارس االبتزاز وستواجه العزلة.

65 دولة تبحث في البحرين األمن البحري

والمجلس  السودان  في  االحتجاج  قادة  وقع 
باألحرف  األربــعــاء،  أمــس  الحاكم،  العسكري 
التي  السياسي  االتــفــاق  وثيقة  على  األولـــى 
تــحــدد أطـــر مــؤســســات الــحــكــم، وهـــو مطلب 
عمر  الرئيس  إطاحة  منذ  للمحتجين  رئيس 
هذا  يمهد  وقــد  الــمــاضــي.  أبــريــل  فــي  البشير 
االتفاق الحل لألزمة السياسية التي يشهدها 
في  األميركية  الــســفــارة  وأشـــادت  الــســودان. 
السياسي  باالتفاق  األربعاء،  أمس  الخرطوم، 

في السودان.

قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
اإلدارة  مــجــلــس 
في بيت التمويل 
“بيتك”  الكويتي 
ــرزوق  ــمــ ــ حـــمـــد ال
“بـــــيـــــتـــــك”  إن 
 107.7 حــــقــــق 

أربــاح  صافي  كويتي   ديــنــار  مليون 
  ،2019 األول  بالنصف  للمساهمين 
ديــنــار  مــلــيــون   95.2 بمبلغ  مــقــارنــة 
كويتي في نفس الفترة العام السابق 

بنسبة نمو 13.1 %.

107.7 مليون دينار 
كويتي أرباح “بيتك”

يــحــدد أطــر مؤسســات الـحـكــم فــي الـمـرحـلــة االنـتـقالـيــة

السودان.. التوقيع باألحرف األولى على “االتفاق السياسي”

البحرينية  المخابز  أصحاب  تحّدث 
عن وجود ما أسموه “سوق سوداء” 
لـــشـــراء الــطــحــيــن الــمــدعــوم خـــارج 

أن  إلــى  الفتين  الحكومية،  الرقابة 
الصناعة والتجارة والسياحة  وزارة 

)08(على علم بذلك.
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خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس  أكــد 
المملكة  سفير  سموه  استقبال  لــدى  خليفة،  آل  سلمان  بن 
الشيخ،  آل  عبدهللا  البحرين  مملكة  لدى  السعودية  العربية 
في  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  وقيمة  مكانة  أن 
العربي  العالمين  قبلة  فهي  راسخة،  الجميع  ونفوس  قلوب 
في  األمـــة  عليه  ترتكز  الـــذي  المتين  والسند  واإلســالمــي، 

مواجهة مختلف التحديات.
عمقا  تمثل  السعودية  العربية  المملكة  “إن  ســمــوه  وقـــال 
إستراتيجيا وعمادا رئيسيا لألمن واالستقرار في المنطقة، 
فــي شتى  ننسى وقــفــاتــهــا  لــن  الــبــحــريــن  فــي مملكة  وإنــنــا 
الظروف، ونسأل هللا عز وجل أن يديم عليها وعلى شعبها 

الشقيق الرفعة واالزدهار”.
وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  بقيادة  السعودية 
السعودية،  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
العربية  األمتين  شــأن  إعــالء  في  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

واإلسالمية.

واشنطن - بنا

المنامة - بيتك

الخرطوم ـ وكاالت

نوه وزير خارجية الواليات المتحدة 
بــومــبــيــو، بجهود  مــايــك  األمــيــركــيــة 
األمــن  إرســــاء  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
مــشــدًدا على  المنطقة،  فــي  والــســالم 
ــرورة مــواصــلــة الــعــمــل الــمــشــتــرك  ــ ضـ

المنطقة  دول  مــع  الــتــعــاون  وتــعــزيــز 
على المستويات كافة ألجل مواجهة 
ــران الــمــزعــزعــة لــألمــن  ــ ســيــاســات إيـ
واالستقرار حفاًظا على األمن والسلم 

في المنطقة والعالم برمته.

بومبيو: تعزيز التعاون مع دول 
المنطقة لمواجهة السياسات اإليرانية

مزاعم عن “سوق سوداء” للطحين المدعوم

السعودية عمق إستراتيجي لألمن واالستقرار
سمو رئيس الوزراء: لن ننسى وقفات الشقيقة في شتى الظروف

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السعودي بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي

حمد المرزوق
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علي الفردان

نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم وزعيم حركة “الحرية والتغيير” بعد توقيع االتفاق )أ ف ب(

تقرير لتلفزيون البحرين 
موثق بالمعلومات 

والشهادات الحية

أصحاب التسجالت صنعوها 
لتوظيفها إعالمًيا     

)٠٤(وسربت بمقابل مادي



سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي 

ا على برقية التعزيـة والمواسـاة بوفـاة محمــد بن متعــب ردًّ

جاللة الملك يتلقى شكر خادم الحرمين

المنامة - بنا
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أكـــد رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عــلــي الــصــالــح 
أهمية دور الجمعيات األهلية لرعاية شؤون 
من  قدموه  لما  وتقديرا  عرفانا  المتقاعدين؛ 
بالمبادرات  الوطن، مشيدا  عطاء في خدمة 
االجتماعية للجمعيات لالستفادة من خبرات 
المتقاعدين كل في مجاله، ولتشجيعهم على 
استمرار العطاء بما يصب في خدمة الوطن 

والمجتمع ككل.
وأعرب لدى استقباله أمس عددا من أعضاء 
للمتقاعدين،  الحكمة  جمعية  إدارة  مجلس 
يتقدمهم نائب رئيس الجمعية سعيد السماك، 
الجمعية،  بها  تقوم  التي  للجهود  تقديره  عن 
مؤكدا أن المجلس يولي كامل الحرص تجاه 
المتقاعدين ومكتسباتهم، وبما  حفظ حقوق 

يحقق المصلحة الوطنية.

القضيبية - مجلس الشورى

الصالح: دعم كامل 

02لحقوق المتقاعدين
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تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة برقية شــكر جوابية من أخيه عاهل 
المملكــة العربية الســعودية خادم الحرمين الشــريفين 
ا على  الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، وذلك ردًّ
برقيــة التعزيــة والمواســاة التي بعث بهــا جاللة الملك 
إليــه بوفاة صاحب الســمو األميــر محمد بن متعب بن 
عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، ضّمنها خادم 
الحرميــن الشــريفين خالص شــكره وتقديــره لصاحب 
ا  الجاللة على مشــاعر جاللتــه األخوية الكريمة، متمنيًّ

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملكلجاللته موفور الصحة والسعادة.

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، لدى اســتقبال ســموه 
مملكــة  لــدى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســفير 
العربيــة  المملكــة  وقيمــة  مكانــة  أن  البحريــن، 
الشــقيقة فــي قلــوب ونفــوس الجميــع  الســعودية 
راســخة، فهــي قبلــة العالميــن العربــي واإلســالمي، 
والســند المتين الذي ترتكز عليه األمة في مواجهة 

مختلف التحديات.
وقــال ســموه “إن المملكــة العربيــة الســعودية تمثل 
عمقا إستراتيجيا وعمادا رئيسيا لألمن واالستقرار 
فــي المنطقــة، وإننــا فــي مملكــة البحرين لن ننســى 
وقفاتهــا فــي شــتى الظــروف، ونســأل هللا عز وجل 
الرفعــة  الشــقيق  شــعبها  وعلــى  عليهــا  يديــم  أن 

واالزدهار”.
وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ملك المملكة 
الســمو  الســعودية، وولــي عهــده صاحــب  العربيــة 
الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود، في إعالء شأن األمتين العربية واإلسالمية. 
وشــدد ســموه على أن ما يربط بين مملكة البحرين 
والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة من عالقات 
لعالقــات  متفــردا  نموذجــا  يرســم  ومــودة  محبــة 
تاريخيــة أسســها األجــداد واآلبــاء، وســتظل هــذه 
األخــوة  نهــج  علــى  بمشــيئة هللا  قائمــة  العالقــات 
والترابط والتعاون الذي يقوي من أركانها ويطورها 

في كل المجاالت.
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
المملكــة  أمــس ســفير  الرفــاع  بقصــر  اســتقبل  قــد 
العربيــة الســعودية لدى مملكــة البحرين عبدهللا بن 
عبدالملــك آل الشــيخ؛ بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه 

كسفير لبالده في مملكة البحرين.
وخــالل اللقــاء، أشــاد ســموه بمــا بذلــه عبــدهللا بــن 
وتطويــر  لدعــم  جهــود  مــن  الشــيخ  آل  عبدالملــك 
العالقــات األخويــة القائمــة بين البلدين الشــقيقين؛ 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  لتوجيهــات  ترجمــة 
للنهــوض بمســتوى التعــاون بيــن البلديــن إلى أعلى 

الســعودي  للســفير  ســموه  متمنيــا  المســتويات، 
التوفيق فيما ســيوكل إليه من مهام مستقبال، فيما 
أعرب ســفير المملكة العربية الســعودية عن خالص 
الشــكر والتقديــر إلى صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء علــى مــا لقيــه طــوال فتــرة عمله مــن دعم 
كبيــر واهتمــام مــن لــدن ســموه فــي كل مــا يســهم 
فــي تعزيــز عالقــات البلديــن الشــقيقين تأكيــدا لمــا 

يجمعهما من روح المحبة واألخوة الصادقة.
ونوه ســموه بما تشــهده المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة مــن تقدم ونقلة نوعيــة حافلة بالمنجزات 
الحضاريــة فــي شــتى المجــاالت، فــي ظــل القيــادة 
الحكيمــة لخــادم الحرمين الشــريفين وولــي عهده، 

والتي انتقلت بالمملكة العربية الســعودية الشقيقة 
إلى آفاق أكثر تقدما.

من جانبه، عبر الســفير آل الشيخ عن خالص شكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
علــى جهــود ســموه وإســهاماته فــي دعــم وتعزيــز 
عالقــات األخوة والتعاون التــي تربط بين البلدين، 
مؤكــدا أنــه يغادر مملكــة البحرين وهــو يترك جزءا 
من قلبه، مشــيدا بما حظي به من دعم خالل فترة 
عملــه بالمملكة، والتي عكســت عمق أواصر المحبة 
ووشــائج القربي التي تربط بين البلدين والشــعبين 
الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين استمرار النهضة 

والتقدم.

المنامة - بنا

ــرًدا ــف ــت ــا م ــوذًجـ ــمـ ــة تـــرســـم نـ ــي ــائ ــن ــث ــات ال ــاقـ ــعـ ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء: الـ ــم س

السعودية عمق إستراتيجي وعماد رئيس لألمن واالستقرار

سموه يشيد بجهود 
السفير السعودي 

لدعم وتطوير 
العالقات

آل الشيخ يشكر 
سموه ويقول إنه 

يغادر البحرين وهو 
يترك جزءا من قلبه



الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 

المملكــة  ســفير  أمــس،  صبــاح  بمكتبــه 
العربية الســعودية لدى المملكة عبدهللا آل 
الشــيخ، وذلــك بمناســبة انتهاء فتــرة عمله 

الدبلوماسي في المملكة.
وخالل اللقاء، استعرض سمو نائب رئيس 
الســعودي  الســفير  مــع  الــوزراء  مجلــس 

العالقــات التاريخيــة الراســخة التي تجمع 
البلدين والشعبين الشقيقين، منوها سموه 
بما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر 

المحبة واألخوة ووحدة المصير المشترك. 
الــذي  المهــم  الــدور  علــى  ســموه  وأثنــى 
اضطلــع به الســفير في العمــل على توطيد 

هذه العالقات وزيادة التعاون الثنائي على 
األصعــدة كافة، متمنًيــا له كل التوفيق في 

مهماته المستقبلية. 

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير السعودي بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي

المنامة - بنا

عالقتنا مع السعودية مبنية على وحدة المصير المشترك
سـمــو الشـيــخ عـلــي بــن خـلـيـفــة يـشـيــد بـجـهــود آل الـشـيــخ فــي زيــادة التـعــاون
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة الشــيخ ســلمان بــن 

خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
وخــالل اللقــاء رحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
بوزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، وجــرى بحــث عــدد 
مــن الموضوعــات المتعلقــة بمجــاالت التعاون والتنســيق 
القائــم بين قوة دفاع البحريــن ووزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.

بحث التعاون والتنسيق 
بين “الدفاع” و“المالية”

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة 
العامــة أمس باســمة راو مــن مجلة “يونيباث” العســكرية، 
ويرافقها الملحق العسكري األميركي لدى مملكة البحرين 
العقيــد ديفيــد والن، بحضــور وزير شــؤون الدفاع الفريق 

الركن عبدهللا النعيمي.
وخــالل اللقــاء رحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
براو من مجلة UNIPATH العســكرية والملحق العســكري 
األميركــي لدى مملكــة البحرين، مشــيًدا بعالقات التعاون 
والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 

األميركية.
حضــر اللقــاء مديــر ديــوان القيــادة العامــة اللــواء الركــن 

حسن سعد.

القائد العام يشيد بعالقات 
التعاون مع أميركا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة ســفير جمهوريــة تونــس لــدى مملكــة 
البحريــن ســليم الغرياني، بمناســبة تعيينه ســفيًرا جديًدا 

لبالده.
مشــيًدا  الجديــد،  التونســي  بالســفير  الوزيــر  ورّحــب 
بالعالقــات الطيبــة التــي تربــط بيــن البلديــن وبمســتوى 
األمنيــة،  المجــاالت  فــي  خصوصــا  والتنســيق،  التعــاون 

ا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد. متمنيًّ

إشادة بمستوى التعاون 
والتنسيق األمني مع تونس



كشــف تلفزيــون البحريــن فــي تقريــر موثــق وحافــل بالمعلومــات والشــهادات الحيــة 
بأصــوات أصحابهــا، الذيــن بــادروا بالحديث لتلفزيــون البحرين عن الحجــم الهائل من 
األكاذيــب واالفتــراءات والمعلومــات المغلوطــة، التــي احتواهــا البرنامــج التلفزيوني 
المغــرض الــذي أذاعتــه قنــاة الجزيــرة القطرية تحت عنــوان “ما خفي أعظم”، مشــيرا 
إلــى أن ادعــاءات الفتنــة والتحريــض، ال يمكــن اعتبارهــا مضمونــا إعالميــا، وإنما هي 
مضمــون إرهابــي، تحريضــي مثيــر للفتنــة، فضــال عــن كونه منافًيــا للواقــع وضاربا في 

الكذب والتزوير.

وأضــاف التقريــر أن التســجيالت التــي تــم 
بثهــا لــكل مــن محمــد صالــح علــي وهشــام 
2011 وتقــف  للعــام  البلوشــي، تعــود  هــالل 
وراءهــا مجموعــة إرهابيــة اتهمــت بحيــازة 
إرهابيــة،  لعمليــات  والتخطيــط  األســلحة، 
أقــرت  وقــد   ،2004 عــام  وتمــت محاكمتهــا 
المجموعــة بأنها أعدت هذه التســجيالت بما 
فيهــا من أكاذيب، من أجل توظيفها إعالمًيا 

واستخدامها كـ”ورقة ضغط”.

محمد صالح: ما بثته “الجزيرة” 
عار عن الصحة وحصلت عليه 

بمقابل مادي

وفــي هــذا اإلطــار، أكــد محمــد صالــح فــي 
معــرض شــهادته أنــه لــم يتواصــل مــع قنــاة 
“الجزيــرة” أو يصرح لها، وحتــى المادة التي 
ســجلت أصــالً لم يكــن القصد منهــا أن تصل 
لقنــاة “الجزيــرة”، وليــس لــه أي عالقــة بهــم 
“لــم يكــن منــي أي تواصــل مع قنــاة الجزيرة 

القطرية”.
وأوضــح انــه بالنســبة إلى مــكان التســجيل، 
 ،2011 تــم فــي مملكــة البحريــن عــام  فقــد 
وتحديدا في مدينة حمد ، في منزل هشــام 
البلوشــي وجمال البلوشي، بحضوره “محمد 
صالــح” وجمــال وهشــام البلوشــي ومحيــي 
الديــن خــان وبســام العلــي، مضيًفــا أنــه تــم 
االتفــاق علــى موضوع تســجيل هــذه المادة 

لتشــكل ورقــة ضغط علــى الجهــات األمنية، 
حتــى ال نتعــرض مــرة ثانيــة لضغوطــات أو 

محاوالت قبض مرة ثانية.
وقــال “هــذا التســجيل تــم بعد القبــض علينا 
ســبب  ذلــك  وكان   ،2004 فــي  ومحاكمتنــا 
تســجيل الفيديــو، وليســت هناك أي أســباب 
أخــرى من التــي ذكرتها قناة الجزيرة، والتي 
أقحمت التســجيل ووظفته لتحقيق أهداف 
أخــرى”. وردا علــى موضــوع تكليفــه لتنفيــذ 
المملكــة  مــن  أســلحة  جلــب  أو  اغتيــاالت 
العربيــة الســعودية، قال “الموضــوع عار عن 
الصحــة، وســبب ذكر هــذا التكليــف أو جلب 
علــى  إعالميــة  قــوة  إضفــاء  هــو  األســلحة 
أمــا  لــه،  ووزن  حجــم  وتشــكيل  الموضــوع 
بشــأن أســماء الضبــاط التــي تــم ذكرهــا فــي 
التســجيل فيعــود لمعرفتي الســابقة بهم من 

خالل التحقيقات التي تمت معي”.
علــى  الفيلــم  ســجل  أنــه  صالــح  وأوضــح 
نســخة  يملــك  وكان  مدمجــة”،  “أقــراص 
منهــا، وكذلــك محيــي الديــن خــان، وبســام 
العلــي، وتفاجــأ قبــل أيــام، بعرض وتســريب 
الموضــوع إلــى قطــر، مؤكدا أن تســريبه إلى 

قطر مقابل مبلغ مالي.

جمال البلوشي: كنت حاضرا 
وشاهدا على األكاذيب

شــقيق  البلوشــي،  جمــال  أكــد  جهتــه؛  مــن 

المدعــو هشــام البلوشــي، أن المقاطــع التــي 
هشــام  لشــقيقه  “الجزيــرة”،  قنــاة  نشــرتها 
ومحمــد صالح، قد تــم التالعب بها وعرضها 
بشــكل متقطــع، ســعيا للوصــول إلــى أهداف 

خاصة وتشويه سمعة مملكة البحرين.
وأضــاف أن الفيديــو الــذي عرضتــه القنــاة، 
وتحدث فيه محمد صالح وهشــام البلوشي 
عــن األجهــزة األمنية، تم تســجيله في منزل 
العائلــة، وانــه شــخصيا كان حاضــرا إضافــة 

إلى محيي الدين خان وبسام العلي.
وأشــار جمــال البلوشــي إلــى أن المجتمعيــن 
بفبركــة  يقومــوا  أن  علــى  مســبقا  اتفقــوا 
التســجيالت، ليكــون لهــا وزن إعالمــي كبير، 
البحرينيــة  الحكومــة  علــى  الضغــط  بهــدف 
واألجهــزة األمنيــة عبر المنظمــات الحقوقية 

الدولية.
وأضــاف البلوشــي “فــور انتهــاء التســجيل، 
ســألت شــقيقي هشــام عــن ســبب تســجيل 
الفيديــو، ومحاولــة تشــويه صــورة األجهــزة 

األمنيــة، وادعــاءات محمــد صالــح بأنــه قــد 
قبــل  مــن  اغتيــال  بعمليــات  بالقيــام  كلــف 
األجهــزة األمنيــة البحرينيــة، وهي أمور غير 
حقيقيــة، وكانــت إجابتــه أنــه بالفعــل هــذه 

األمور غير حقيقية وغير صحيحة”.
وأوضــح أن عالقــة شــقيقه هشــام باألجهزة 
األمنيــة كانت جيــدة، حيث أنهم لم يترددوا 
في مســاعدته، وتقديم النصيحة له، مضيفا 
بعــض  مــع  لقاءاتــي  وخــالل  شــخصيا  “أنــا 
منــي  طلبــوا  األمنيــة  األجهــزة  مــن  األفــراد 
تقديم النصح لشقيقي، فأجبتهم بأنني دائم 
النصح له، كذلك الوالدة واألهل، ولكن الفكر 

الجهادي كان مترسًخا في ذهنه”.

بسام العلي: معلومات 

التسجيالت غير صحيحة

مــن جهتــه، أكــد بســام العلــي أنــه علــى علــم 
بالتصويــر الذي تم بمنزل البلوشــي وحضره 

شــخصيا، حيث جرى تســجيل محمد صالح 
وهشــام البلوشــي فــي أقــوال معينــة ذكراها 
كونــي  بذلــك  منــي  شــهادة  “هــذه  بالفيلــم 

حضرت هذا المجلس”.
وقــال: “لــم يعجبنــي هــذا األمــر فــي وقتــه 
واجتهــدت علــى أن يتــم مســح هــذا الفيلــم 
أنجــح،  لــم  ولكنــي  نهائيــا،  العمليــة  وإلغــاء 
فأخــذت منهمــا وعــدا بعــدم النشــر تحت أي 
ظرف من الظروف وأال يستخدم الفيلم ألي 

غرض كان”.

التآمر القطري على البحرين

وأورد التقريــر الــذي بثــه تلفزيــون البحرين، 
تواصــل  تكشــف  صوتيــة،  تســجيالت 
المدعــو محيــي  القطرييــن مــع  المســؤولين 
هــذه  أعضــاء  أحــد  خــان،  محمــود  الديــن 
المجموعــة والهارب فــي تركيا، وذلك بهدف 
الترتيــب للحصــول علــى اللجــوء السياســي 

وكذلــك التواصــل مــع قنــاة الجزيــرة، حيــث 
قطــر  مــن  أشــخاصا  أن  خــان  المدعــو  بيــن 
اللجــوء  عليــه  وعرضــوا  معــه  تواصلــوا 
القطريــة  الحكومــة  ومخاطبــة  السياســي، 
لترتيــب انتقاله إلــى الدوحة، حال مضايقته 
في تركيا لاللتقاء به مباشــرة وتقديم طلب 
إمكانيــة  لــه  وأكــدوا  المطــار،  فــي  اللجــوء 
تقديــم طلــب اللجــوء فــي الســفارة القطرية 
بأنقــرة وإمكانية مقابلة “خــال األمير تميم”، 
مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية تحاول 

التواصل معه إلى اآلن.
وأكد التقرير أن لغة التحريض وإثارة الفتنة 
التــي تتبعهــا قنــاة الجزيرة القطريــة، تنطلق 
مــن منهــج النظام القطري فــي دعم وتمويل 
حــاول  مهمــا  أنــه  علــى  مشــددا  اإلرهــاب، 
المغرضون، فســيبقى أبنــاء مملكة البحرين، 
متماســكين موحديــن، خلــف قيــادة حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا 

ورعاه.

المنامة - بنا

تسجيالت “الجزيرة” حافلة بالمغالطات واألكاذيب
ــات والـــشـــهـــادات الــحــيــة ــوم ــل ــع ــم ــال ــن مـــوثـــق ب ــري ــح ــب ــون ال ــزي ــف ــل ــت ــر ل ــري ــق ت

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبلت “شــؤون البلديات” بوزارة األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عــددا من طلبــة جامعة البحريــن والجامعات 
الســاعات  ضمــن  وذلــك  األخــرى  الخاصــة 
مختلــف  فــي  التخــرج  لمتطلبــات  المعتمــدة 
ونظــم  هندســة  مــن  الــوزارة  تخصصــات 
معلومــات وإدارة أعمــال ومحاســبة وزراعــة 
وإعالم. ورحبت مدير إدارة الموارد البشــرية 
فــي  المتدربيــن  بالطلبــة  عبدالرحمــن  أمينــة 
الــوزارة، وقدمــت لهــم شــرحا مختصــرا عــن 
الهدف العام من التدريب الصيفي الذي تتبناه 

الــوزارة بشــكل ســنوي بالتعاون المشــترك مع 
الجامعــات والمعاهــد التدريبيــة انطالقــا مــن 
مســؤوليتها المجتمعيــة ودورهــا فــي تأهيــل 
الكــوادر البشــرية للدخــول إلــى ســوق العمل. 
وقالت إن عدد الطالب الذين اجتازوا ساعات 
التدريب لدى “شــؤون البلديات” بلغ 21 طالبا 
وذلــك ضمــن متطلبــات التخرج، مشــيرة إلى 
“أن التخصصــات التي تدرب فيها الطلبة هي 
الهندســية بجميع تخصصاتها، علوم األحياء، 
نظــم  وتكنولوجيــا  والمحاســبة  القانــون 

المعلومات وهندسة الحاسب اآللي”.

“البلديات” تنهي تدريب عدد 
من طلبة الجامعات
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أصحاب التسجالت صنعوها لتوظيفها 
إعالمًيا وتم تسريبها بمقابل مادي

البحرين بقيادة الملك أقوى ومؤامرات “الدولة المارقة” مرفوضة
ــرات ــ ــؤام ــ ــم ــ ــام: الـــشـــعـــب عـــصـــي عـــلـــى ال ــ ــ ــدم ــ ــ ــي الـــبـــحـــريـــن وال ــ ــة الـــــدواســـــر ف ــل ــي ــب ق

أكد الشــيخ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدهللا الدوســري شــيخ قبيلة الدواســر في مملكة البحرين والدمام، الوقوف الدائم والمستمر، 
لجميــع أبنــاء القبيلــة، خلــف عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وأن مملكــة البحرين بقيادة جاللة العاهل 
المفدى أقوى، وأكثر تالحما وتماســكا، وأن مؤامرات النظام القطري في “الدولة المارقة” مرفوضة رفضا تاما، وتعد ســلوكا ناشــزا 

وخارجا عن كل القيم العربية األصيلة، وأواصر األخوة واألشقاء.

وأعلــن الشــيخ عبدالرحمــن الدوســري أن 
مــا عرضتــه قنــاة “الجزيــرة القطريــة” من 
برنامــج مســف ومتــدن، وبمشــاركة أفراد 
وتبــرأت  لــه،  واالنتمــاء  الوطــن  خانــوا 
مــا  والعريقــة،  الكريمــة  عوائلهــم  منهــم 
اإلرهــاب  مسلســل  مــن  حلقــة  إال  هــو 
ذلــك  غلــو  يؤكــد  ممــا  ودعمــه،  القطــري 

النظــام وفجــوره، كمــا يؤكد صــواب قرار 
المقاطعــة الــذي اتخذتــه مملكــة البحرين 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
وجمهوريــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مصــر العربيــة، مــن أجــل وقــف األعمــال 
أشــكالها  بكافــة  اإلرهابيــة  والممارســات 
وصورهــا، التي يقوم بها “نظام الحمدين” 

في الدولة المارقة.
الشــعب  أن  الدوســري  الشــيخ  وأشــار 
المؤامــرات  كل  علــى  عصــي  البحرينــي 
الخبيثــة، ويقــف ســدا منيعــا أمــام الفتــة 
والتحريــض وشــق الصــف، ويــدرك تماما 
يمارســها  التــي  واألكاذيــب  االفتــراءات 
النظام القطري ضد دول وشعوب مجلس 

قطــر  باتــت  والتــي  الخليجــي،  التعــاون 
اليوم ولألسف معول هدم فيه باستمرار، 
الفتنــة  دابــر  لقطــع  الوقــت  حــان  وقــد 

والداعمين لها والقائمين عليها.
مملكــة  شــعب  بــأن  الدوســري  وشــدد 
وأســره  وعائالتــه  بأفــراده  البحريــن 
متالحمــا  يقــف  مكوناتــه،  ومختلــف 
ومتكاتفــا مــع قيادتــه الرشــيدة فــي ظــل 
حكــم آل خليفــة الكــرام، بقيــادة حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  ورعــاه،  هللا 

األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر، وصاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضــح أن جميــع أبنــاء ورجــال ونســاء 
قبيلة الدواسر الكرام في مملكة البحرين 
موقفهــم  مجــددا  يعلنــون  والدمــام، 
البحريــن  مملكــة  مــع  والراســخ  الثابــت 
المخلــص  وشــعبها  الرشــيدة  وقيادتهــا 
الوفــي، وأنهــم يقفــون جميعــا بالمرصــاد، 
وبكلمــة رجــل واحــد، أمــام مــن يحــاول 

أن يســيء للوطــن وقيادتــه وشــعبه، وأن 
بيــن  الوطيــدة  االجتماعيــة  العالقــات 
العوائــل والقبائــل الخليجيــة األصيلة، لن 
تأثــر بالممارســات الصبيانيــة التــي يقــوم 
بهــا نظــام الدولــة المارقــة، والتــي تخــدم 
أهداف الفوضى والفتنة، وتدعم اإلرهاب 
مــع النظــام اإليرانــي، ومــن أجــل تحقيــق 
أحالمهم الشيطانية، والتي ستكسر دائما 

وأبدا أمام اإلرادة البحرينية الوطنية.
حفــظ هللا مملكــة البحريــن، وأعــز قائدها 
وملكهــا المفــدى، وأدام عليهــا نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.

المنامة - بنا

نصيف يترأس اجتماع مجلس إدارة “بابكو”
الوطني االقتصاد  في  إسهاماتها  وتعزيز  الشركة  بعمليات  االرتقاء 

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” داود نصيــف وقائــع 
اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة الذي عقد صبــاح أمس بمقر بيــت الضيافة )الدار( 

بالعوالي. 

نصيــف  توجــه  المجلــس،  عــن  ونيابــة 
بعظيــم الشــكر والعرفــان للدعــم واالهتمــام 
نفــط  شــركة  تلقاهمــا  اللذيــن  المتواصليــن 
البحريــن مــن لــدن القيــادة الرشــيدة وعلــى 
رأســها عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، ورئيــس الوزراء 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بــن  الملكــي األميــر ســلمان  الســمو  صاحــب 
حمد آل خليفة في دعم مســيرة هذا الصرح 

الوطنــي العريــق، معاهــدا القيــادة الرشــيدة 
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء؛ مــن 
وتعزيــز  الشــركة  بعمليــات  االرتقــاء  أجــل 

إسهاماتها في خدمة االقتصاد الوطني.
بالشــكر  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وتوجــه 
بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط  لوزيــر  والتقديــر 
فــي  الفاعلــة  لمســاهمته  خليفــة  آل  خليفــة 
تعزيــز مســيرة النجــاح فــي الشــركة، وتقــدم 
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  الشــكر  بخالــص 
الســابق، مشيدا بإنجازاته في دعم المشاريع 
الســيما  بالشــركة،  الضخمــة  التطويريــة 

مشــروع تحديــث المصفــاة الذي يعــد بمثابة 
البرنامج اإلســتراتيجي األكبر واألضخم في 
تاريــخ الشــركة بمــا يجســد رؤى وطموحات 
االجتمــاع،  وفــي ختــام  الرشــيدة.   القيــادة 

توجــه المجلس بالشــكر والتقديــر إلى الهيئة 
اإلداريــة وجميــع العاملين بالشــركة، مشــيدا 
بالنتائج التشــغيلية واإلســهامات المتواصلة 

في مؤازرة جهود التنمية المستدامة.

المنامة - بنا
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إيران تمثل خطًرا حقيقًيا في المنطقة والعالم
وزير الخارجية: دعم طهران لميليشيات الحوثي في اليمن يعرقل الحل

شــارك الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة وزيــر الخارجيــة، فــي حلقــة نقاشــية 
مع سعادة السيد برايان هوك الممثل الخاص 
لشؤون إيران كبير مستشاري وزير الخارجية 
للسياسات بوزارة خارجية الواليات المتحدة 
األمريكيــة، حــول قضايا المنطقة بتنظيم من 
)المجلس األطلســي( بمدينة واشــنطن، وذلك 
فــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي يقــوم بهــا 
معالي وزير الخارجية إلى الواليات المتحدة 
األمريكيــة. وفــي بداية الجلســة، أعرب وزير 
للمجلــس  وتقديــره  شــكره  عــن  الخارجيــة 
األطلســي، واعتزازه بمشــاركة ســعادة السيد 

برايان هوك في الحلقة النقاشية.
وتطــرق الشــيخ خالــد بــن أحمــد إلــى ورشــة 
الســام مــن أجــل االزدهــار التي اســتضافتها 
مملكــة البحريــن، والتــي نجحت فــي تحقيق 
علــى  والتحفيــز  التشــجيع  وفــي  أهدافهــا 
االســتثمار فــي دولــة فلســطين الشــقيقة بمــا 
وتحقيــق  االقتصــاد  تحســين  فــي  يصــب 

الفلســطيني  للشــعب  واالزدهــار  التنميــة 
الشــقيق، مؤكــًدا على ضــرورة أن تكون هناك 
دولة لفلســطين كما أن هناك دولة إلســرائيل، 
مثمًنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الواليات 
المتحــدة األمريكيــة من أجل تحقيق الســام 
العــادل والشــامل في المنطقة والذي ســيعود 

بالنفع على الجميع .
وشــدد علــى أن إيــران تمثــل خطــًرا حقيقًيــا 
وتهديًدا لألمن والســلم فــي المنطقة والعالم، 
مشــيًرا إلــى أن دعــم الجمهوريــة اإلســامية 
اإليرانية لميليشيات الحوثي في الجمهورية 
يضمــن  حــل  إلــى  الوصــول  يعرقــل  اليمنيــة 

استتباب األمن والسلم في اليمن.
التدخــات  الخارجيــة  وزيــر  واســتعرض 
اإليرانيــة  فــي مملكــة البحريــن ومــن بينهــا 
اإلرهابييــن  وتدريــب  اإلرهــاب  مســاندة 
وإيوائهم وتأسيسها لجماعات إرهابية بهدف 
إثــارة الفتنــة وزعزعــة األمن واالســتقرار في 
مملكــة البحريــن، مجــدًدا معاليه دعــم مملكة 

البحريــن للخطــوات التــي تقوم بهــا الواليات 
إيــران  علــى  الضغــط  أجــل  مــن  األمريكيــة 
الشــؤون  فــي  المســتمرة  تدخاتهــا  وإنهــاء 

الداخلية للدول العربية.
ونوه إلى أهمية الحفاظ على مسيرة مجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة من اجل خير 
وازدهــار دول المنطقة، وإلى ضرورة تجاوب 
دولــة قطــر مــع مطالــب الــدول المقاطعــة لها 

وبكل شفافية وجدية.
مــن جانبــه، شــدد برايــان هــوك علــى ضرورة 
التصــدي إليــران والتــي تعد الخطر الرئيســي 
ألمن واستقرار المنطقة، مؤكًدا أن هناك شبه 
إجمــاع دولــي علــى رفــض سياســات إيــران 
التــي تقــوم علــى تصدير ثورتهــا وتهدف إلى 
الســيطرة علــى المنطقة وإعــادة ترتيبها على 

أسس طائفية .

واشنطن - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

استقبل وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
ســلمان بن خليفــة آل خليفة،  الســفير والباحث 
فــي الشــؤون اإلقليمية ومجلــس التعاون حمد 
العامــر الــذي أهــداه نســخة مــن كتابــه “الخليج 
العربــي بين المصالح والتحديــات” الذي تناول 
مجلــس  تهــم  التــي  القضايــا  مــن  عــددا  فيــه 
التعــاون لدول الخليــج العربية وما يجمع دوله 
وشعوبه من مصالح وما يواجهها من تحديات، 
وذلــك بالنقاش والتحليــل إضافة إلى العاقات 
البينية ما بين دوله الشــقيقة األعضاء، والدول 
إقليميــا  واالقتصاديــة  السياســية  والتكتــات 

ودوليا.
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  وهنــأ 

السفير حمد العامر على هذا اإلصدار، معربا عن 
تقديــره لمــا بذله مــن جهد في كتابتــه وإعداده 
الدبلوماســي  العمــل  فــي  خبرتــه  واقــع  مــن 
والموضوعــات  للقضايــا  المباشــرة  ومعايشــته 

التي تناولها الكتاب. 

وزير المالية يتسلم نسخة من كتاب العامر

إيالء القطاعات الحيوية األولوية في تنفيذ األهداف التنموية
الحمر يترأس وفد المملكة في افتتاح المنتدى رفيع المستوى باألمم المتحدة

تــرأس وزيــر اإلســكان باســم الحمــر وفــد مملكــة البحريــن فــي افتتــاح أعمــال المنتدى 
السياســي رفيــع المســتوى المنعقــد بمقــر األمــم المتحــدة بواليــة نيويــورك األميركيــة، 
والــذي شــهد حضور األميــن العام لألمم المتحدة انطونيــو غوتيريش ورئيس المجلس 

االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة انغا كينغ ورؤساء وفود الدول المشاركة.

الحمــر  أكــد  االجتمــاع  هامــش  وعلــى   
رفيعــة  المنتديــات  تلــك  مثــل  انعقــاد  أن 
المســتوى تكتســب أهمية كبيرة باعتبارها 
الــدول  تقاريــر  الســتعراض  فرصــة  تمثــل 
األعضاء التي تتناول إجراءاتها وجهودها 
لتنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة 2030، 
مؤكــًدا حــرص مملكة البحريــن على تنفيذ 
تلــك األهــداف مــن خــال ربطهــا ببرنامــج 
مملكــة  أن  الوزيــر  وأردف  الحكومــة.  
البحريــن أولــت اهتماًمــا كبيــًرا نحــو تنفيذ 
وخاصــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

األهــداف الحيويــة منهــا والتــي تعــد مــن 
ركائــز التنميــة فــي معظــم الــدول، والتــي 
تتنــاول القطاعــات االقتصادية والسياســة 
والتعليمية ومجاالت البيئة وتطوير سوق 
العمــل، مشــيًرا إلى أن المملكــة تمكنت من 
قطــع خطــوات كبيــرة علــى صعيــد تنفيــذ 
تلــك األهــداف. وأشــار الحمــر إلــى أن بيان 
المملكــة  الــذي ســتقدمه  البحريــن  مملكــة 
خــال أعمــال هــذا المنتدى ســتركز بشــكل 
الحكوميــة  القطاعــات  جهــود  علــى  كبيــر 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق 

األهداف التنموية، وما حققته المملكة من 
نتائج منذ تقديم التقرير الوطني الطوعي 

األول العام الماضي.
مــا  أن  الوزيــر  أكــد  متصــل،  ســياق  وفــي 
حققتــه البحريــن مــن نتائــج علــى صعيــد 
تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة التــي أنجزتهــا 
اآلن  حتــى  حققتــه  ومــا  فعليــا،  المملكــة 

علــى صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة 
المســئولين  باستحســان  يحظــى   ،2030
باألمــم المتحدة والدول األعضاء، الســيما 
تنفيــذ  فــي  جديتهــا  أكــدت  المملكــة  وأن 
تلــك األهــداف مــن خــال ربطهــا ببرنامــج 
الحكومــة الســابق والحالــي، وتحقيــق مــا 

نسبته 78 % من تلك األهداف.

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير الخارجية يبحث التعاون مع أميركا
ــران فـــي المنطقـــة ــر إيـ ــة للتصـــدي لخطـ ــود الهادفـ ــنواصل الجهـ بولتـــون: سـ

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، في 
واشــنطن وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األميركيــة مايــك بومبيــو، 
فــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي يقوم بهــا وزيــر الخارجية إلــى الواليات 

المتحدة األمريكية الصديقة.

الخارجيــة  وزيــر  عبــر  االجتمــاع،  وفــي 
للمســتوى  العميــق  ارتياحــه  عــن 
التاريخيــة  الثنائيــة  للعاقــات  المتميــز 
البحريــن  مملكــة  بيــن  واالســتراتيجية 
والواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقــة 
ومــا تحــرزه مــن تقــدم ونمــاء علــى جميــع 
المســتويات بمــا يعكــس األهميــة الكبيــرة 
المتينــة  واألســس  للبلديــن  تمثلهــا  التــي 
التــي تقــوم عليهــا وحرصهمــا الدائــم علــى 
فــي  الثنائــي  التعــاون  أوجــه  كل  تعزيــز 
المجاالت السياســية واألمنية والعســكرية 
مــن  وغيرهــا  والتجاريــة  واالقتصاديــة 
المجــاالت التــي تلبــي طموحــات البلديــن 

والشعبين الصديقين.
وثمــن الشــيخ خالــد الــدور المحــوري الذي 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  بــه  تقــوم 
الدولــي  التعــاون  تطويــر  فــي  الصديقــة 
أســس  وفــق  المنطقــة  دول  مــع  والعمــل 
واضحة وقوية ألجل خير وصالح المنطقة 
وشــعوبها وحــل كافــة المشــكات فيها بما 
واســتقرارها،  أمنهــا  الــدول  لهــذه  يحفــظ 
متمنًيا للواليات المتحدة األمريكية المزيد 

من التطور والتقدم.
من جانبه، أعرب مايك بومبيو عن اعتزازه 
حــرص  مؤكــًدا  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء 
الواليــات المتحــدة األميركيــة علــى تعزيز 
التعاون المشــترك على كافــة األصعدة  بما 
يدعــم مصالــح البلديــن الصديقيــن، معبــًرا 
عــن تقديــره الســتضافة مملكــة البحريــن 
ومــا  االزدهــار  أجــل  مــن  الســام  لورشــة 
حققتــه مــن نتائــج مهمــة، منوًهــا بجهــود 
مملكة البحرين في إرســاء األمن والســام 
في المنطقة، مشدًدا على ضرورة مواصلة 
العمــل المشــترك وتعزيــز التعــاون مع دول 
ألجــل  كافــة  المســتويات  علــى  المنطقــة 
مواجهــة سياســات إيــران المزعزعة لألمن 
األمــن  علــى  حفاًظــا  وذلــك  واالســتقرار 

والسلم في المنطقة والعالم برمته.

اجتمــع  وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
فــي  أمــس  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  أحمــد 

القومــي  األمــن  مستشــار  مــع  واشــنطن 
جــون  األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات 
بولتــون، فــي إطــار الزيــارة الرســمية التي 
يقــوم بهــا وزيــر الخارجيــة إلــى الواليــات 
المتحــدة األميركية.وفــي االجتمــاع، أكــد 
الثنائيــة  العاقــات  أن  الخارجيــة  وزيــر 
المتميــزة التــي تربــط بين مملكــة البحرين 
والواليــات المتحدة األميركية تبرهن على 
مــا تحظــى بــه هــذه العاقــات مــن أولويــة 
الصديقيــن،  البلديــن  قبــل  مــن  واهتمــام 
لتعزيــز  الحثيثــة  مســاعيهما  وتعكــس 
التعــاون المشــترك فــي كافة المجــاالت بما 
يســهم في دعم مصالح البلدين والشــعبين 

الصديقين.
ونــوه بالجهــود الكبيــرة والمتواصلــة التــي 
تبذلهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن 
أجل اســتتباب األمن واالســتقرار والسام 
أن  مؤكــًدا  بأســره،  والعالــم  المنطقــة  فــي 
موقفهــا  علــى  ســتظل  البحريــن  مملكــة 

الثابت الداعم لهذه الجهود.
مــن جانبــه، أشــاد جــون بولتــون بعاقــات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القويــة  الصداقــة 
والواليــات المتحــدة األميركيــة وحرصهما 
الدائــم علــى تفعيــل أطــر التعــاون الثنائــي 
علــى المســتويات كافة، معرًبا عــن تقديره 
الســتضافة مملكة البحرين لورشــة السام 
مــن أجــل االزدهــار في خطــوة مهمة تؤكد 
الــدور المهــم لمملكــة البحريــن فــي إرســاء 

األمن واالستقرار في المنطقة.
وشدد على أن الواليات المتحدة األميركية 
للتصــدي  الهادفــة  جهودهــا  ســتواصل 
لخطــر إيران فــي المنطقة بمــا تنتهجه من 
سياســات تقوم على التدخل في الشــؤون 
الداخليــة لدول المنطقة ودعــم الجماعات 
الفوضــى  ونشــر  اإلرهابيــة  والميليشــيات 
والعنــف، مؤكــًدا أن مواجهــة خطــر إيــران 
يعــد خطــوة مهمــة وهــدف رئيســي ألجــل 
السام المســتدام واالستقرار في المنطقة 
ويســتدعي تضافر جهــود المجتمع الدولي 

من أجل تحقيقه .
واجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن 

أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، فــي مدينــة 
الحــزب  رئيــس  مــع  أمــس،  واشــنطن، 
الديمقراطــي في لجنة الشــؤون الخارجية 
روبــرت  األميركــي  الشــيوخ  بمجلــس 
مينينديز، وذلك في إطار الزيارة الرســمية 
التي يقوم بها وزير الخارجية إلى أميركا. 

وأعــرب وزير الخارجية عــن اعتزاز مملكة 
مــع  الثنائيــة  العاقــات  بمســار  البحريــن 
الواليات المتحدة األميركية والتي تستند 
ألســس صلبــة وتاريــخ طويــل مــن العمــل 
المشــترك، مشــيًدا بما وصلت إليه الشراكة 
تقــدم  مــن  البلديــن  بيــن  االســتراتيجية 
وازدهــار فــي مختلــف المجــاالت األمنيــة 
والتجاريــة،  واالقتصاديــة  والسياســية 
والــذي يجّســد نهًجا راســًخا فــي التواصل 
والتشــاور المســتمر وتعزيــز أطــر التعــاون 
والتنســيق المشــترك إزاء مختلف القضايا 
فــي كافــة المحافــل الدوليــة وبمــا يدعــم 
مســاعيهما الرامية لترسيخ األمن والسام 

في المنطقة والعالم. 
مينينديــز  روبــرت  الســيناتور  وأشــاد 
بعاقــات التعــاون الوثيقة التــي تربط بين 
مجــاالت  وتميــز  بتنــوع  منّوًهــا  البلديــن، 
التعــاون المشــترك خصوصــا علــى الصعيد 
األســطول  وبوجــود  واألمنــي  العســكري 
الخامس األميركي بمملكة البحرين، معّبًرا 
عــن تقديــره الســتضافة مملكــة البحريــن 
لورشــة الســام من أجل االزدهار في إطار 
الدور المقدر الذي تقوم به مملكة البحرين 
وشــعوب  لــدول  والتنميــة  الســام  لدعــم 

المنطقة كلها.
رئيــس  مــع  الخارجيــة  وزيــر  اجتمــع  كمــا 
اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية المعنية 
بآســيا والمحيــط الهــادئ وعــدم االنتشــار 
بــراد  س  األميركــي  النــواب  مجلــس  فــي 

شيرمان.
وأثنــى النائــب بــراد شــيرمان علــى جهــود 
مملكــة البحرين في تحقيق األمن والســلم 
فــي  المشــترك  وبالتعــاون  المنطقــة  فــي 
مشــيًدا  والعســكرية،  األمنيــة  المجــاالت 
بالنتائــج المهمــة لورشــة الســام مــن أجــل 
االزدهــار التي اســتضافتها مملكة البحرين 
البلديــن  بيــن  الشــراكة  تجســد  كمبــادرة 
لصالــح  والــدؤوب  المشــترك  وعملهمــا 
المنطقــة ولدعــم جهــود التنميــة والتقــدم 
فيهــا. وشــّدد النائــب بــراد شــيرمان علــى 
ضــرورة مواصلــة عمــل المجتمــع الدولــي 
للتصدي للخطر الذي تمثله إيران بالمنطقة 
تحقيًقــا  واالســتقرار  لألمــن  وتهديدهــا 

لمصالح جميع دول وشعوب المنطقة.
واجتمــع وزيــر الخارجيــة، في واشــنطن 
العاقــات  شــؤون  لجنــة  رئيــس  مــع 
الشــيوخ األميركــي  الخارجيــة بمجلــس 
الســيناتور جيــم ريش، في إطــار الزيارة 
بهــا معالــي وزيــر  يقــوم  التــي  الرســمية 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  الخارجيــة 

األميركية الصديقة. 
وأكد الســيناتور جيــم ريش أن زيارة وزير 
األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  الخارجيــة 
تبرهــن علــى المســتوى المتقــدم للتعــاون 
كل  فــي  البلديــن  بيــن  والمثمــر  المشــترك 
الدفاعــي  التعــاون  ســيما  وال  المجــاالت 
األســطول  بوجــود  منوًهــا  واألمنــي، 
مملكــة  وباســتضافة  األمريكــي  الخامــس 
البحرين لورشــة الســام من أجل االزدهار 
والتحالــف  الشــراكة  عمــق  تؤكــد  والتــي 
االســتراتيجي بيــن البلديــن، مشــدًدا علــى 
وتصرفــات  سياســات  مواجهــة  ضــرورة 
إيــران غيــر المشــروعة وذلــك حفاًظــا على 

األمن والسلم الدوليين.

وزير الخارجية في لقاء مع جون بولتون

واشنطن - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم مــاج النعيمي 
بمكتبــه بديــوان الوزارة بمدينة عيســى، النائب 
األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي ســلمان، 
البرامــج  عــن  عرًضــا  الوزيــر  لــه  قــدم  حيــث 
تــم  كمــا  الــوزارة،  تنفذهــا  التــي  التطويريــة 
التباحــث عن الخدمــات التعليمية التي تقدمها 
الوزارة في الدائرة االنتخابية للنائب ومجاالت 

التعاون المستقبلية.

كمــا اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم، بمكتبــه 
بديوان الوزارة بمدينة عيســى، النائب سوســن 
فــي  تــم  النــواب، حيــث  كمــال عضــو مجلــس 
المقابلة بحث الخدمات التعليمية التي تقدمها 
والمشــاريع  االنتخابيــة،  دائرتهــا  فــي  الــوزارة 
فــي  تنفيذهــا  المزمــع  واإلنشــائية  التطويريــة 
اللقــاءان مديــرة إدارة  الفتــرة المقبلــة. حضــر 

المنظمات واللجان كفاية العنزور.

بحث الخدمات التعليمية

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

نّظمــت بلديــة المنطقــة الجنوبيــة حملــة إلزالــة 
اإلعانات المخالفة على أعمدة اإلنارة في عدد 
من الشــوارع والطرقات الرئيســية في المنطقة 
الجنوبيــة لكونهــا منتهيــة العقــود وبعضهــا تــم 
الترخيــص  علــى  الحصــول  غيــر  مــن  تركيبهــا 

الازم من البلدية.
 وشــملت عمليات اإلزالة كل من شــارع الشــيخ 
ســلمان وشــارع االســتقال وشــارع المحــزورة 
وشــارع 16 ديســمبر وشــارع مشــتان وشــارع 
أم النعســان وعــدد مــن الطرقات. حيــث قامت 
المخالفــة وتحويــل  اإلعانــات  بإزالــة  البلديــة 
التقاريــر إلــى الشــؤون القانونيــة فــي البلديــة 
لمخاطبــة الجهات المخالفــة من أجل التجاوب 

مع البلدية ودفع الغرامات.
وتعتبــر هذه الحملة اســتمرارية للحمات التي 
تقيمها بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم 
الرقابــة والتفتيــش علــى التراخيــص بالتعــاون 

مــع قســم متابعة خدمات النظافــة إلزالة جميع 
اإلعانات المخالفة للقوانين.

وتقوم بلدية المنطقة الجنوبية بشــكل مســتمر 
فــي تنفيــذ هــذا النــوع مــن الحمــات للحــد من 
ظاهــرة انتشــار اإلعانــات المخالفــة فــي كافــة 
المناطق والتي قد يتســبب بعضها في تشــويه 
الرؤيــة فــي  للمنطقــة أو إعاقــة  العــام  المنظــر 

الشوارع.

بلدية الجنوبية تزيل اإلعالنات المخالفة



إعادة 4 من أحياء المحرق كمرحلة أولى
ــســامــيــة ــتــنــفــيــذ الــمــكــرمــة ال ــد اجـــتـــمـــاًعـــا ل ــق ــع ــة ت ــظ ــاف ــح ــم ال

بنــاًء علــى التوجيهــات الســامية مــن جاللة الملــك بإعادة أحيــاء فرجان المحــرق القديمــة والبدء في 
أربعــة منهــا كمرحلــة أولى، عقــدت محافظة المحرق اجتماًعــا لتنفيذ المكرمة الســامية حضره النائب 
إبراهيم النفيعي والعميد فواز الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق والمهندس إبراهيم 
الجودر مدير عام بلدية المحرق وغازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي وعضو المجلس حسن 

الدوي بصفته ممثال للدائرة التي تضم الفرجان األربعة التي ستشهد المرحلة األولى للمشروع.

ورحــب المحافــظ ســلمان بــن هنــدي بالحضور، 
وأهدافــه  للمشــروع  مفصــاً  شــرًحا  مقدًمــا 
مؤكــًدا أن المكرمة الملكية الســامية تهدف إلى 
عــودة األهالــي إلــى أحيائهــم القديمــة وإيقــاف 
عنــه  نتــج  الــذي  للمنــازل  العشــوائي  التأجيــر 
تكــدس الشــاحنات والســيارات غيــر المرخصــة 
الدخيلــة  والســلوكيات  األمنيــة  والتجــاوزات 
علــى المجتمــع وقضايا التحرشــات والســرقات 
باإلضافــة إلــى إيــواء بعــض المنــازل المؤجــرة 
ــا  أمنيًّ للمطلوبيــن  اآلســيويين  العــزاب  علــى 
وغيرها، حيث شــّدد المحافظ على أهمية عدم 
انتقــال المؤجريــن مــن فئــة العزاب اآلســيويين 

طارًحــا  التنفيــذ،  بعــد  أخــرى  مناطــق  إلــى 
الحلــول المتعلقــة بإعــادة الترميم واالســتماك 
والتعويــض بالتوافــق مــع مــاك تلــك المنــازل 
بعــد إقــرار منــع التأجير في جميــع المناطق في 

القريب العاجل.
مــن جانبــه، اســتعرض النائب إبراهيــم النفيعي 
التجربــة الكويتيــة في هذا الشــأن، مؤكــًدا دور 
مجلــس النــواب فــي تشــريع القوانيــن المتعلقة 
بإنشــاء مــدن عماليــة تنهــي هــذه الظاهــرة مــن 
أهميــة  مؤكــًدا  األربــع،  المملكــة  محافظــات 
اإلسراع في إيقاف التأجير في الوقت الراهن.

إبراهيــم  المحــرق  بلديــة  عــام  مديــر  وأوضــح 

المنــازل  برصــد  قامــت  البلديــة  أن  الجــودر 
الــواردة  بنــاء علــى الشــكاوى  المؤجــرة وذلــك 
بســبب تواجد العمالة اآلســيوية وسط األحياء 

السكنية.
وفي الشــق األمني تحدث العميد فواز الحســن 
كانــت  المســتأجرة  المنــازل  بعــض  أن  مؤكــًدا 
ا، والمديرية ترصد جميع  تحــوي مطلوبين أمنيًّ
تلــك المنــازل واألحيــاء وتقــوم بواجبهــا علــى 
أكمــل وجــه بنــاء علــى تعليمــات معالــي وزيــر 
الداخليــة، مشــيًرا إلــى أن التحقيقــات أســفرت 

إلــى أن بعــض العمالــة اآلســيوية حولــت تلــك 
المنازل إلى مخازن تحوي مواد غذائية بغرض 

التجارة في بيئة غير صالحة للتخزين.
وطــرح رئيــس مجلــس المحــرق البلــدي غــازي 
المرباطــي عــدد مــن النقاط تتمحــور حول عدد 
ســاكني المنــزل الواحــد من العزاب اآلســيويين 
والــذي يصــل إلــى قرابــة الســبعين شــخًصا في 
مســاحة ال تســتوعب ربــع هــذا العــدد، مؤكــًدا 
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  مــع  التنســيق  أهميــة 

واآلثار في شأن الترميم واالستماك.

المحرق - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الداخلية

نّظمــت المحافظــة الشــمالية بالتعاون 
بــإدارة  واألســنان  الفــم  شــعبة  مــع 
واالجتماعيــة  الصحيــة  الشــؤون 
توعويــة  فعاليــة  الداخليــة،  بــوزارة 
اإلدارة  برنامــج  ضمــن  لموظفيهــا، 
اإلدارات  منســوبي  وتوعيــة  لتثقيــف 
بأهميــة  الداخليــة  بــوزارة  واألقســام 
صحة الفم واألســنان وانعكاســها على 
الصحة الجسدية للفرد والتعرف على 
األمراض عن طريق الفحص والكشف 
المبكر للموظفين وتحويل من يحتاج 
للمتابعــة والعــاج بوحــدة صحــة الفم 

واألسنان بإدارة الشئون الصحية.
الفــم  شــعبة  رئيــس  وأوضحــت   
واألســنان ديانــا أحمــد فليفــل أن هــذا 
اإلجــراء، يأتي ضمن متطلبات معايير 
االعتمــاد الكنــدي للخدمــات الصحيــة 
ويهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية 
بيــن مختلــف إدارات وأقســام الوزارة 
الصحيــة  والرعايــة  العنايــة  وتوفيــر 
لجميع منســوبيها، باإلضافة إلى رصد 
الحــاالت واألمــراض التــي يعاني منها 
الفــم  صحــة  جانــب  فــي  الموظفــون 

واألسنان.

تعريف منتسبي “الداخلية” بصحة باألسنان

اســتقبل رئيــس األمــن العــام اللواء طارق الحســن رئيــس جمعية 
العاقــات العامــة البحرينيــة فهد الشــهابي، الذي أهدى له نســخة 
مــن اإلصــدار الرابــع مــن كتابــه “مما رأيــت.. محبوبتــي البحرين”، 
الذي يستعرض فيه تاريخ وإنجازات مملكة البحرين في مختلف 
واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  والسياســية  التاريخيــة  المياديــن 

والسياحية.

وأشــاد رئيس األمن العام بالجهود التي بذلها الشــهابي في إعداد 
الكتاب، معربا عن تهانيه له على هذا اإلصدار المتميز وما يحويه 
مــن معلومــات وموضوعــات متنوعة، ومن بينها قســم خاص عن 

التطور الحاصل في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
من جهته، أعرب الشهابي عن شكره وتقديره لرئيس األمن العام 

ودعمه المتواصل للباحثين والكّتاب.

الحسن يتسلم يتسلم نسخة من “محبوبتي البحرين”

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

لبحرنــة  البرلمانيــة  اللجنــة  رئيــس  ثمــن 
الوظائــف إبراهيــم النفيعــي، مبــادرة وزير 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
فــي  خليفــة  آل  علــي  بــن  خالــد  الشــيخ 
حصر )االستشــارة القانونيــة( على مكاتب 
أن  مؤكــدا  فقــط،  البحرينيــة  المحامــاة 
المواطــن  صالــح  فــي  تصــب  خطــوة  أي 
البحرينيــة، هــي محــط تقديــر  والكفــاءة 

وثناء ودعم برلماني ال محدود.
واعتبــر النفيعــي قــرار وزير العــدل خطوة 
نحــو  مســار،  بوصلــة  وتصحيــح  جرئيــة 
الــوزراء  بقيــة  داعيــا  للمســتقبل،  العبــور 
ورؤســاء الجهــات الحكوميــة األخــرى إلى 
عمــل  إســتراتيجيات  فــي  النظــر  إعــادة 
نهــج  مــع  توائمهــا  ومــدى  مؤسســاتهم، 
)األفضيلــة للبحرينــي(. فــي المقابــل، ثمــن 
تعييــن  الخليــج”  “طيــران  إعــان  النائــب 
أصغــر مديــر بحرينــي فــي منطقــة آســيا 
محمــد  الشــاب  وهــو  الهــادي،  والمحيــط 

الحمر عن محطتها في كولومبو.

النفيعي يثمن 
منح األفضلية 

للبحريني
اســتقبل رئيــس األمــن العــام اللواء طارق الحســن أمس ضابط ارتباط شــرطة نيويورك فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أندرو 

كمارجيفاكول.

بمســتوى  الحســن  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
مملكــة  بيــن  األمنــي  والتنســيق  التعــاون 
البحريــن والواليــات المتحــدة األميركيــة، 
حيــث تــم خــال اللقــاء، بحــث عــدد مــن 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك وسبل 
تعزيــز التعــاون القائم بيــن وزارة الداخلية 
فــي  نيويــورك  البحريــن وشــرطة  بمملكــة 
الشــرطية  والخدمــات  األمنيــة  المجــاالت 

ومكافحة الجريمة.

تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة مع شرطة نيويورك

محرر الشؤون المحلية

أشاد النائب يوسف الذوادي بمقترح رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى 
جهاد الفاضل بتخصيص يوم سنوي لالحتفاء بالمعلم البحريني، وذلك أسوة 

باأليام الوطنية األخرى.

الــذوادي  يوســف  النائــب  أبــدى 
تقديــًرا  المقتــرح  لهــذا  مســاندته 
التــي  الجليلــة  بالجهــود  واعتــزاًزا 
فــي  والمعلمــات  المعلمــون  يبذلهــا 
تربيــة األجيــال وزرع أرقــى صنــوف 
العلــم والقيــم التربويــة فــي عقولهــم 
وجهودهــم الوطنية الجبــارة لصناعة 
أفــراد مســاهمين في مســيرة التنمية 

بمملكتنا الغالية.
وتابــع النائــب الذوادي بــأن هذا اليوم 
المعلــم  بــه  يحظــى  لمــا  تأكيــد  هــو 
البحرينــي مــن مكانــة ورعايــة تحــت 
مظلــة قيادتنــا الحكيمــة ومســاندتها 
لدورهــم  تقديــًرا  للمعلميــن  ودعمهــا 
المهــم فــي بنــاء الوطــن، ونحــن هنــا 
نقف وقفة احترام وتقدير لكل معلم.

تأييد نيابي إلطالق يوم للمعلم

الصالح تتفقد سير مشروع مختبر الجينوم
ـــ “الــســلــمــانــيــة” ــرف الــعــمــلــيــات ب ــأنــت عــلــى تــجــهــيــزات غـ اطــم

تفقــدت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح أمس األول مجمع الســلمانية الطبي، حيث 
زارت مبنى الفاتح واطلعت على مشروع مختبر الجينوم والبنك الحيوي وتأكدت 
مــن اإلنجــازات المتحققــة والكفيلــة بتســليمه للمعنييــن بالــوزارة شــهر أغســطس 

المقبل.

وأطلعــت الصالــح خال الزيــارة على 
بتهيئــة  المتعلقــة  التفاصيــل  كافــة 
العينــات  المختبــر الســتقبال  واعــداد 
وفصــل الحمــض النــووي باســتخدام 

أحدث األجهزة والمعدات المخبرية.
الجينــوم  مشــروع  رئيــس  وبينــت 
أن  الهاجــري  أمانــي  البحرينــي 
التجهيــزات تســير علــى قــدم وســاق 
من أجل اســتكمال جمع عدد العينات 
المطلوبة، ودعت الراغبين في أجراء 
الفحوصــات بالتوجــه إلــى نقاط جمع 

عينات الدم.
غــرف  علــى  الوزيــرة  أطلعــت  كمــا 
والتــي  بالمجمــع،  الرئيســة  العمليــات 
الكــوادر  مــن  كبيــرا  عــددا  ضمــت 

الصحية العاملة على مدار الساعة. 
مــن  مجموعــة  الصالــح  والتقــت 
فــي  الصحييــن  والعامليــن  األطبــاء 
حرصهــا  مؤكــدة  عملهــم،  مواقــع 
وأهميــة االلتقــاء بهــم للتعــرف علــى 
التحديــات التي تعــوق عملهم والعمل 
علــى تســهيلها وتجاوزهــا، مما ُيســهم 

بالخدمــات  واالرتقــاء  التطويــر  فــي 
الصحية المقدمة للمرضى والزوار.

تجهيــزات  علــى  الوزيــرة  واطمأنــت 
التابعــة  واألقســام  العمليــات  غــرف 
جميــع  توافــر  ومــدى  لعمليــات، 

والتقنيــات  واألجهــزة  المســتلزمات 
الدقيقــة  العمليــات  إلجــراء  الازمــة 
والصعبــة، لجميع األعمــار وفي جميع 
األوقــات، وتأكــدت أن األمــور تســير 

دون معوقات.

المنامة - وزارة الصحة

Û  اليد بمساحة كف  لحم  احتراق  العاقة، يحكي قصة  احتراق  بعد  الدخان  من  سيبقى شيء 
كان يسمى قلبا... شيء سقط هنا، وشيء من تراب برج العشق المتهالك تهاوى هناك، ينبئ 
للوجود: أن قلبا ها هنا تحطم إلى األبدية. بعد سقوط تمثال الحب تبدأ مرحلة الحزن الكبير 
والندم. ليست لدي بشارة خير كاملة، وال عقاقير ألي ذبيح مخدوع على مسلخ الحب ألقول له: 
ستعود كما كنت معافى! نعم ستعيش، لكن سيبقى قلبك معوقا ما لم تعالجه بكوكتيل الحياة. 

Û  يقول مظفر النواب “ولست على أحد نادًما غير قلبي، فقد عاش حبا معاقا”. بعد انهيار البرج
قد تبقى بعض مامحه، شيء من أسمنت الذكريات المتشظي، حجارة تستعذب الوقوف أمام 
أنابيب قلب مهترئة... كل ذلك  النسيان... رمل ومياه على هيئة دموع تتدفق من بقية  باب 
سيحدث.. قد تحيا من جديد لتعيش أياما سعيدة لكن ستبقى الذاكرة وكل المشهد حاضرا 
في الوحل، ولكن هذا ال يعني االستسام، فكم هو أحمق من يبني مزارا لعشق، حجارته كذب 
وخداع كي يلقي عليه القرابين، وأحمق منه من يعيد التجربة مع كائن بشري يسمى”إنسانا” 
وفي علم الفلسفة يسمى “حيوانا ناطقا”. ديدنه االغتيال، فا تعيدها. أحبب نفسك وكفى! كما 

يقول الجواهري بعد فضيحة الخداع:
ــا ــ ــن ــ ــن ــ ــي ــ كـــــــــــم تــــــــــــوّديــــــــــــن لـــــــــــو خـــــــنـــــــقـــــــِت َصــــــــــــــــــدى الـــــــــــحـــــــــــِب ب

ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ ــغ ــ ــ ــم ــ ــ وتـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــِت قــــــــــــــــبــــــــــــــــَره وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــيٌّ ب
َـــــى لـــــــــلـــــــــذي صــــــــــــــــــاَغ واعـــــــــتـــــــــنـــــــــى وبـــــــــــَنـــــــــــى مـــــــنـــــــك مـــــــــــا بـــــنــــــ

وتـــــــــــبـــــــــــّنـــــــــــــــــــــــاِك مــــــــقــــــــطــــــــًعــــــــا مـــــــــــــن نـــــــــشـــــــــيـــــــــٍد وأحـــــــســـــــنـــــــــــــــا
ديـــــــدنـــــــا الـــــــقـــــــتـــــــــــــــُل  لـــــــــــك  يـــــــــــكـــــــــــوَن  أن  شــــــــــــــــــاَء  والـــــــــــــــــــــذي 

أرقــــــــــــــــــُب الــــــــّصــــــــبــــــــَح مــــــــــوِهــــــــــًنــــــــــاوُدجــــــــــى الـــــــلـــــــيـــــــِل ُمـــــوهـــــنـــــا
Û  ،رزايــا إلى  والهدايا  إلى حيات،  الذكريات  مؤذَنا. ستتحول  الــَجــْرُس  وال  يــرُن  هاتٍف  َصــدى   ال 

االنتقام  من  البــد  ولكن  إلــى سكين،  والحنين  إلــى صفعات  والقبات  أشـــواك،  إلــى  واألشـــواق 
بالتمسك بالفرح.

Û  يقول رئيس زيمبابوي روبرت موغابي “ال توجد فتاة تفضل عضات البطن الست على ست
سيارات، لذا توقف عن الذهاب إلى صالة الرياضة واذهب إلى العمل”.

Û  اإلصرار على النسيان ينتج فائض احتماالت كما هو تعبير المفكر الروسي فاديم زياند. دع
ترتيب  وإعــادة  باألجمل،  بانشغالك  يرحل  دعه  النسيان،  مقاومة  على  تلح  وال  تسير،  الحياة 
األولويات. يقول ميشيل دي مونتين “ال شيء ُيرسخ األشياء في الذاكرة كالرغبة في نسيانها”. 

Û  ال تكن جائعا إلى الجوع أو تبحث عن “نظافة القاتل” كما هي روايات الروائية البلجيكية آميلي
المتدفق من قلبك  إنهم ال يبحثون عن نمير الحب  الجوع”.  “بيوغرافيا  نوثومب في روايتها 
بقدر تدفق دراهمه ودوالراتــه. كثيرات هي دجاجات الحب التي تبيض ذهبا، ويتم خداعها. 
وكم من عشيق أو عشيقة تكدست عليهم القروض ألجل بناء حب وهمي، والقوي من يغلق 

الخزانة ويفرغها على سعادته.
Û  يقول أبو االقتصاد آدم سميث “الثروة ليست لمن يجمعها، بل لمن يستمتع بها”. هم يأخذون

مالك ليستمتعوا به مع غيرك. ويقول األمير “هلك خزان األموال”. أنت المخرج لفيلم حياتك، 
وأنت من يحدد كيف تكون النهاية، فإذا كنت كالطبيب الماهر في إجراء عملية جراحية ناجحة 

لحياة جديدة كما الجراح البد أن تمتلك عين نسر وقلب أسد ويد امرأة.
Û  تعود أن تكتفي بنفسك، فأنت في زمن المزاجية واالستغناء بسهولة. فالحل بعشق هللا، وفك

التعلقي، واالبتعاد عن  الوهم  الدم ومعهم، وبهذا  االرتباط كاما وسحب مخدرات الحب من 
كل المشتركين في جريمة إثراء اآلخرين بأموالك من بيع األغاني والمسلسات الخادعة التي 
من  تبقى  ما  على  وحافظ  الحياة،  كوكتيل  وعــش  بإتافها،  قم  وجعك.  حساب  على  تسوق 
شخصيتك من طوب. ال تخافوا من الوحدة والضياع، فقد كان ضياعكم أكبر. والمتنبي يقول 

في شعره “وكم ذنب مولدُّ دالٌل.. وكم ُبعد مولدُّ اقتراُب”.

نظافة القاتل 
)24( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

الموافقة على مقترح إدخال التربية اإلعالمية في المناهج
بحـــر يؤكـــد الحـــرص علـــى مواجهة األكاذيـــب وخطابـــات التحريـــض والكراهية

أكد وكيل وزارة شؤون اإلعالم عبدالرحمن بحر حرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
على تعزيز العمل اإلعالمي العربي المشــترك وفق إســتراتيجية موحدة لنشــر ثقافة التسامح والسالم، ونبذ التطرف والكراهية، بما يخدم 

تطلعاتنا المشروعة نحو األمن واالستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

جــاء ذلــك لدى مشــاركة بحر نيابــة عن وزير 
شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي، فــي أعمــال 
وزراء  لمجلــس  الخمســين  العاديــة  الــدورة 
اإلعــام العــرب بالقاهرة برئاســة الســعودية، 
مــن  أو  العــرب  اإلعــام  وزراء  وبحضــور 
يمثلونهم، إضافة إلى االتحادات والمنظمات 

العربية الممارسة لمهام إعامية.
وأشــار وكيــل شــؤون اإلعــام إلــى موافقــة 
البحريــن  مملكــة  مقتــرح  علــى  المجلــس 
ومرئياتهــا بشــأن إدخــال التربيــة اإلعاميــة 
لتوعيــة  العربيــة  الدراســية  المناهــج  ضمــن 
عــن  التعبيــر  بأخاقيــات  والشــباب  الناشــئة 
الرأي ومهارات التفكير النقدي، واالســتخدام 
الواعــي والرشــيد لشــبكة اإلنترنت ووســائل 

بالتعــاون  وذلــك  االجتماعــي  التواصــل 
والتنســيق مــع الجهــات والمنظمــات العربيــة 

ذات العاقة.
اإلعــام  وزراء  مجلــس  أن  بحــر  وأوضــح 
العرب ناقش 18 بنًدا، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية والمشروعات اإلعامية الداعمة 
لهــا؛ كونهــا القضيــة المركزيــة األولــى لألمــة 
النســخة  اســتعراض  جانــب  إلــى  العربيــة، 
المحدثــة لميثــاق الشــرف اإلعامــي العربي، 
العربيــة  اإلعــام  وســائل  التــزام  يدعــم  بمــا 
واألخاقيــة،  المهنيــة  والمبــادئ  بالقيــم 
فــي  العربــي  اإلعــام  دور  تعزيــز  ومتابعــة 
التنميــة  ودعــم  اإلرهــاب  لظاهــرة  التصــدي 
التحــرك  خطــة  ومواصلــة  المســتدامة، 

اإلعامــي العربــي فــي الخــارج، وغيرهــا من 
المحــاور المتعلقــة بالتنســيق المشــترك فــي 
مجــاالت اإلعــام اإللكترونــي وتطويــر البــث 
اإلذاعي وحقوق البث التليفزيوني لألحداث 
الرياضيــة، وأنشــطة المنظمــات واالتحــادات 

اإلعامية العربية.
من جانب آخر، اختار المجلس دبي كعاصمة 
لإلعــام العربــي للعام ٢٠٢٠ وذلــك لما تتمتع 
بــه دولــة اإلمارات مــن دور مهم ومتميز على 

الخارطة اإلعامية العربية.
وأكــد بحر حرص الــوزارة وبتوجيه دائم من 
الوزير الرميحي على تفعيل العمل اإلعامي 
بالمواثيــق  االلتــزام  وفــق  المشــترك  العربــي 
بمــا  العربيــة،  اإلعاميــة  واإلســتراتيجيات 

لألمــة  العليــا  المصالــح  خدمــة  يســتهدف 
العربية، وصون هويتها الثقافية والحضارية، 
وتعزيز تماســكها ووحدتها وأمنهــا، وتعاونها 
فــي مكافحــة التطــرف واإلرهــاب والتصــدي 
للتدخــات الخارجيــة، ومواجهــة الشــائعات 

واألكاذيب وخطابات التحريض والكراهية.

القاهرة - بنا

جهاد الفاضل يوسف الذوادي



أمــرت المحكمــة الكبــرى المدنية العمالية بإلــزام غرفة تجارة وصناعــة البحرين أن 
تدفع لصالح رئيسها التنفيذي السابق، الذي ثبت لها أنه توافرت أدلة النية المبيتة 
لفصلــه رغــم قانونيــة تعيينــه رئيســا لهــا ودون أي مبــرر قانوني؛ بأن تدفــع لصالحه 
تعويضــا عــن فصلــه التعســفي بمبلــغ 15 ألفــا و349 دينــارا، ورفضــت باقــي طلبــات 
التعويــض األخــرى، خصوصا أن وكيل الغرفة دفع بأن الرئيس التنفيذي لم يفصح 
لمجلــس اإلدارة بأنــه عضــو بمجلــس إدارة شــركة صناعيــة، ما ال يجــوز معه الجمع 

بين العضويتين.

وقائــع الدعــوى تمثلــت فــي أن الرئيــس 
أقامهــا ضــد  قــد  كان  الســابق  التنفيــذي 
غرفة تجــارة وصناعة البحرين، موضحا 
فيها أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب 
عقــد محــدد المــدة، بأجــر شــهري مقداره 
8000 دينار، إضافة إلى عالوة اجتماعية 
تبلــغ 150 دينارا وعــالوة مواصالت تبلغ 
250 دينــارا وعــالوة هاتــف 100 دينــار، 

ابتداء من تاريخ 1 يناير 2017.
وتفاجــأ بتاريــخ 25 أبريــل 2018 بإصدار 
تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
وصناعــة البحرين قــرارا بإنهــاء خدماته 
المدعــى  تــؤد  ولــم  دون مبــرر مشــروع، 

عليها مستحقاته المالية إليه.
وفــي دعواه طلب الحكــم بإلزام المدعى 
العماليــة  الحقــوق  لــه  تــؤدي  أن  عليهــا 

ســنوات   3 مــدة  عــن  تعويــض  التاليــة: 
و8 أشــهر متبقيــة مــن مــدة العقــد ســند 
التداعــي بمبلــغ وقــدره 397 ألــف دينــار، 
وبــدل إجــازة ســنوية، وكذلــك تعويضــه 
بــه  لحقــت  التــي  البالغــة  اإلســاءة  عــن 
وتشويه سمعته في األواسط األكاديمية 
واالجتماعيــة فــي مملكــة البحريــن، مــع 
إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل 

أتعاب المحاماة.
الغرفــة  وكيــل  دفــع  المحكمــة  وأمــام 
بــأن فصــل المدعــي كان بســبب إخاللــه 
اإلشــارة  الجوهريــة وإغفالــه  بالتزاماتــه 
بمجلــس  عضــو  أنــه  الذاتيــة  بســيرته 
ألحــكام  خالفــا  صناعيــة،  شــركة  إدارة 
القانــون التــي توجب عليــه اإلفصاح عن 
ذلــك، ما يترتــب عليه بطــالن عقد العمل 

معــه؛ لكونــه يجمــع بيــن عضويــة الغرفة 
والرئاســة التنفيذية للغرفة، وهو ما نفاه 
وكيــل المدعي بتقديمه شــهادة تســجيل 
الشــخص  فيهــا  والمبيــن  الشــركة  تلــك 

المفوض بالتوقيع.
حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وأفــادت 
أن الثابــت مــن خــالل صــور عقــد العمــل 
عليهــا  المدعــى  وإقــرار  الفصــل  وكتــاب 
الضمنــي أن المدعي عمــل لديها بموجب 
عقــد محدد المــدة مدته 5 ســنوات قابلة 
للتجديــد لمــدة مماثلــة بوظيفــة الرئيس 
التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
بأجــر شــهري مقــداره 8000 دينار إضافة 
إلــى عــالوة اجتماعيــة تبلــغ 150 دينــارا 
دينــار   500 تبلــغ  مواصــالت  وعــالوة 
وعــالوة هاتــف 100 دينــار، وأن رئيــس 
مجلــس إدارة الغرفــة أصدر قــرارا بإنهاء 

خدمات المدعي دون سبب مشروع.
مــن   )45( المــادة  نــص  أن  إلــى  ولفتــت 
المرســوم بقانــون رقــم )48( لســنة 2012 
بشــأن غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
بأنه “يرأس الجهاز اإلداري للغرفة رئيس 
تنفيــذي يعيــن بقــرار من مجلــس اإلدارة 
التنفيــذي  المكتــب  توصيــة  علــى  بنــاء 

علــى أال يكون عضوا في الغرفة، ويكون 
ســير  عــن  مســؤوال  التنفيــذي  الرئيــس 
أعمــال الغرفــة وتبين الالئحــة التنفيذية 
اإلداريــة  وصالحياتــه  اختصاصاتــه 
والماليــة وحقوقــه والتزاماته”، وأن نص 
المــادة )46( نــوه إلــى أنــه “يجــوز بقــرار 
مــن ثلثــي أعضــاء مجلــس اإلدارة إعفاء 
بســبب  منصبــه  مــن  التنفيــذي  الرئيــس 
إخاللــه بممارســة اختصاصاتــه أو عــدم 
إخاللــه  أو  مهامــه  إنجــاز  فــي  الكفــاءة 
بواجب األمانة أو السلوك القويم أو عدم 
بواجبــات  القيــام  علــى  صحيــا  مقدرتــه 

وظيفته”.
المحكمــة  بينــت  القضيــة  دراســة  وبعــد 
تفســير  صالحيــات  مــن  لهــا  وبمــا  أنهــا 
يكــن  لــم  المدعــي  أن  القانــون  نصــوص 
عضــوا بالغرفة وفقا للمادة )6( من قانون 
الغرفــة، والتــي حــددت من هــم األعضاء 
والتــي تقتصــر علــى الشــركات التجاريــة 
والمملوكــة للدولــة والشــركات األجنبيــة 
التجــاري،  بالســجل  المقيــدون  والتجــار 
إذ لــم يثبــت عضويــة المدعــي بالغرفــة، 
البينــة الخطيــة  الثابــت مــن خــالل  وأن 
الرســمية أن المدعي كان عضوا بمجلس 

إدارة بشــركة مقاوالت، ولم يكن مفوضا 
بالتوقيــع عنهــا أو شــريكا بهــا، وبالتالــي 
ليــس له من ناحيــة قانونية صفة تمثيله 
للشركة لدى الغرفة كما جاء بالمستخرج 
التجــاري، فلم يرد اســم المدعي كمخول 
بالتوقيع عن الشــركة، وبالتالي فإن عدم 
إيــراد المدعــي لهــذه المعلومــة بالســيرة 
العقــد  يشــوب  ال  التعييــن  عنــد  الذاتيــة 
بالبطــالن، الســيما أن هــذه المعلومــة لــم 
تكــن محــل استفســار مــن المدعــى عليها 
البينــة  أن  كمــا  للمدعــي،  التعييــن  قبــل 
بهــا  تقتنــع  التــي  والشــخصية  الخطيــة 
المحكمة للمدعي أكدت استقالة المدعي 
لــه ارتبــاط  مــن تلــك الشــركة ولــم يعــد 
بهــا وأن التأخيــر فــي إخــراج اســمه مــن 
تتعلــق  تنظيميــة  ألســباب  كان  الشــركة 

بالميزانية والشركاء.
وانتهت المحكمة إلى القول إن إجراءات 
تعييــن المدعي تمت بالطريقة القانونية، 
وال ترى مبررا قانونيا لفصل المدعي من 
العمــل، وخلــت األوراق ممــا يفيــد إجراء 
تحقيــق حقيقــي مــن قبل المدعــى عليها 
مــع المدعــي عمــا نســب إليه مــن مخالفة 
بعــد إتاحة الفرصة له بالدفاع عن نفســه 

عليهــا  المدعــى  وإن  إليــه،  اســتند  عمــا 
نــص عليهــا  التــي  اإلجــراءات  تــراع  لــم 
قانون العمــل الخاصة بالضمانات للعامل 
المرتكــب مخالفة في الحصول على حق 

الدفاع عما أسند إليه.
وأضافــت أنهــا اســتخلصت مــن األوراق 
إنهــاء عقــد  للفصــل، وأن  المبيتــة  النيــة 
عليهــا  المدعــى  بــإرادة  جــاء  العمــل 
المنفــردة، ولــم تقــدم مبــررا لهــذا اإلنهــاء 
وفقــا لنصــوص القانــون لكــي تقتنــع بــه 
المحكمــة، ومــن ثم تقضي لــه بالتعويض 
ولكــن وفقــا للمادة )98( مــن قانون العمل 
بأنــه يعتبــر عقــد عمــل غيــر محــدد المدة 
عمــل  شــهر  كل  عــن  يوميــن  وتعويضــه 
بواقــع شــهر ويومين بمبلــغ 8693 دينارا، 
وطبقــا للمــادة )111/ب( من قانون العمل 
باعتبار أن خدمة المدعي سنة و4 أشهر، 

وبدل إجازة سنوية 6655 دينارا.
فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة بإلزام 
الغرفــة المدعى عليهــا بأن تؤدي للمدعي 
مبلغ 15349 دينارا، ورفضت ما عدا ذلك 
مــن طلبــات وألزمــت المدعــي والمدعــى 
بالمقاصــة  وأمــرت  بالمصاريــف  عليهــا 

بأتعاب المحاماة.

تعويض الرئيس التنفيذي السابق لـ “الغرفة” 15 ألف دينار
المحكمة أكدت النية المبيتة لفصله وأثبت أنه استقال من مجلس إدارة “شركة” والتأخير سببه مؤسسيها

“الميثاق” تستنكر ما تبثه قناة “الجزيرة” من أكاذيب
وفبركات أكــاذيــب  بكومة  ــر  وزخ المهنية  افتقد  أعظم”  خفي  “مــا 

اســتنكرت جمعيــة ميثــاق العمــل الوطني ما بثته قناة “الجزيــرة” في برنامجها “ما 
خفي أعظم”، وقالت “منذ الوهلة األولى دهشنا من مستوى هذا البرنامج المنحط 
والمتدنــي، والــذي زخــر بكومــة مــن األكاذيب والفبــركات والبعد عــن المهنية التي 

افتقدتها هذه القناة وكشفت عن عورتها بما ال يرتقي ألي قناة رخيصة”. 

وأوضحــت الجمعيــة أن البرنامــج دلل 
علــى مــا تخفيه هذه القنــاة من أهداف 
نظامهــا  فضائــح  بهــا  تغطــي  شــريرة 
وإســالميا  عربيــا  المعــزول  السياســي 
ســهامها  ســموم  لتوجــه  وعالمــا، 
لــدول  الجميــع  قبــل  مــن  المفضوحــة 

تحــارب  التــي  الــدول  ولــكل  المنطقــة 
إرهــاب اإلخــوان المســلمين. فهناك من 
يوجههــا نحــو البحريــن ودول المنطقة 
ودول عربيــة أخــرى من قــادة اإلرهاب 
الذيــن تكتــظ بهــم القنــاة وتحتضنهــم 
الدولــة ذاتهــا، ومــا أولئك الذيــن خانوا 

نــادرة  قلــة  وهــم  بأوطانهــم  وغــدروا 
ليسوا سوى متسولين أغرتهم األموال 
أمثالهــم،  علــى  تهــدر  التــي  القطريــة 
بــان  يوجههــا  ومــن  الجزيــرة  ولتعلــم 
أجنداتهــم أصبحــت أضحوكة للقاصي 
والدانــي ولــم تعــد تنطلــي علي أبســط 
مشاهد اعتاد تلك األكاذيب والترهات.

وأضافت “لقد حاولت الجزيرة أن تبث 
الفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب البحرينــي، 
زاد  إذ  العكــس،  هــو  حــدث  مــا  ولكــن 

التالحــم بيــن أبنــاء الشــعب، وهــذا هو 
مكســب من حيث لم تتوقع تلك القناة 

من بثها لبرنامجها الدمر”.
العمــل  “ميثــاق  أكــدت  الختــام  وفــي 
كافــة  ومســاندتها  دعمهــا  الوطنــي” 
حكومــة  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
البحريــن بحــق هــذه القنــاة ومــن يقف 
وراءهــا وتعبــر عــن اســتنكارها تجــاه 
هذه المحاولــة الدنيئة، مؤكدة وقوفها 

خلف قيادتها.

المنامة - بنا

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( برفض دعوى مستشــار في وزارة التربية والتعليم، يطالب األخيرة أن 
تصــرف لــه مكافأة ســنوية لمدة 3 ســنوات إضافة للعالوات مثل الســيارة والهاتــف وغيرها، والذي يطالب فيهــا بالقضاء ببطالن 
العقــد المؤقــت الــذي وقعه مع الوزارة عقب بلوغه لســن الســتين؛ ألنــه ال يحتوي على تلك الطلبات، مدعيــا أنها من عقود اإلذعان 

ووقعها قبل شهر من انتهاء فترة خدمته وبدء فترة عمله مؤقًتا، وألزمته بمصروفات الدعوى.

بــأن العقــد شــريعة  وبــررت المحكمــة حكمهــا 
المتعاقدين، وأن المدعي وقع على تلك العقود 
طواعيــة وبكامل إرادتــه، وأن ما وصفه بعقود 

إذعان ال يوجد له أي سند قانوني.
وأشــارت المحكمــة في حكمهــا إلى أن المدعي 
العامليــن  مــن  كان  إنــه  بالقــول  دعــواه  شــرح 
لــدى وزارة التربيــة والتعليــم لمــدة 15 ســنة، 
وتــم تعيينــه بموجــب عقــود مؤقتــة بداية من 
العــام 2012 حتــى العام 2015 بعد بلوغه ســن 
الســتين، إال أن تلك العقود أغفلت اإلشارة إلى 
المكافــأة الســنوية التــي تصــرف للمتعاقديــن، 
وبالتالــي حــرم مــن هــذه المكافــأة، كمــا أنه تم 
وقــف صــرف عــالوة الســيارة وعــالوة الهاتــف 
دون أي ســبب منــذ فبرايــر 2015 حتــى نهايــة 
خدمته في يوليو 2015، مشيرا إلى أنه طالب 
دون  ولكــن  العــالوات  هــذه  بصــرف  الــوزارة 

جدوى.
وفــي حكمهــا قالــت المحكمــة إنه من المســتقر 

عليه أن المشرع استن أصال من أصول القانون 
يطبــق فــي العقــود المدنية واإلداريــة على حد 
ســواء، مقتضــاه أن العقد شــريعة المتعاقدين، 
فــال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين 
أو لألســباب التي يقررهــا القانون، وأن تنفيذه 
يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة 
فالعقــد  النيــة،  حســن  مقتضيــات  مــع  تتفــق 
اإلداري شــأنه شــأن العقــد المدنــي ال يعــدو أن 
يكــون توافــق إرادتين بإيجاب وقبول إلنشــاء 
علــى  تقــوم  تعاقديــة  التزامــات  تعديــل  أو 
التراضــي بيــن طرفيــن أحدهمــا هــو الدولة أو 
أحــد األشــخاص االعتباريــة العامــة، وهو بهذه 

المثابة شريعة المتعاقدين.
فــي  المســتقرة  المبــادئ  مــن  أنــه  وأوضحــت 
العقــد  إذا كانــت عبــارات  أنــه  العقــود  تفســير 
صريحــة واضحــة ال تحتمــل تأويال فــال يجوز 
االنحــراف بتفســيرها والنــأي بهــا عــن مدلولهــا 
الظاهــر إذ يجــب اعتبارهــا تعبيــرا صادقــا عــن 

إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان اإلرادة 
وتحقيقا الستقرار المعامالت.

وتابعــت، أنــه لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن 
لــدى  العامليــن  مــن  كان  المدعــي  أن  األوراق 
وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام 1998 
حتى العام 2012، تاريخ بلوغ الســن القانونية 
لإلحالة إلى التقاعد، كما أنه اكتســب الجنسية 
البحرينيــة العــام 2012 وتــم تعيينــه بالــوزارة 
 2012 مــن  اعتبــارا  مؤقتــة  عقــود  بموجــب 
حتــى تاريــخ نهايــة خدمتــه، وإذ قبــل المدعي 
التوقيع على عقود التوظيف المؤقتة طواعية 
بالمكافــأة  بنــد يتعلــق  مــن  واختيــارا، وخلــت 
الســنوية أو العــالوات المطالــب بصرفهــا محل 
التداعي، األمر الذي يضحى معه نعي المدعي 
ببطــالن هــذه العقــود واصفا إياها بأنهــا بمثابة 
عقــود إذعــان، مفتقــدا ســنده القانونــي الــذي 
يحملــه، وتغــدو دعــواه الماثلــة - والحالــة هذه 

- قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.

المحكمة: “العقد شريعة المتعاقدين”... ولم يتضمن البنود

رفض دعوى مستشار مؤقت في “التربية” يطالب بمكافأة وعالوات

جامعة البحرين توّدع سفير المملكة المتحدة
أشــاد رئيــس جامعــة البحرين رياض يوســف حمزة، بدور ســفير المملكــة المتحدة لدى 
مملكــة البحريــن ســايمون مارتــن فــي تعزيز العالقــة بين جامعــة البحريــن والجامعات 

البريطانية.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة 
الســفير البريطاني فــي مملكة البحرين؛ 
بمناســبة انتهــاء فتــره عمله ســفيرا في 

المملكة.
أبرمــت  قــد  البحريــن  جامعــة  وكانــت 
اتفاقــات تعــاون ومذكــرات تفاهــم مــع 
العديــد مــن الجامعــات بريطانية المهمة 
وجامعــة  أوكســفورد،  جامعــة  مثــل 
وجامعــة  الفبــرا،  وجامعــة  أســتون، 
ليفربــول جــون موريــس، وغيرهــا مــن 

البحثيــة  المشــاريع  إلقامــة  الجامعــات 
المشــتركة، كمــا أثمــرت هــذه االتفاقــات 
للطاقــة  مختبــرات  أربعــة  افتتــاح  عــن 
المتجددة في الجامعة في وقت ســابق 

من هذا العام.
رئيــس  مارتــن،  الســفير  وبــدوره، شــكر 
الجامعــة وجميع منتســبيها علــى العمل 
بــروح الفريــق الواحــد، والتعــاون الــذي 
أبدوه من أجل إنشاء وإنجاح المشاريع 

رئيس جامعة البحرين يقدم هدية تذكارية للسفير مارتنالمشتركة.

الصخير - جامعة البحرين
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نطــل علــى قرائنــا األعزاء بمســاحة اليوم مــن عمود )فجر جديد(، بســبع 
رسائل كالتالي:

Û  الوعــي الشــعبي الجــارف الذي ســّطره البحرينيــون، قبالة المســرحية الهزلية )ما #
خفــي أعظــم(، أســقط مراهنات )الشــرخ( ما بين الحاكــم والمحكوم، فشــكًرا ألبناء 

البلد األوفياء، وحمى هللا البحرين وأهلها من كل مكروه.
Û  عوائل لم ترتبط أسماؤها في برنامج قناة الجزيرة التحشيشي، أصدرت بيانات #

تأييــد ووالء لجاللــة الملــك المفــدى، أولها قبيلــة الغريري، وعائلــة الظاعن، وعائلة 
اليحــي وغيرهــم، بمبادرة اســتباقية تبعث األمل، وتعّزز مــن روح الوالء في ربوع 

الوطن، فشكًرا لهم.
Û  تابــع نشــطاء )السوشــيال ميديــا( باحتــرام بالــغ، مشــهد )شــرطي( مســن، وهــو #

يطفئ نار مشــتعلة بحاوية قمامة، مســتخدًما خرطوم ماء عادي، لظرف مجهول 
األســباب، ومعرًضا نفســه للخطر، بمشــهد يوجز الوفاء، والشــجاعة، وأضع نفســي 

جنًبا إلى جنب، مع كل من طالب بتكريمه وتقديره.
Û  تتصــدر أخبــار أربــاح البنوك )الطائلة( صفحات الجرائــد دائًما، فلماذا ال ُيخصص #

جزء ثابت منها، ألعمال الخير ولمســاعدة الفقراء واألســر المتعففة، فعل الخير ال 
يضيع هدًرا مهما صغر.

Û  دراســات ومنجــزات عظيمــة، تتولــد باســتمرار بدهاليــز وفصــول ومختبــرات #
جامعــة البحريــن، دون أن يعــرف أحــد عنها شــيًئا، آخرها دراســة الباحثــة الطبيبة 
آالء عبدالهادي أحمد، عن )آثار تناول التمور لدى مرضى السكري من النوع الثاني( 

وتوصياتها المهمة، فلماذا؟ 
Û  يهتــم بعــض اآلبــاء، بقضــاء جــل وقتــه بالمقاهــي، والمجمعــات، والشــاليهات #

وغيرها، على حســاب الزوجة واألوالد، كثيرون ســاروا بهذا المســار وندموا ألجله 
أشد الندم، صاحبوا أوالدكم، واتقوا هللا في زوجاتكم.

Û  كتبنــا مــراًرا وتكــراًرا عن هيمنة األجانــب على الجامعات الخاصــة، وعن إقصاء #
البحرينــي، وركنــه علــى )جنــب(، وسنســتمر بالكتابــة حتــى ُيصحح األمــر، إذا كان 
مســئولو التوظيــف أنفســهم غيــر بحرينييــن، فكيــف ســتكون هنالــك بحرنــه مــن 

األصل؟
ودمتم بخير.
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إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 3 متهميــن، أحدهــم قــاوم الشــرطة أثنــاء القبــض عليهــم بواقعــة حيازة 
منشورات تحريضية صادرة من تنظيم ائتالف 14 فبراير اإلرهابي، إلغالق المحالت التجارية في منطقة المالكية، 
ومكتوبة بلغات عدة، تدعو للعصيان وعدم توجه الطالب للمدارس في ذلك اليوم الذي أجبروا فيه المحالت على 
اإلغالق، وعاقبته بالحبس لمدة 6 شــهور، وحبســت اآلخَرين لمدة شــهرين فقط، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين 

مما نسب إليهما من اتهامات.

حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقــررت 
بشــأن بــراءة المتهمين الرابــع والخامس، 
أنهــا وبعدمــا محصــت الدعــوى عــن بصر 
وبصيرة وأحاطت بظروفها ومالبســاتها، 
رأت أن األوراق خلــت مــن دليــل تطمئــن 
المســند  التهمــة  اقترفــا  قــد  بأنهمــا  إليــه 
إليهما، وأن االتهام قائم على مجرد الظن 
والتخميــن واســتند إلى أقوال مرســلة ال 

يعضدها دليل.
وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بأوراق 
القضيــة في أن مركز شــرطة مدينة حمد 
الجنوبــي كان قــد تلقــى بالغــا مضمونــه 
يعملــون  ملثميــن  أشــخاص   3 وجــود 
علــى توزيــع “منشــورات” تتضمــن إجبــار 
المحــالت التجارية بمنطقة المالكية على 

إغالقها.

للموقــع  الشــرطة  أفــراد  وصــول  وعنــد 
المتهميــن  علــى  القبــض  مــن  تمكنــوا 
أبــدوا مقاومــة شــديدة  بعدمــا  الخمســة 
فــي محاولــة منهــم للخــالص مــن قبضــة 
الشــرطة والفــرار مــن المــكان حتى تمكن 
الهــرب  مــن  الثالــث(  )المتهــم  أحدهــم 
إلــى جهــة غيــر معلومــة، وبمطالعــة تلــك 
أنهــا  اتضــح  التحريضيــة  المطبوعــات 
صــادرة مــن تنظيــم “ائتــالف 14 فبرايــر” 

اإلرهابي ومكتوبة بلغات عدة.
أنــه  قــرر  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
قبــل الواقعــة بيــوم واحــد كان موجــودا 
فــي نــادي المالكية، وفيــه التقى بصديقه 
المتهم الثاني، والذي طلب منه االشتراك 
برفقــة آخر فــي توزيع بعض المنشــورات 
علــى المحــالت التجاريــة، مضمونهــا أنــه 

بـــ  يســمى  لمــا  المحــالت  إغــالق  يجــب 
“العصيــان”، وأنهــم اتفقــوا علــى االلتقــاء 
بالقــرب مــن مقبــرة المنطقــة، وفــي يــوم 
الواقعــة تلثمــوا جميعا وبدأ كل منهم في 

مهمة توزيع تلك “المنشورات”.
وعند حضور الشــرطة تمكنوا من القبض 
عليهــم، إذ اعتــرف لهــم بــأن هدفهــم مــن 
توزيعها كان الدعوة إلى إغالق المحالت، 
المــدارس  فضــال عــن تحريضهــم لطلبــة 
الميعــاد  فــي  للمــدارس  التوجــه  بعــدم 
المقــرر فيــه العصيــان، إال أنــه نفــى أيــة 
عالقــة له بالتنظيم اإلرهابــي المذكور، إذ 
انه لم يكن سوى أداة لتوزيع المنشورات 
الصــادرة عنهم، وقرر بمشــاركة المتهمين 

من الثاني وحتى الخامس.

الحبــس 6 أشــهر لمتهم وشــهرين آلخرين أدينــوا بالواقعة
براءة متهمين من توزيع منشورات تحريضية
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مخابز تشــتري كيس الســلعة االســتراتيجية بديناريــن وتبيعه بـ 3.5

مزاعم عن “سوق سوداء” للطحين المدعوم

تحــّدث أحــد أصحــاب المخابــز البحرينيــة عــن وجود ما أســماه “ســوق ســوداء” 
لشــراء الطحين المدعوم خارج الرقابة الحكومية، الفًتا إلى أن وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة على علم بذلك.

 وقــال طــال مدني من مخبز “مخبزي” في 
تصريــح لـ”البــاد” على هامش ندوة أقامتها 
الســتعراض  األول  أمــس  مســاء  الغرفــة 
مشــكات التجار بالقول “نحن أحد المخابز 
الســوداء  الســوق  مــن  الطحيــن  نشــتري 
الطحيــن  أن  رغــم  المطاحــن،  مــن  أرخــص 
فــي الســوق هــو مــن إنتــاج شــركة البحرين 
لمطاحــن الدقيق، وذلك لنصل لإلنتاج الذي 

يكفينا”.
واردف مدنــي بالقــول “حاولنــا االتصال مع 
سعادة الوزير واجتمعنا معهم أكثر من مرة 

لكي يعطونا حاًّ لهذه المشكلة”.
تأخــذ  حصــة  لديهــا  مخابــز  “هنــاك  وأشــار 
دينــار  بثاثــة  وتبيعــه  بديناريــن  الطحيــن 
ثانيــة،  مخابــز  مــن  أشــتري  وأنــا  ونصــف، 
المؤيــد  ونــادر  الوزيــر  ســعادة  مــع  حاولنــا 
أنهــم  يقولــون  مــا  ودائًمــا  رحمــة،  وحميــد 

رفعوا الموضوع للجهات العليا”.
وتابــع “نحــن نعانــي مــن ارتفــاع اإليجارات 
أيــن حمايــة  والوقــود والكهربــاء وغيرهــا، 
المســتهلك، لتــرى في الســوق إنتــاج لمخابز 
ال يصلــح لاســتهاك اآلدامي، هنــاك مخابز 
للســمك  خبــز  مدعــوم  طحيــن  مــن  تصنــع 
والحيوانــات والــوزارة تعــرف، وأعطيناهــم 
أسماء ومواقع )..( مع من نتحدث”، موضًحا 

أن إنتاج مخبزه يقدم لألفراد مباشرة.
إلى ذلك، رّدت ممثلة إدارة حماية المستهلك 
بــأن اإلدارة ترصــد أي محل يخالف القانون 
أي شــخص نرصــده يغلــق محلــه، طالبًة من 
صاحــب الشــكوى تقديــم األســماء لرصدها 

واتخاذ اإلجراءات الازمة.
وبينــت أن الحكومــة تقــدم الدعــم للطحين 
المقــدم لإلنتــاج الفــردي وليــس للمطاعم أو 
الفنــادق، إال أن ممثــل المخبــز رد بالقول إن 

إنتاجه مخصص لألفراد وأن المخبز يضطر 
لشراء اإلنتاج من السوق.

* “صادرات”: دراسة لمد مظلة الدعم
تنميــة  مديــر  قالــت  آخــر،  جانــب  مــن   
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، شــيخة 
الفاضل، إن مركز البحرين لتنمية الصادرات 
)صــادرات( يجــري دراســة لمد مظلــة الدعم 
الحالــي المقــدم للشــركات البحرينيــة التــي 
تصــدر إنتاجهــا للخــارج ليشــمل الشــركات 
ــا الدعم على بعض  الكبيــرة، إذ يقتصــر حاليًّ
الشــركات ولغاية تلك التي دخلها 3 مايين 

دينار.
 وكانــت الفاضــل تــرد علــى مطالــب التجــار 
لرفــع ســقف الدعــم ليشــمل الشــركات التــي 
للحصــول  دينــار  إيراداتهــا عشــرة ماييــن 

على دعم الصادرات.
وطالــب تجــار كذلــك بزيــادة الدعــم المقدم 
لإلعفــاء الضريبــي مــن مدخــات الصناعــة 
ليشــمل الزيوت التي تســتخدم في تشحيم 

المعدات المستخدمة في المصانع.

وتطرقــت ســيدة األعمــال، سوســن المــاي، 
عــن زيــادة القوانيــن الجديــدة التــي تتعلــق 
تراخيــص  علــى  والحصــول  باإلعانــات 
البلديــة لوضــع الصــور فــي اإلعانــات التي 
تتعلــق بصالونــات التجميل، مشــيرة إلى أن 
ضريبــة القيمــة المضافة تســتلزم صالونات 
األنظمــة  لوضــع  تكاليــف  تكبــد  التجميــل 

المحاسبية واألجهزة.
كمــا أشــارت إلــى أن “الفيــزا المرنــة” تســبب 
بعمــل  يتعلــق  فيمــا  للســوق  بمشــكات 
مــن  “مللنــا  وقالــت  التجميــل.  صالونــات 

الكام، نريد حلوالً”.
وأشــار النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة، 
ــا  يجــري حاليًّ أنــه  إلــى  الكوهجــي،  محمــد 
دراسة ماحظات التجار بشأن أنظمة هيئة 
ســوق العمــل وســيتم طــرح نقــاط أصحاب 

األعمال فيها.
عــن  الحســناء  مصنــع  صاحــب  وتحــدث 
العــدد  علــى  بالحصــول  تتعلــق  مشــكات 

المناسب من رخص العمالة.

300 مليون دينار 
لتغطية سندات 

التنمية الحكومية

المركــزي  البحريــن  أعلــن مصــرف 
رقــم  تمــت تغطيــة اإلصــدار  بأنــه 
مــن   )BH000757P359  18  (
ســندات التنميــة الحكوميــة التــي 
يصدرها مصرف البحرين المركزي 
البحرين.تبلــغ  نيابــة عــن حكومــة 
قيمــة اإلصــدار 300 مليــون دينــار 
ســنوات  ثــاث  اســتحقاق  لفتــرة 
تبــدأ فــي 21 يوليــو 2019 إلــى 21 
يوليــو 2022. ويبلــغ ســعر الفائــدة 
لهــذه الســندات 4,20 % علًمــا بأنه 
قــد تمــت تغطيــة اإلصــدار بنســبة 

.% 100

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - تسهيالت البحرين

تشــهد شــركة تســهيالت البحرين – شــركة التمويل الرائدة في البحرين –
إقباالً كبيًرا على مختلف خدمات التمويل من قبل المواطنين والمقيمين، 
الســيما في منطقة ســترة، عبر فرعها الكائن بمجمع سترة، وذلك بالتزامن 

مع اإلجازة الصيفية. 

التــي  الماليــة  الخدمــات  وتشــمل 
توفرهــا الشــركة لعمائهــا: القــروض 
الشــخصية، قروض شراء السيارات 
بطاقــات  والمســتعملة،  الجديــدة 
خدمــات  إلــى  باإلضافــة  االئتمــان 

التأمين المتنوعة.
حســين  ســترة،  فــرع  مديــر  وأكــد   
حميد، أن إقبال الزبائن شــهد تنامًيا 
متزايًدا منذ عطلة عيد الفطر، حيث 
تزامنــت العطلة مع انطاقة اإلجازة 
احتياجــات  أن  وذكــر  الصيفيــة. 
إن  إذ  تتنــوع،  للقــروض  الزبائــن 
يتوجهــون  المواطنيــن  مــن  العديــد 
خــارج  الصيفيــة  العطلــة  لقضــاء 
البحريــن الســيما مــع توافــر عروض 
سفر مغرية. كذلك شهد الطلب على 
بطاقات االئتمان “امتياز” طلًبا جيًدا 
حيث إنها تسهل على حامليها تلبية 
االحتياجات المالية ســواء داخل أو 
خارج المملكة بكل سهولة ويسر مع 

إجــراءات ســريعة إلصــدار البطاقة. 
وأضاف حميد أن ما تنفرد به شركة 
تســهيات البحرين هو سهولة إتمام 
الســداد  فــي  والمرونــة  المعامــات 
والتــي توفــر علــى العمــاء الوقــت 
التمويــل  علــى  للحصــول  والجهــد 

الذي يتناسب مع احتياجاتهم.

إقبال على خدمات التمويل بـ “التسهيالت”

المنامة - كانو لتقنية المعلومات

المعلومــات،  لتقنيــة  كانــو  شــركة  نّظمــت 
تقنيــة  مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركة 
المعلومات في البحرين، وإحدى الشركات 
التابعة لشركة إبراهيم خليل كانو، مؤتمًرا 
لإلعــان عــن أحدث اتفاقية لها مع شــركة 
فيرتشــوال فيجــن )V2( التــي تتخــذ مــن 

ا لها. السعودية مقرًّ
 )V2( فيجــن  فيرتشــوال  شــركة  تختــص   
األعمــال  لقطــاع  تقنيــة  حلــول  بتقديــم 
حيــث تهدف بشــكل أساســي لتوفير أنســب 
الحلــول التقنيــة التــي تســاعد العمــاء مــن 
الشــركات فــي الوصــول إلــى أهدافهم. وهي 
شــركة رائــدة فــي تقديــم خدمــات الســحابة 
اإللكترونيــة والخدمات المــدارة وغيرها من 
 V2 التقنيــة. وقامــت  التطبيقــات والحلــول 
في العام 2018 بإطاق ســحابة عامة بهدف 

والشــرق  الســعودية  فــي  الشــركات  إمــداد 
ســحابية  بخدمــات  عــام  بشــكل  األوســط 
تناســب احتياجاتهــم الخاصــة ومتطلباتهــم 
األمنيــة.   وقــال مديــر تطويــر األعمــال فــي 
شــركة فيرتشــوال فيجــن V2، محمــد حامــد 

“كشــركة محليــة تتعامل مع عمــاء محليين 
وإقليمييــن فــي كافــة دول الخليــج، نمتلــك 
المعرفــة الواســعة والمــوارد الضروريــة التي 
تمكننــا مــن تزويــد عمائنــا بالحلــول التقنية 
التي ال تتناســب مع متطلباتهم العملية فقط 

بل وتراعي المعايير األمنية الخاصة بهم مما 
يوفر لهم الطمأنينة وراحة البال. تعد شــركة 
كانــو لتقنيــة المعلومــات شــركة رائــدة فــي 
المجال التقني في البحرين ونحن فخورون 
للغايــة بتعاوننــا معهــم لطــرح خدماتنــا فــي 
السوق البحرينية وتوفير خدماتهم المتمثلة 

بباقة كانو لألعمال في السوق السعودية. 
لشــركة  العــام  المديــر  تحــدث  جانبــه،  مــن   
كانــو لتقنيــة المعلومــات، رامغوبــال مينــون 
عــن ضــرورة اســتخدام المزيد من الشــركات 
الســحابات  لخدمــات  واإلقليميــة  المحليــة 
فــي  “نعتبــر  قائــاً  المحليــة،  اإللكترونيــة 
شــركة كانــو لتقنيــة المعلومــات شــراكتنا مع 
فيرتشوال فيجن V2 خطوة مهمة لنا. ونحن 
نرحــب بشــركائنا فــي الســعودية وبالحلــول 

التقنية التي سيقومون بتوفيرها”.

أثناء اإلعالن عن االتفاقية بين الشركتين

ــة والــســعــوديــة ــي ــن ــري ــح ــب ــن ال ــي ــوق ــس ــال ــات ب ــدمـ ــخـ لـــتـــبـــادل الـ

“كــانــو للـتـقــنــيــة” و“V2” تـبــرمــان شــراكــة

“الغرفة” و“الصحة” تناقشان خفض الملح بمنتجات المخابز
ــي 2021 الــغــذائــيــة فـ والــتــشــريــعــات  الــــقــــرارات  لــتــنــفــيــذ  ــة  ــئ ــي ــه وت ــًدا  ــي ــه ــم ت

أقامــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بالتعاون مع قســم التغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ورشــة عمل حــول آليات خفض الملح 
والدهون المتحولة في منتجات المخابز اآللية، وذلك تمهيدا ولتهيئة لتنفيذ القرارات والتشريعات الغذائية في 2021.

تنفيــذ  آليــات  لتوضيــح  الورشــة  وهدفــت   
القــرارات واللوائــح الفنيــة الخاصــة بخفــض 
اســتخدامات الملــح والدهــون المتحّولــة في 
الغذائيــة  القيــم  وبيــان  الغذائيــة  اإلمــدادات 
فــي قوائــم المطاعــم، وذلــك لتعريــف التجــار 
بالمتطلبــات  بالمملكــة  األغذيــة  ومصنعــي 
واتخــاذ اإلجــراءات تمهيــًدا لتنفيــذ القرارات 
واللوائــح وتفادًيــا ألي مخالفــات أو عقوبــات 

سوف تترتب على عدم التطبيق.
وهدفــت الورشــة لتهيئــة التجــار للعمــل علــى 
 2018 لســنة   )28( رقــم  القــرار  بنــود  تنفيــذ 
“بتحديــد نســب إضافــات ملــح الطعــام فــي 
منتجــات المخابــز الشــعبية واآلليــة”، والــذي 
ُيلــزم المخابــز بخفــض نســب إضافــات ملــح 
الطعــام بمنتجــات المخابز الشــعبية والمخابز 

مــن  ســنوات   3 خــال  واألوروبيــة  العربيــة 
تاريــخ العمــل بالقــرار فــي 2018، علــى أن ال 
 % 0.5 لنســبة  الملــح  تتعــدى نســبة إضافــة 
وهو ما يعادل ملعقة شاي لكل كيلوجرام من 
الدقيق الخــام، وإصدار قانون الصحة العامة 
فــي  2018 والــذي يختــص  لســنة   )34( رقــم 
أحــد فصوله عن التغذية في المادة رقم )36( 
التي تعنــي باالشــتراطات والمعايير الصحية 
الواجــب توافرهــا فــي األغذيــة وفــق معايير 

التغذية الصحيحة.
 وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة، مريم 
أنمــاط  فــي  المســتمر  التغييــر  إن  الهاجــري، 
الحيــاة الحديثــة التــي صاحبهــا تغيــر واســع 
ومتنــوع فــي العادات والســلوكيات التغذوية 
الرتفــاع  أدت  الغذائيــة،  الصناعــات  وأيًضــا 

غذائيــة..  مــواد  عــدة  اســتهاك  فــي  مفــرط 
كالملــح والســكر والدهون المتحولــة صناعيا، 
والتــي ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي ارتفــاع 
نسبة انتشار األمراض المزمنة غير السارية. 

 وأضافــت فــي كلمة خال الورشــة، أن وزارة 
الصحــة قامت بوضع خطط واســتراتيجيات 
متكاملــة تهــدف إلــى رفــع المســتوى الصحي 
التنميــة  أســاس  باعتبــاره  بأســره  للمجتمــع 
منظمــة  توصيــات  علــى  وبنــاء  ومحورهــا، 
الصحــة العالميــة بضــرورة اتخــاذ السياســات 
فــي  االرتفــاع  مــن  تحــد  التــي  واإلجــراءات 
الســارية  غيــر  المزمنــة  األمــراض  انتشــار 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وتســاهم 
المســتدامة وأهــداف خطــة الصحــة الوطنية 
فــي المملكــة، فقــد قامــت البحريــن متمثلــة 

بــوزارة الصحــة بإصدار قــرار رقــم 28/2018 
“بتحديــد نســب إضافــات ملــح الطعــام فــي 
منتجــات المخابــز الشــعبية واآلليــة”، وســبق 
ذلك تم وضع االســتراتيجية الوطنية لخفض 
اســتهاك الدهــون المشــبعة والمتحولــة فــي 

المطاعــم والمخابــز منــذ عــام 2017، إضافــة 
إلــى المبادرة الخليجية بفرض الضرائب على 
المشــروبات الغازية ومشــروبات الطاقة. وقد 
ودراســات  بجهــود  المبــادرات  هــذه  جــاءت 
علميــة وميدانيــة لتحســين الوضــع الصحــي 

بالبحرين.
وأوضحــت أنه البد من تضافر الجهود وعمل 
الجهــات مًعا يًدا بيــد، القطاع العام والخاص، 
للوصــول إلــى األهــداف المرجــوة وتحســين 

النظام الغذائية في البحرين.

المتحدثون في ورشة العمل

المنامة - ستاندرد تشارترد

أعلــن مصرف ســتاندرد تشــارترد و “فيفا” البحرين عن خصــم حصري بقيمة 75 
% علــى جميــع طلبــات الطعام مــن خالل تطبيــق “Talabat” عند الدفــع ببطاقة 

ستاندرد تشارترد و “فيفا” االئتمانية. 

المصرفيــة  الخدمــات  رئيــس  وقــال 
مجلــس  ودول  البحريــن  فــي  لألفــراد 
التعــاون الخليجــي، كونــال فارمــا “نعمــل 
عمائنــا  تجــارب  تعزيــز  علــى  باســتمرار 
والخدمــات التــي نقدمهــا لهــم. من خال 
Ta� فيفــا  مــع  اإلســتراتيجية  وشــراكتنا 
labat، نحن ملتزمــون بتقديم مقترحات 
عمائنــا  حيــاة  نمــط  تناســب  حصريــة 

واحتياجاتهم”. 
لجميــع  يمكــن  الســياق،  هــذا  وعلــى 
حاملــي بطاقــة ســتاندرد تشــارترد وفيفا 
االئتمانيــة االســتفادة مــن الخصــم حتــى 
3 مــرات خــال فتــرة العــرض، مــع خصم 
أقصــى قــدره 3.5 دينــار لــكل طلــب، كمــا 
يمكــن لعمائنــا الجدد الذين سيســتلمون 
بطاقاتهــم خال فترة العرض االســتفادة 

من هذا الخصم. 
ســتاندرد  بطاقــة  إطــاق  تــم  أنــه  يذكــر 
مــارس  فــي  االئتمانيــة  وفيفــا  تشــارترد 
المزايــا  مــن  مجموعــة  تقــدم  إذ   ،2019

لمختلف شرائح المجتمع. 
 11 حتــى   ”Talabat“ عــرض  يســري 

أغسطس 2019.

خصومات على “ستاندرد تشارترد” و“فيفا” االئتمانية

قال مسئول في وزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة، إن قرابة 

10 آالف سجل يعمل في قطاع 
ا في البحرين، وأنه  المقاوالت حاليًّ

ال نية لوقف الترخيص لقطاع 
المقاوالت بعد شكاوي تجار 

من تشبع السوق بمؤسسات 
المقاوالت. ودعا بعض التجار للحد 

من إصدار بعض السجالت في 
عدد من األنشطة التي تتشبع بها 

السوق.

 وأوضح الوكيل المساعد للسجل  «
التجاري، علي مكي، على هامش 
لقاء عقد في الغرفة أمس األول، 

أن وقف إصدار السجالت في 
قطاع معين سيخلق سوًقا سوداء 

لتداول السجالت، مؤكًدا أنه في 
وقت سابق كانت بعض األنشطة 

مثل الصالونات والمقاوالت تحصر 
على جنس محدد أي للذكور أو 

اإلناث لكن األنشطة باتت مفتوحة 
للجميع، حيث أثبتت المرأة 

كفاءتها في كثير من المجاالت.

 وقال مكي “حتى لو كان في تشبع  «

ال نستطيع وقف أي نشاط” الفًتا 
إلى أن السوق المحلية مفتوحة 

للمنافسة.

وتحدث مكي عن صعوبة مراقبة  «
“تأجير السجالت”، مشدًدا على 

إحالة أي حالة تأجير للنيابة العامة 
والتحقيق في أي بالغ يرد بهذا 

الخصوص.

“التجارة”: 10 آالف سجل للمقاوالت وال نعتزم وقفها

18 يوليو 2019 الخميس
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حسين حميد 

علي الفردان

ندوة “الغرفة” بشأن مشكالت التجار

زينب العكري من السنابس
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بلــغ صافــي الربــح لمجموعــة فنــادق الخليــج 2.788 مليــون دينــار بالنصــف األول 2019 مقارنة بـــ 4.622 مليون دينــار في العام 
المنصرم، بانخفاض قدره 39.67 %، فيما بلغت إيرادات المجموعة 18.819 مليون دينار، مقارنة بـ 16.6 مليون دينار في العام 

الماضي، بزيادة قدرها 2.219 مليون دينار بحريني أو 13.37 %.

وبلغــت األربــاح التشــغيلية اإلجماليــة 6.279 
مليــون دينــار، مقارنة بـ 5.8 مليــون دينار في 
العــام 2018، بزيــادة قدرها 438 ألف دينار أو 

.% 7.49
وبلغ صافي الدخل الشــامل 4.6 مليون دينار، 
مقارنــة بـــ 4.8 مليون دينار في العام الســابق، 

بانخفاض قدره 5.40 %.
وبلغــت ربحية الســهم 12 فلســا مقارنــة بـ 20 

فلسا عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين )باســتثناء 
حقــوق األقلية( للعام الحالــي 111.51 مليون 
دينــار مقارنــة مــع 113.684 مليــون دينار في 

العام الماضي، بانخفاض قدره 1.92 %.
كمــا بلــغ إجمالــي األصــول منــذ بدايــة العــام 

 141.644 بـــ  مقارنــة  دينــار  مليــون   134.9
مليــون دينــار فــي العــام الســابق، بانخفــاض 

قدره 4.7 %.
ونتــج االنخفــاض فــي صافــي الربــح للنصف 
األول مــن العــام مقارنــًة بالعــام الماضــي عــن 
زيادة مخصص االستهالك بمقدار 1.5 مليون 
دينــار والمتعلقــة بفنــدق المجموعــة الجديــد 
فــي دبــي ومبنــى “أجنحــة الخليــج الفاخــرة 
مــن  وغيرهــا  الفندقيــة  للشــقق  الجفيــر”   -
المشاريع التي تم تنفيذها خالل العام 2018. 
هــذا إلــى جانــب مصاريــف مــا قبــل االفتتــاح 
لمبنــي “أجنحــة الخليــج الفاخــرة - الجفيــر” 
للشــقق الفندقيــة إضافة إلى تكاليــف الفائدة 
)483 ألــف دينــار(، مــا أثــر على نتائــج النصف 

األول من العام.
مــن جهــة أخــرى، بلغــت إيــرادات المجموعــة 
 2019 الثانــي  بالربــع  دينــار  مليــون   8.737
مقارنة بـ 7.889 مليون دينار للربع الثاني من 
العــام الماضــي، بزيادة قدرهــا 848 ألف دينار 

أو 10.75 %.
 2.724 التشــغيلية  األربــاح  إجمالــي  وبلــغ 
مليــون دينــار بالربــع الثانــي 2019، مقارنــة بـــ 
2.766 مليون دينار في الربع الثاني من العام 
الماضــي، بانخفــاض قــدره 42 ألــف دينــار أو 

.% 1.54
وبلغــت ربحية الســهم خالل الربــع الثاني من 
العام 2 فلس مقابل 8 فلوس في الربع الثاني 

من العام الماضي.

ويعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح 
للربــع الثاني مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة 
مخصــص االســتهالك البالــغ قيمتــه 746 ألــف 
دينــار، والمتعلــق بفنــدق المجموعــة الجديــد 
فــي دبــي ومبنــى “أجنحــة الخليــج الفاخــرة 
مــن  وغيرهــا  الفندقيــة  للشــقق  الجفيــر”   -
المشاريع التي تم تنفيذها خالل العام 2018. 

المؤيد: انخفاض في أسعار 

الغرف واإلشغال

وقال رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد 
البحريــن  فــي  الضيافــة  قطــاع  “يشــهد 
تحســنا واضحــا، مــا ســاهم فــي تحســين 
بالعــام  مقارنــة  المجموعــة  فنــادق  أداء 

الماضــي. وعلــى النقيــض تشــكل الزيــادة 
الكبيــرة فــي المعــروض مــن الفنــادق فــي 
دبــي تحدًيــا كبيــًرا، مــا أدى إلــى انخفاض 
كبيــر فــي أســعار الغرف ونســبة اإلشــغال 
المجموعــة  أن  وأضــاف  المتوقــع”.  عــن 
وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع “كانــو للتطوير 
العقــاري”؛ لتطويــر عــدد مــن المطاعم في 
مجمع 338 بالعدلية، كما تم توقيع مذكرة 
الخليــج  طيــران  مجموعــة  مــع  تفاهــم 
القابضة؛ لتطوير وتشغيل فندق ترانزيت 
في مبنى المطار الذي تم تشييده حديًثا.
للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
جارفيلــد جونــز “هنــاك عدد من المشــاريع 
بعــض  وتطويــر  لتجديــد  التنفيــذ  قيــد 
منهــا  الخليــج،  فنــدق  ومطاعــم  مرافــق 
تحديــث مطعــم Fusion بإضافــة شــرفة 
خارجيــة في الهــواء الطلق، وعند اكتماله 
Fu- باســم  المطعــم  فتــح  إعــادة  )ســيتم 

sions by Tala(، تحــت إشــراف الشــيف 
البحرينية الموهوبة تاال بشمي”.

المنامة - فنادق الخليج

أرباح “فنادق الخليج” بالنصف األول 2019
االســـتـــهـــاك ــص  ــص ــخ م زيـــــــادة  ــب  ــب ــس ب  %  39.7 ــدره  ــ ــ ق بـــانـــخـــفـــاض 

ا  أعلنــت بورصــة البحريــن أمــس عــن إغالق مؤشــر البحرين العــام عنــد 1533.97 نقطة )196.71+ نقطــة( بتاريخ 15 يوليــو 2019 محقًقا ارتفاًعا ســنويًّ
مقداره 14.71 % متخطًيا بذلك أعلى ارتفاع له منذ 9 أعوام. وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة لألداء اإليجابي لمؤشر البنوك التجارية حيث كان األفضل 
ا بلــغ 15.31 % و6.18 % على التوالــي، في حين بلغت  ا مقــداره 30.75 %، كمــا حقــق مؤشــرا الخدمــات واالســتثمار أداًء إيجابيًّ محقًقــا ارتفاًعــا ســنويًّ
القيمة الســوقية 9.64 مليار دينار. وارتفع نشــاط التداوالت محقًقا زيادة في الكمية المتداولة بنســبة ســنوية بلغت 0.08 % ليصل إلى 741.13 مليون 
سهم، في حين زادت القيمة المتداولة بنسبة سنوية بلغت 37.05 % لتصل إلى 190.09 مليون دينار. وبلغ عدد الصفقات المنفذة في بورصة البحرين 

12,532 صفقة بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 20.63 %. 

 خليفة بن إبراهيم: زيادة بتدفق االستثمارات

البحريــن  لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
الشــيخ خليفة بــن إبراهيم آل خليفــة: “لقد أّدت 

الجهــود المســتمرة والمبذولــة لتعزيــز الســيولة 
فــي الســوق إلى زيــادة تدفــق االســتثمارات من 
الفتــرة  المحليــة واألجنبيــة خــالل  المؤسســات 
األخيــرة، ممــا نتــج عنــه تحقيــق البورصــة لهــذا 

القيمــة  وفــي  مؤشــرها  فــي  الملحــوظ  النمــو 
الســوقية للشــركات المدرجــة”. كمــا أكــد الشــيخ 
البورصــة بتطبيــق أفضــل  التــزام  خليفــة علــى 
الــذي  األمــر  العالميــة  والتطبيقــات  الممارســات 

يعــّزز مــن مكانــة بورصــة البحريــن كواحــدة من 
األسواق المالية الرائدة في توفير بيئة مستقرة 
وفــرص اســتثمارية كبيــرة للمســتثمرين األفراد 

والشركات على حد سواء.

مؤشر “البورصة” إلى أعلى مستوى منذ 9 أعوام

كويتي أرباح “بيتك” للنصف األول 2019
%  13 بـــارتـــفـــاع  ــســا  فــل  15.6 ــم  ــه ــس ال ــة  ــي ــح رب  ...%  13.1 ــا  ــدرهـ قـ بـــزيـــادة 

قــال رئيــس مجلــس اإلدارة في بيــت التمويل الكويتــي “بيتك” حمد 
عبدالمحســن المــرزوق، إن “بيتــك” حقــق صافــي أربــاح للمســاهمين 
عــن النصــف األول 2019، قدرهــا 107.7 مليون دينــار كويتي مقارنة 
بمبلغ 95.2 مليون دينار كويتي خالل نفس الفترة من العام الســابق 

وبنسبة نمو 13.1 %.

التمويــل  إيــرادات  ارتفعــت  كمــا 
للنصــف األول مــن العــام الجــاري 
لتصــل إلــى 460.5 مليــون دينــار 
 8.6 بلغــت  نمــو  بنســبة  كويتــي 
%. وكذلــك بلــغ صافــي إيــرادات 
دينــار  مليــون   240.7 التشــغيل 
كويتــي لفتــرة النصــف األول مــن 
العــام الجاري، بنســبة نمو 2.1 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 

السابق.
كمــا انخفضــت نســبة الكلفــة إلــى 

لفتــرة   %  38.7 لتبلــغ  اإليــراد 
النصــف األول مــن العــام الجــاري 
نفــس  عــن   %  39.5 بـــ  مقارنــة 

الفترة من العام السابق. 
للنصــف  الســهم  ربحيــة  وبلغــت 
 15.64 الجــاري  العــام  مــن  األول 
فلــس مقارنــة بـــ 13.84 فلســا عن 
الســابق  العــام  مــن  الفتــرة  نفــس 

بنسبة زيادة 13 %.
وبلغــت نســبة النمــو فــي إجمالــي 
مقارنــة   %  5.5 الموجــودات 

بنهايــة العــام الســابق؛ لتصــل إلى 
كويتــي  دينــار  مليــار   18.747
بزيادة قدرها 976.8 مليون دينار 
كويتــي بنهايــة النصــف األول من 

العام الجاري.

وارتفــع مدينــو عمليــات التمويــل 
دينــار  مليــار   9.237 إلــى  لتصــل 
 %  0.5 زيــادة  بنســبة  كويتــي 
الســابق،  العــام  بنهايــة  مقارنــة 
كمــا ارتفــع رصيــد االســتثمار فــي 
 2.145 إلــى  ليصــل  الصكــوك؛ 
كويتــي  كويتــي  دينــار  مليــار 
بزيــادة قدرهــا 582 مليــون دينار 
زيــادة  وبنســبة  كويتــي  كويتــي 
الســابق  العــام  نهايــة  37 % عــن 
فــي  اســتثمار  تمثــل  ومعظمهــا 
صكــوك ســيادية. كذلــك ارتفعــت 
إلــى  لتصــل  المودعيــن  حســابات 
كويتــي،  دينــار  مليــار   12.837
بزيــادة قدرهــا 1.057 مليار دينار 
كويتــي، وبنســبة زيــادة 9 % عن 

نهاية العام السابق. 

المنامة - بيتك

حمد المرزوق

المنامة - بورصة البحرين:

وقال المرزوق إن النتائج المالية  «
اإليجابية ناتجة عن التركيز على 

النشاط المصرفي األساسي، وتتوافق 
مع الخطط الموضوعة، كما تعبر 

عن النمو المستقر والمستدام في 
الربحية، الذي شمل جميع المؤشرات، 

بما يؤكد نجاح إستراتيجية “بيتك” 
ومتانة الوضع المالي للبنك، رغم 

البيئة التشغيلية الصعبة وشديدة 
التنافسية، والتطورات االقتصادية 

والسياسية غير المواتية.

وأوضخ أن “بيتك” نجح في رفع  «
إجمالي قيمة األصول على مدار 
السنوات الخمس الماضية، مع 

الحفاظ على أعلى مستوى ممكن 
من جودتها وتنوعها، للحد من 

المخاطر، وكذلك أوضح أن االرتفاع 

المتواصل في صافي األرباح الخاصة 
بمساهمي البنك ترجع إلى الزيادة في 
إجمالي إيرادات التشغيل واالنخفاض 

المستمر في النفقات التشغيلية 
واإلدارية، وكذلك معدل النمو المطرد 

في إجمالي األصول.

وأكد أن الجهود تتركز في المحافظة  «
على نمو معدل األرباح، والعائد على 

االئتمان، والمؤشرات المالية األخرى، 
وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية، 

وااللتزام التام بالضوابط والتعليمات 
الرقابية والشرعية، ومحددات 

التشغيل المثلى، مع االستمرار في 
تحسين كفاءة الكلفة إلى الدخل نحو 

التراجع المستدام، واالستفادة من 
التطورات الحديثة، وأبرزها التقنيات 

المالية الرقمية الجديدة.

التركيز على النشاط المصرفي األساسي

جارفيلد جونزفاروق المؤيد

الشيخ خليفة بن إبراهيم

نتيجة لألداء 
اإليجابي ألسهم 

البنوك التجارية

2.8
مليون دينار

107.7
مليون دينار

دبي - مباشر

انخفــض اســتثمار البحريــن فــي الســندات األمريكية خالل شــهر مايو الماضي، بنســبة 1.4 %، على أســاس شــهري. 
ووفًقــا للبيانــات الصادرة حديًثــا عن وزارة الخزانة األميركية، أمس األول، تذيلت البحرين قائمة الدول الخليجية 
مــن حيــث القيمــة، إذ خفضــت اســتثماراتها بتلك الســندات إلى نحــو 721 مليــون دوالر، مقارنة بـــ731 مليون دوالر 

قيمتها في أبريل 2019.

مجلــس  دول  اســتثمارات  وبلغــت   
وســندات  بــأذون  الخليجــي  التعــاون 
الخزانة األميركية نحو 284.89 مليار 
دوالر، فــي نهايــة شــهر مايــو الماضي، 
مقارنــة مع نحــو 283.55 مليــار دوالر 

في شهر أبريل 2019.
الســعودية  اســتثمارات  وتصــدرت   
-أكبر الدول الخليجية المستثمرة في 
األذون والســندات األميركيــة- بنســبة 
1.4 % لـــ 179 مليــار دوالر فــي مايــو 
دوالر  مليــار   176.6 مقابــل  الماضــي، 

في أبريل السابق له.
فيما جاءت الصين األولى عالميًا، في 
قائمــة الدول المســتثمرة في ســندات 
الخزانــة األميركية، ليصــل إجمالي ما 
تمتلكه بنهايــة مايو الماضي الماضي، 
مقارنــة  دوالر  تريليــون   1.110 نحــو 
بمســتوى 1.113 تريليــون دوالر فــي 

أبريل الماضي.
الكويــت  دولــة  اســتثمارات  وزادت 
بتلــك القائمــة إلــى 41.4 مليــار دوالر 
مســتوى  مــن  الماضــي.  مايــو  بنهايــة 

40.2 مليار دوالر في أبريل 2019.
اإلمــارات  اســتثمارات  وتراجعــت 
بالسندات األميركية خالل تلك الفترة 
لتصــل إلــى 53.2 مليــار دوالر، مقارنة 
بـ 55.7 مليار دوالر في أبريل الســابق 

له.
اســتثماراتها  ُعمــان  ســلطنة  ورفعــت 
بتلــك الســندات إلــى نحــو 8.76 مليار 
دوالر، وذلــك فــي نهايــة مايو الماضي 
مقابل 8.713 مليار دوالر بشــهر أبريل 

السابق له.

ناقــش وفــد مــن ســوق البحرين لألوراق المالية الذي يزور الكويت، مع فريق مــن البورصة الكويتية أمس األول، 
تفاصيل وملفات الشــركات ذات اإلدراج المشــترك في الســوقين. وقالت مصادر بحســب ما نقلت وســائل إعالم 
كويتية، إن أبرز الملفات التي تم التطرق لها تتعلق بتطوير عملية نقل األســهم بين الكويت والبحرين وتحديث 

وتطوير قواعد اإلفصاح المشترك للشركات المتداولة أسهمها في البلدين.

توحيــد  الطرفــان  بحــث  كمــا   
تطــورات  علــى  الرقابــة  معاييــر 
الُمدرجــة  البحرينيــة  الشــركات 
فــي بورصــة الكويــت، والعكــس، 
المبرمــة  االتفاقيــات  وتطويــر 
منــذ فترة بيــن الجانبين لمواكبة 
والعمــل  الجديــدة،  التطلعــات 
علــى توفيــق معاييــر التعامل مع 
العموميــة  الجمعيــات  قــرارات 
للشركات، وتحديث عمليات نقل 

مــن  الشــركات  أســهم  وتحويــل 
خالل غرفة التقاص المشتركة.

أن  المصــادر،  نفــس  وأضافــت   
اإلدراج  مزدوجــة  الشــركات 
تســتدعي معايير خاصة للتعامل 
معهــا، الفتة إلى عــدم واقعية ما 
يتــم أحياًنــا بيــن األســواق لــدى 
اإلفصاح مثالً عن تطور جوهري 
فــي بورصــة بعينهــا، دون تقديم 
مــا يفيــد بذلــك التطــور بالســوق 

اآلخــر، إلــى جانــب أمــور تتعلــق 
بشروط القيد والتداول.

بتنظيــم  االهتمــام  أن  وذكــرت 
التعامل بين أســواق الخليج بات 
مــن الضروريــات، خصوًصــا فــي 
ظــل العمــل علــى توحيد شــروط 
ومواعيــد  وتوقيــت  اإلدراج 
التــداول وغيرها مــن اإلجراءات 
التــي ُينتظــر أن تشــهد توحيــًدا 

ا في المستقبل. خليجيًّ

تــرفــعــهــا ــي  ــج ــي ــل ــخ ال ــاون  ــعـ ــتـ الـ ــس  ــل ــج م دول  المشترك اإلدراج  ذات  الشركات  لدى  والرقابة  اإلفصاح  تعزيز 

البحرين تخّفض استثماراتها بالسندات األميركية بورصتا البحرين والكويت تبحثان قواعد نقل األسهم

المحرر االقتصادي



القيد: 81972 

 تاريخ: 17/7/2019

القيد: 74438 

 تاريخ: 16/7/2019

القيد: 118819 

 تاريخ: 15/7/2019

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

Call.

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1041

1228

1575

1534

81

118

230

177

368

320

264

240

291

320

267

230

167,000

160,000

145,000

155,000

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )96618( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لمؤسسة زهرة جمالك لمستحضرات التجميل

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

الس���يد صاحب مؤسس���و زهرة جمالك لمس���تحضرات التجميل، المسجلة بموجب 

القي���د رق���م 81972، طالب تغيير االس���م التجاري من زهرة جمالك لمس���تحضرات 

التجميل إلى بوتيك زهرة جمالك

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -95758( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احمد فهد عبدهللا الهاشل
االسم التجاري الحالي: بيفر للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: الهاشل للمقاوالت

قيد رقم: 124223-1

)CR2019-91631( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا ورث���ة المرحوم���ة: بدري���ة محم���د حس���ن عب���دهللا  بطلب  
تحويل المحل التجاري التالي: إلى الس���يد/ عادل احمد خالد عبدهللا 

المحرقي 
فعل���ى كل من لديه أي اعت���راض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

رقم القيد

12312-1

12312-2

12312-3

12312-4

12312-5

االسم التجاري

دوبي االشرافية

دانات للخياطة النسائية

دلمون لكي المالبس

الفيحاء لكي المالبس

دانات لخياطة العبيء واألحجبة

 تاريخ: 7/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد /  شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م  باعتباره  المصفي القانوني 
لشركة الحديثة للف الموتورات ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة 
بموجب القيد رقم 84240-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الحديثة للف الموتورات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لـ 

مطعم ركن الزين - تضامن بحرينية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة/ اصح���اب مطعم رك���ن الزين - تضام���ن بحرينية، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 82384-13، طالبين تغيير االسم التجاري من
مطعم ركن الزين - تضامن بحرينية

ROKN AL ZAIN RESTAURANT - BAHRAINI PARTNERSHIP
الى: مغسلة دار الزين- تضامن بحرينية

DAR AL ZAIN LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بناء على قرار  الشركاء في شركة قلو إيفكتس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
97482، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ عباس عبدالمحسن احمد رضي

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39459814 )973+(
abbas@awael.bh.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية
قلو إيفكتس ذ.م.م

القيد: 97482 

 تاريخ: 11/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ارجون للعقارات ذ.م.م المسجلة بموجب 

القي���د رقم 74438، طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى 

شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال وقدره 320٫000٫00 د.ب )ثالثمائة 

وعشرون الف دينار بحريني(.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )96131( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة مشاهمة بحرينية مقفلة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 -93854(  لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا مال���ك ش���ركة آرايف لوس���ائل االع���الم والحلول المحاس���بية ش.ش.و 
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 118819، طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانون���ي 
للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده 1000 

دينار، بين كل من:
SAJESH CHERUKATA .1

BABIJA SAJESH .2
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-96468( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا صالح عبدالهادي أحمد علي  بطل���ب  تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى أمينة احمد حبيب عباس 

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

رقم القيد

2-76661

االسم التجاري

كويك بوينت للخدمات

بناء على قرار  المالك  لش���ركة راش���يل ماري االستشارات اإلدارية ش.ش.و لمالكها 
راش���يل ماري جيبس���ون المس���جلة بموجب القيد رقم 1-110105، بتصفية الشركة 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
RACHEL MARY GIBSON :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33441542 )973+(
vibrant.sameer@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة راشيل ماري االستشارات اإلدارية ش.ش.و لمالكها راشيل 
ماري جيبسون

سجل تجاري رقم 110105-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-95872( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه:  فوزية ايوب احمد حميد بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي: إلى السيد/ خاتون حسن علي محمد 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

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

رقم القيد

54084-2

االسم التجاري

مركز 72 للتجميل
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -95199( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -70299( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حبيب جاسم حيدر حاجي

االسم التجاري الحالي: مؤسسة حبيب لبيع االدوات الكهربائية
االسم التجاري المطلوب: دايتونا لقطع غيار السيارات

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهرة حسن حسن منصور العكري

االسم التجاري الحالي: معصرة اسكان الشاخورة
االسم التجاري المطلوب: سندويشات ابوتوم

قيد رقم: 58600-1قيد رقم: 2-40192

بن���اء عل���ى قرار  الش���ركاء في ش���ركة - الف���ان للهوات���ف ذ.م.م - المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 1-103720، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين/ - حس���ن زمينة رحيم 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسن زمينة رحيم خان فردوس شاول خان

رقم الموبايل: 33153312 )973+(
cellplanetphnones@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الفان للهواتف ذ.م.م

سجل تجاري رقم 103720-1

القيد: 97482 

 تاريخ: 11/7/2019
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international
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السعودية تتيح التسجيل 
اإللكتروني للحجاج القطريين

أنهت وزارة الحج والعمرة في السعودية 
كافة الترتيبات الالزمة لخدمة الحجاج 

القطريين الراغبين في أداء مناسك 
الحج لهذا العام، وفق ما ذكرت وكالة 

األنباء السعودية “واس”، أمس األربعاء.
وخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا 

https:qh1440.haj.gov.sa لتمكين 
الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم 

واختيار الخدمات التي تتناسب مع 
احتياجاتهم. وأكدت وزارة الحج 

والعمرة في السعودية أن الخدمات 
والتسهيالت كافة التي توفرها المملكة 

لضيوف الرحمن تأتي انطالقا من مبادئها 
الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من 

أنحاء العالم ألداء مناسك الحج والعمرة.

االنتقاليــة المرحلــة  فــي  الحكــم  مؤسســات  أطــر  يحــدد 

السودان.. التوقيع باألحرف األولى على “االتفاق السياسي”

وقع قادة االحتجاج في الســودان والمجلس العســكري الحاكم، أمس األربعاء، باألحرف األولى على وثيقة االتفاق السياســي التي تحدد أطر مؤسســات الحكم، وهو مطلب رئيس 
للمحتجيــن منــذ إطاحــة الرئيــس عمر البشــير في أبريل الماضي. ويشــمل “اإلعالن السياســي” الــذي وقعه الطرفان، بعد محادثــات مكثفة ليال إلنجاز التفاصيل، 22 بندا تســتعرضها 6 
فصول، تنص على “المبادئ المرشــدة”، و”الترتيبات االنتقالية” و”المجلس التشــريعي”، و”لجنة التحقيق”، و”مهام المرحلة االنتقالية”، و”المســاندة اإلقليمية والدولية”. وفيما يتعلق بـ 

“الترتيبات االنتقالية”، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، األول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.

 11 مــن  فيتشكل  الــســيــادة،  مجلس  أمـــا 
)5 عسكريين و5 مدنيين(، إضافة  عضوا 
ــتــم اخــتــيــارهــا  ــيــة ي إلــــى شــخــصــيــة مــدن

بالتوافق بين الطرفين.
ــتــنــاوب عــلــى رئــاســة  وتـــنـــاول االتـــفـــاق ال
لفترة  البالد  يحكم  الذي  السيادة  مجلس 

انتقالية، تستمر 3 أعوام.
يترأس  أن  على  الجديد  االتــفــاق  وينص 
لـــ21  االنتقالية  الهيئة  أوال  العسكريون 
ــة إلــى  ــاسـ ــرئـ شـــهـــرا، عــلــى أن تــنــتــقــل الـ

المدنيين لـ 18 شهرا.
الــوزراء، فستختار  وفيما يتعلق بمجلس 
ــحــريــة والــتــغــيــيــر رئــيــســا  قــــوى إعــــالن ال
عــدد من  بــدوره  الــذي سيختار  للحكومة 
وزيري  عدا  العشرين،  يتجاوز  ال  الــوزراء 
يختارهما  ــلــذيــن  ال ــيــة  ــداخــل وال ــاع  الـــدفـ

العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يحدد “اإلعالن السياسي” صالحيات 

ــوزراء،  ــ ــ مــجــلــس الــســيــادة أو مــجــلــس ال
المتوقع  الدستوري  اإلعــالن  أن  ذكر  لكنه 

توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وأقــــر الــمــجــلــس “عــــدم جــــواز تــرشــح من 
شــغــل مــنــصــبــا فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة أو 
مجلس الوزراء أو والة الواليات أو حكام 
األقاليم، في االنتخابات التي تلي الفترة 

االنتقالية مباشرة”.
ــفــصــل الـــثـــالـــث وهـــو  ــال وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق ب
الطرفان  اختلف  التشريعي”،  “المجلس 
ــول نــســبــة الـــعـــضـــويـــة، واتـــفـــقـــا عــلــى  ــ حـ
الــســيــادة،  مجلس  فــي  بــشــأنــه  المناقشة 
يوميا   90 تتجاوز  ال  فترة  في  وتشكيله 

من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
“لجنة  الـــرابـــع  بــالــفــصــل  يتعلق  فيما  أمـــا 
التحقيق”، فقد نصت الوثيقة على تشكيل 
الحكومة  تشكيل  بــعــد  مستقلة،  لــجــنــة 
فض  ــداث  أحــ فــي  للتحقيق  االنــتــقــالــيــة؛ 

الثالث  في  الدفاع  وزارة  أمــام  االعتصام 
من يونيو الماضي، وغيرها من األحداث.

دعم  أي  طلب  الوطنية  اللجنة  وأجـــازت 
إفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا اقتضت 

الحاجة لذلك”.
ــحــل لــأزمــة  ــاق ال ــفـ وقـــد يــمــهــد هـــذا االتـ
منذ  ــســودان  ال يشهدها  الــتــي  السياسية 
التظاهرات  من  أشهر  بعد  البشير  إطاحة 

ضد حكمه.
الــســودان،  إلــى  اإلفريقي  المبعوث  وقــال 
له  كلمة  فــي  ــبــات،  ال ولــد  الحسن  محمد 
المقبلة، ويفتح  إن االتفاق يمهد للمرحلة 
عهدا جديدا. بدوره وصف محمود درير، 
واضحا  بــدا  والتأثر   - اإلثيوبي  الوسيط 
لحظة  بأنه  االتفاق  على  التوقيع   - عليه 
عظيمة للسودان، مضيفا “شعب السودان 

يستحق هذا اليوم العظيم”.
القيادي بقوى  إبراهيم األمين،  هذا وقال 

إعالن الحرية والتغيير “علينا االبتعاد عن 
كل ما يفرق السودانيين”.

حمدان  محمد  أول  الفريق  وصــف  بينما 
نــائــب رئــيــس المجلس  دقــلــو حــمــيــدتــي، 
ــعــســكــري االنـــتـــقـــالـــي، تــوقــيــع االتـــفـــاق  ال
بــأنــه “لــحــظــة تــاريــخــيــة فــي حــيــاة األمــة 
السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة”، 
ثــمــرة مــجــهــود مضٍن  ــال إن االتـــفـــاق  وقــ
ومــتــواصــل انــتــظــره الــشــعــب الــســودانــي 

طويال.
وأشادت السفارة األميركية في الخرطوم، 
في  السياسي  بــاالتــفــاق  األربـــعـــاء،  أمــس 
صفحتها  عبر  السفارة  وكتبت  الــســودان. 
العسكري  المجلس  “نشجع  تويتر:  على 
على  والتغيير  الحرية  وقـــوى  االنتقالي 
االســتــمــرار بـــروح الــتــعــاون لــالتــفــاق على 
ــدســتــوريــة خـــالل مــحــادثــات  الــوثــيــقــة ال

الجمعة”.

الخرطوم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو )يمين( وزعيم حركة التحالف من أجل الحرية والتغيير أحمد الربيعة بعد توقيع االتفاق في الخرطوم )أ ف ب(

برلين ـ أ ف بنيويورك ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة األميركيــة، مورغــان أورتاغــوس، أمــس األربعاء، إن 
واشنطن لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية اإليرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي.

وأضافت أورتاغوس في مقابلة مع “سكاي 
نيوز عربية” أنه “ما من خيار أمام اإليرانيين 
سوى التفاوض، وإال فإنهم سيظلون تحت 
مايو  وفــي  فرضها”.  جــرى  التي  العقوبات 
االتــفــاق  مــن  انــســحــبــت واشــنــطــن   ،2018
صارمة  عقوبات  فــرض  وأعـــادت  الــنــووي 
عــلــى طـــهـــران، حــتــى تجلس مــجــددا إلــى 
اتفاق  بشأن  وتتباحث  المفاوضات  طاولة 
الشرق  منطقة  في  التوتر  وتأجج  جديد. 
ــيــــرة، حيث  األوســـــط خــــالل اآلونـــــة األخــ

ــى إربــــاك حركة  ســعــت طــهــران إلـ
المالحة ردا على حظر الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة الســـتـــيـــراد الــنــفــط 
ــاغــــوس  ــ ــكــن أورت ــي، ل ــ ــرانـ ــ اإليـ
أكدت أن واشنطن لن تتسامح 

اإليرانية  التهديدات  مع 
في مضيق هرمز.

ــي حسن  ــ ــران ــ ــال الـــرئـــيـــس اإلي ــ واألحــــــد ق
مع  للتفاوض  مستعدة  بــالده  إن  روحاني 
الواليات  ترفع  أن  شريطة  لكن  واشنطن، 
الــمــتــحــدة الــعــقــوبــات وتــعــود إلـــى االتــفــاق 
األميركية:  المتحدثة  وأضــافــت  الــنــووي. 
حرية  على  نحافظ  أن  لوحدنا  “نستطيع 
شــركــاؤنــا  يــكــون  أن  نــريــد  لكننا  الــمــالحــة 
وحــلــفــاؤنــا معنا فــي هــذه الــجــهــود”. وفي 
من  إن  أورتــاغــوس  قالت  اللبناني،  الشأن 
البلد العربي،  فرضت عليهم العقوبات في 
يــعــمــلــون عــلــى تــقــويــض الــحــكــومــة 
ــات  ــعــقــوب ــــت: “ال ــال ــنــانــيــة. وقــ ــب ــل ال
األخيرة على لبنانيين، استهدفت 
داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية 
في  إيــران  بمساعدة  ويقومون 
سلوكها المزعزع وهذا ما 

لن نتسامح معه”.

اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن منطقة الخليج تمر بوضع “خطير 
للغاية” بسبب وجود سفن أجنبية كثيرة هناك.

وقـــال ظــريــف، فــي تــصــريــحــات صحفية 
ــى بها، أمــس األربــعــاء، فــي مقر األمــم  أدل
خطير  الــوضــع  “هــذا  بنيويورك:  المتحدة 
لــلــغــايــة، وثــمــة ســفــن كــثــيــرة فــي منطقة 

الخليج ال يجب أن تتواجد هناك”.
وتشهد منطقة الخليج العربي توترا كبيرا 
بسبب التصعيد الحاد بين إيران من جهة 
جهة  مــن  وحلفائها  المتحدة  والـــواليـــات 
عــدة وسط  أخـــرى، على خلفية خــالفــات 

تعالي لغة التهديدات من جانب الطرفين.
منذ  التصعيد  وتــيــرة  وازدادت 

أعــلــنــت  حــيــنــمــا   ،2019 ــو  ــايـ مـ
إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
اإليرانية  السلطات  أن  ترامب، 

على  هجمات  لشن  تخطط 
الــــقــــوات والــمــصــالــح 

بــإرســال  ــدأت  وبـ الخليج،  فــي  األميركية 
المنطقة  إلــى  إضافية  عسكرية  وحـــدات 
اإليرانية،  بالتهديدات  وصفته  ما  بسبب 
ــا مـــع وقــــوع هــجــمــات عــدة  وذلــــك تــزامــن
اتهمت  هرمز،  بمضيق  نفط  ناقالت  على 

واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
بريطانيا،  أعلنت  التوجه،  لهذا  واستمرارا 
3 سفن إيرانية حاولت  11 يوليو، أن  في 
اعـــتـــراض ســبــيــل نــاقــلــة بــريــطــانــيــة لــدى 
يتحكم  الــذي  هرمز،  مضيق  عبر  مــرورهــا 
في تدفق النفط من الشرق األوسط 
انسحبت  السفن  هــذه  لكن  للعالم، 
تابعة  سفينة  مــن  تــحــذيــرات  بعد 
فيما  البريطانية،  الملكية  للبحرية 
تنفي طهران كل هذه 

االدعاءات.

أصبحــت أنغريــت كرامب-كارنبــاور، المرشــحة المفترضــة لخالفة أنغيال ميــركل، وزيرة 
للدفــاع أمــس األربعــاء فــي ألمانيــا خلفا ألورســوال فون دير الييــن التي انتخبت رئيســة 

للمفوضية األوروبية.

وأقيمت مراسم نقل السلطة بين المرأتين، 
في برلين. ويعد التعيين المفاجئ لرئيسة 
الملقبة  الديمقراطي،  المسيحي  الــحــزب 
“آي.كاي.كاي”، “الفرصة األخيرة” كما يقول 
كرامب  ألنغريت  شبيغل،  در  مجلة  موقع 
ميركل”  أنغيال  خالفتها  كارنباور”لضمان 
التي تنوي االنسحاب من الحياة السياسية 
فيها  الــتــي ســتــجــرى  الــســنــة   ،2021 ــعــام  ال
االنتخابات التشريعية المقبلة. ويتعين أن 

تتيح لها وزارة الدفاع “إظهار القدرة 
أيــضــا عــلــى الــتــطــور فــي مجالي 
واألمنية”،  الخارجية  السياسة 
180 ألف جندي  إلى أن  مشيرة 
وميزانية قدرها 44 مليار يورو، 

فــي تــصــرفــهــا. واعــتــبــرت شبكة 
زد.دي.أف العامة “إن هذا 

مؤشر قوي. أنها تتعهد وتأخذ على عاتقها 
لكن  كبيرة،  النجاح  فــرص  وزارة.  أصعب 
ألن  ذلــك  ويعود  أيــضــا”.  أكبر  الفشل  خطر 
منصب وزير الدفاع في المانيا يترافق مع 
الفضائح  ازدادت  حيث  عميقة،  صعوبات 
األخــيــرة، ســواء على صعيد  السنوات  في 
المعدات القديمة، أو المجموعات الصغيرة 
اليمينية المتطرفة النشطة أو الجدل حول 
تعيين  ويشكل  المعينين.  الخبراء  تكلفة 
خصوصا  مــفــاجــأة،  كـــرامـــب-كـــارنـــبـــاور 
ــرارا أنــهــا ال تــريــد أن  أنــهــا أكـــدت مـ
تصبح وزيـــرة.  وأفــاد استطالع 
زد.دي.اف  شبكة  أجــرتــه  لــلــرأي 
في يونيو، أن 71 ٪ من األلمان 
ــن تـــكـــون مــنــاســبــة  ــرون أنـــهـــا لـ ــ يـ

لتسلم منصب المستشارة.
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القاهرة ـ وكاالت

مقديشو ـ وكاالت

كشفت مصادر قبلية بسيناء، أمس األربعاء، عن مقتل 4 أشخاص على يد مسلحين 
مجهولين ببئر العبد بشمال سيناء في مصر.

العبد  بئر  بمدينة  مصفق  قرية  عند  أشخاص  عــدة  استوقفوا  مسلحين  إن  وقالت 
إلى  نقل جثثهم  منهم، وتم   4 بقتل  القنطرة، وقاموا  العريش  الدولي  الطريق  على 

المستشفى، فيما اختطفوا شخصا واحدا.
وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا في يونيو الماضي 12 مواطنا بسيناء، بينهم 
محاميان بارزان، خالل عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للمالحات.

وذكرت مصادر قبلية، أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المواطنين من أبناء 
سيناء أثناء عودتهم من محافظة اإلسماعيلية.

قتل ما ال يقل عن 10 أشخاص نتيجة تفجير قنبلة كانت مزروعة بجانب 
جــنــوب شرق  الــوســطــى  شبيلي  محافظة  فــي  بــلــعــاد،  مدينة  قــرب  طــريــق 

الصومال.
وأفادت وسائل إعالم محلية، نقال عن شهود عيان، بأن االنفجار وقع بعد أن 

أطلق مجهولون النار على المدينة من رشاشات ثقيلة.
ولم تعلن أي جهة حتى اآلن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما يرجح مراقبون 

محليون أن تكون “حركة الشباب” المتطرفة هي التي تقف وراء االعتداء.
إلى  إضافة  الصومالية،  الحكومة  ضد  حربا  المتطرفة  الحركة  وتخوض 

تنفيذها هجمات على دول تساند الحكومة في مواجهتها المتشددين.

مجهولون يقطعون رؤوس 4 أشخاص في سيناء

مقتل 10 أشخاص بتفجير قنبلة في الصومال

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

ــوات تــحــالــف دعــم  أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم قـ
تركي  ــركــن  ال العقيد  الــيــمــن،  فــي  الــشــرعــيــة 
الــمــالــكــي، اعـــتـــراض وإســـقـــاط طـــائـــرة دون 
الحوثي  مليشيات  أطلقتها  )مسّيرة(،  طيار 
الــمــدعــومــة مــن إيــــران مــن صــنــعــاء، صباح 
ــاتــجــاه مــديــنــة جـــــازان جنوبي  ب ــاء،  ــعــ ــ األرب

السعودية.
وأوضح العقيد المالكي أنه “في الوقت الذي 
العام  لأمين  الخاص  المبعوث  فيه  يتواجد 
لأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر 
اإلرهابية في  الحوثية  المليشيات  محاوالت 
استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين”.

ــمــحــاوالت  ــاف الــمــتــحــدث أن “هــــذه ال ــ وأضـ
تــكــشــف بـــجـــالء الـــنـــزعـــة اإلجـــرامـــيـــة لــهــذه 
األساليب  باستخدام  وتماديها  المليشيات 
لأمن  تهديدها  استمرار  وكذلك  اإلرهابية، 

اإلقليمي والدولي”.
أطلقها  التي  الطائرة  أن  إلى  المالكي  وأشــار 
كــانــت تستهدف األعــيــان  الــحــوثــي  إرهــابــيــو 

المدنية في مدينة جازان، جنوبي السعودية، 
وفق ما نقلت وكالة األنباء السعودية )واس(.

ربه  عبد  اليمني  الرئيس  قال  االثنين،  ويــوم 
منصور هادي، إن مليشيات الحوثي “ارتدت 
إيــران  أجــنــدة  لتنفيذ  األممية  ــقــرارات  ال عــن 
استقباله  خالل  وذلك  والمنطقة”،  اليمن  في 

المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفثس.

إلى  األمــمــي  المبعوث  يطلع  أن  الــمــقــرر  مــن 
اليمن، مارتن غريفثس، مجلس األمن الدولي، 
الخميس، على تطورات األوضــاع في  اليوم 
اليمن. وكشفت مصادر سياسية في صنعاء 
عن شروط وعراقيل جديدة وضعها الحوثي 
إلى  األممي  المبعوث  غريفثس  لقائه  خــالل 

اليمن.

األربــعــاء،  أمــس  التركية،  الــرئــاســة  تعهدت 
بالرد على حادثة مقتل الدبلوماسي التركي 
أربــيــل. وجــاء ذلــك في تغريدة نشرها  في 
إبراهيم  التركية،  الرئاسة  باسم  المتحدث 

قالن، عبر حسابه في تويتر.
وأكد قالن أنه سيتم الرد بالشكل الالزم على 
بــدأت  التدابير  وأن  الشنيع،  أربــيــل  هجوم 
أنباء  وكالة  عن  نقال  مرتكبيه،  على  للعثور 

األناضول.
واعــلــنــت أنــقــرة عــن “جــهــود مــشــتــركــة” مع 
منفذي  اعتقال  لضمان  العراقية؛  السلطات 

هجوم أربيل.
وقال مسؤوالن أمنيان في إقليم كردستان 
الــعــراق لــرويــتــرز إن مــا ال يــقــل عــن ثالثة 
دبلوماسيين أتراك قتلوا، أمس، في إطالق 

نار بمدينة أربيل عاصمة اإلقليم. 
إن شخصا  أربيل،  وقال ضابط في شرطة 
واحدا على األقل نفذ الهجوم والذ بالفرار، 
نشر حواجز  إلــى  عــيــان  شــهــود  أشـــار  فيما 

ــمــكــان وفـــي مــحــيــط منطقة  أمــنــيــة فـــي ال
في  للمطاعم  مركزا  تعتبر  التي  عينكاوه، 

أربيل.
الفور  على  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولــم 
الجناح  باسم  المتحدث  الهجوم، ونفى  عن 
ديار  الكردستاني،  العمال  لحزب  العسكري 

دنير، أن يكون للحزب عالقة بالهجوم.
وشــنــت تــركــيــا، الــمــجــاورة لــلــعــراق، هجوما 
شمال  في  جبلية  منطقة  على  وبريا  جويا 
العمال  حــزب  مخابئ  مستهدفة  الــعــراق، 
الكردستاني، الذي تعتبره الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي أيضا “منظمة إرهابية”.

مليشيات الحوثي استهدفت السعودية بعدة طائرات مسيرة

أفراد األمن الكردي في مكان مقتل الدبلوماسيين األتراك )أ ف ب(

غريفثــس يطلــع مجلس األمــن اليوم على أوضــاع اليمن أنقرة تتعهد بالرد و”جهود مشتركة” العتقال منفذي الهجوم
التحالف يسقط مسّيرة حوثية باتجاه جازان اغتيال 3 أتراك بينهم دبلوماسي في أربيل
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حقــق وســم )#بقيادتنا_نحن_أقوى( رقمًا قياســيًا في التداول واالنتشــار 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر” فــي فتــرة وجيزة جــدًا، وذلك 
مباشــرًة بعد الحلقة البائســة التي بثتها قناة الفتنة “الجزيرة”، األمر سبب 
صدمة كبيرة لمن كانوا يتربصون بالمملكة ظانين أن حلقًة كهذه ضعيفة 
اإلعداد والمحتوى ســتخلق ما كانوا يتمنونه ويرمون إليه، متوهمين أن 

سعيهم البائس سيحقق لهم أهدافهم الواضحة بالنسبة لنا منذ زمن.
نعم نحن أقوى بتكاتفنا مع قيادتنا، ونحُن أقوى بوحدتنا الوطنية وعملنا 
المشــترك فــي بنــاء مملكتنا الغالية ُكل في تخصصــه، وأقوياء في إيماننا 
الراســخ والعميق بأن الوطن شــرُف اإلنســان وأغلى ما يملك وأن ال شيء 

ُيعوضنا عن هذا الشرف.
نعم نحُن أقوياء ألننا في أوقات الضيق ترانا جميعًا صفًا واحدًا متحدين 
ضــد العــدو وال نرضــى أن ُينفــذ األعــداء أجنداتهــم الشــيطانية الرخيصة 

على أرضنا تحقيقًا لمكاسب واهنة وخادعة.
نحُن أقوياء ألننا وضعنا يدنا بيد جاللة الملك المفدى أطال هللا في عمره 
وبدأنــا مشــروع النهضــة والتنمية واثقين بل متيقنيــن أن يد جاللته كلها 

خير وعطاء وسالم ومحبة.

في الختام، هي محاولة فاشلة جديدة ومتكررة لبث سموم  «
التفرقة ونشر األكاذيب، ولم يكن فشلها ُمفاجئًا أبداً... نقولها 

في رسالة واضحة وجلية وبملء الفم، خبتم وخابت مساعيكم 
الشريرة، وستظل مملكتنا عصيًة على كل معتد أثيم وسنبقى 

أوفياء لملكنا عاهل البالد حفظه الله ورعاه وقيادتنا وأرضنا 
الغالية بما نملك في كل األوقات وهذا إيماننا الذي في الصدور 

ونترجمه باألفعال والمواقف.

ال نخــون عهــدًا وال نعرف للغــدر دربًا، نحن أهل البحريــن القادرون بحول 
هللا وقوتــه علــى ردع كل معتــد أثيــم، فنحــن أحفــاد الصحابــة والتابعين 
الكــرام، كتابنــا القــرآن وهدينــا هدي محمــد عليه أفضل الصالة والســالم، 
ونحــن مــن تربينا على الصدق واألمانة بدون مقابــل، محبوا الوطن ومن 
يفتــدون ترابــه بأرواحهــم، فســالم علــى البحريــن ملــكا وحكومة وشــعبًا، 
ســالم عليهــا بشــعب أحــب والة أمره وأخلــص لهم متقيدًا بشــرع هللا بأن 
طاعــة ولــي األمــر واجــب شــرعي، فكيــف ال نتقيــد وال يردعنا شــرع وقد 
رزقنــا هللا بخيــرة والة األمــور، إنهــم الكــرام أبنــاء الكــرام عشــنا عهدهــم، 
كمــا عــاش آباؤنــا وأجدادنا فلم نر إال األمــن والعافية على أرض لم يعرف 
حكامهــا غــدرا وال خيانــة وال تآمــرا، وهــذا كتاب ال يحتاج إلــى قراءة، بل 
هو تاريخ ناصع البياض، أرض البحرين التي لم يستقم لها أمن إال عندما 
حكمهــا آل خليفــة الكرام، فهم حكامنا وبحول هللا ســيبقون حكامنا ولهم 
البيعــة والــوالء من شــعب محب لقيادته، والشــاهد يشــهد والفاتح مازال 
قائمــًا ومازالــت أصــداء النــداء والدعاء تتردد بين أرضه وســمائه، فســلم 

هللا البحرين من غدر الغادرين.
أمــا الجاحــدون فهــم من باعوا الوطن بعدما تعاهدوا مع الشــيطان ســعيا 
لتدمير البحرين، نعم إنها المؤامرة الصهيونية اإليرانية األميركية، هؤالء 
وغيرهــم الذيــن خرجــوا يطالبــون بإســقاط النظــام، هــؤالء الذيــن تنعموا 
بخيرات البحرين، إنهم المرفهون الذين تشهد السجالت امتداد أمالكهم، 
والبنوك تشهد على أموالهم، فالشرف ال يعرفه اللئام، إنهم مثل أبي رغال 
الــذي ضــرب مثال في الخيانة بمصاحبته “أبرهة” كدليل إلى مكة وأصبح 

قبره يرجم بالنعل على خيانته.

أما الشرفاء فتغنوا بحب أوطانهم في غربتهم مثل الشاعر أحمد  «
شوقي، فمازال بيت شعره الشهير يتردد على لسان من يهزهم 

حب الوطن: وطني وإن شغلت بالخلد عنه... نازعتني إليه بالخلد 
نفسي. أما الخيانة فمذمومة بكل أشكالها، وتوعد الله الخائنين 

بكراهيته لهم بقوله تعالى “إن الله ال يحب كل خوان كفور”، نعم 
فجاحدوا النعم وناكثوا العهود ليس لهم أمان وإن عادوا وأبدوا 

الود بحكم الظروف، إال أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه، فمن 
بقلبه حقد ومن ينتمي إلى غير أرضه ال أمان له، ونتمنى أن يكون 

درسا ما حدث للبحرين من مؤامرة انقالبية مدعومة من الخارج 
بتعاون من الداخل، حتى ال يتكرر اللدغ، فال أمان لحية.

#بقيادتنا ــ نحن ــ أقوى

ال أمان لحية
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في الصباح شيوعي 
وفي المساء تلميذ 

لإلسالميين

القضيــة التــي مازالــت تحيرنــا وتخطــت فــي ســرعتها قــدرة الفــرد علــى 
العــد واإلحصــاء هــي قيــادة اإلســالميين الذيــن يدعــون الفكــر المســتنير 
والليبراليين أصحاب الجمعيات السياسية المنحلة وغيرهم الذين يدعون 
“التنويــر” وهــم يســيرون علــى بوصلــة الماللــي ورجــال الديــن، إنهــا أكثــر 
األلغاز االجتماعية غموضا، تجده يجلس أمامك ويحدثك عن الماركسية 
والقــوى التقدمية وأفكار الديمقراطية بمفهومها االقتصادي واالجتماعي 
حتى يخيل إليك أن الذي يتحدث أمامك هو “جورج مارشيه” أو “إيريك 
هونيكــر”، بينمــا هــو فــي حقيقة األمر ال يســتطيع الســير إال تحت الفتات 
الماللــي ويستشــيرهم في أبســط ســلوك الحياة، وقد صادفــت الكثير من 
هــؤالء المرضــى الذيــن يدعــون ويخرجــون بمظهر أمــام النــاس، لكن في 

الحقيقة هم مجرد أخشاب وبراويز.
أعــرف بعضهــم كان يكتــب عن علــم السياســة ونظرياتها ومدافعا شرســا 
عن الشــيوعية وااللتزام بروح مبادئها، وفي اليوم التالي أشــاهد صورته 

وهــو يجلس في الصف األول مســتمعا لخطبة أحــد الماللي المؤمنين من 
صميمهم بالنظام اإليراني اإلرهابي، ثم أضف إلى ذلك تنفيذ كل قراراتهم 
حياتهــم  تفاصيــل  فــكل  مناقشــة،  أيــة  دون  فتاويهــم  علــى  والموافقــة 
ونشــاطاتهم تنســجم في خط واحد مع الماللي، وتدل انحناءاته بأنه من 
المتلونين والكذابين وال يمكن له أبدا أن يحرك شفتاه بدون أمر الماللي، 

واألغلبية بهذه التصرفات تعيش العقم وعدم الجدوى.

ال يمكن بأي حال من األحوال اجتماع الشيوعيين والماللي، لكن  «
أولئك المخادعون جمعوا بين الطريقين، ولبسوا القناعين، في 

الصباح تجده شيوعيا تقدميا وفي المساء تكون أرضيته الماللي، 
أمام الناس يتناول السيجار في فمه على أنه كارل ماركس، 

وعندما يعود إلى حقيقته ينقلب إلى تلميذ مطيع لكل ما يقوله 
الماللي ويسافر عبر عصورهم مثل العاشق المجنون.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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هكذا إعالمهم
لــم نعــرف فــي تاريخنــا المعاصــر ســالحًا أكثــر طواعيــة مــن اإلعــالم، هــذا 
اإلعالم الموّجه ال يتغشى أو يتبرقع، إنما يقول أنا لم أخرج من مخبأي إال 
ألضــرب تلــك المؤسســة، أو ذاك البلد، أو تلــك المجموعة، هدفي هو هدف 
مــن يمولنــي ويحركنــي، لذلك يتســاءل الجمهور العربي إذا مــا رأى تقريرًا 
يصدر من جهاز إعالم ممول من بلد ضد بلد آخر، عما يجري، وساعتها لن 
يحتاج أحٌد منا أن يشغل ذكاءه، إزاء فيوض المواد المعادية القائمة على 

الشحن العاطفي في المقام األول.
ينــدر فــي اإلعــالم العريــض أن تجــد مــن يســتعمل الطــرق الحديثــة فــي 
التغلغل إلى وجدان وعقل القارئ، وبناء المواقف المتصاعدة شيئًا فشيئًا 
وبشــكل ممنهــج في اتجــاه بناء رأي عام تجاه الطــرف اآلخر، ذلك أن هذا 

النهــج يحتــاج إلــى الهدوء، وال هــدوء لديهم، ويحتاج إلــى تخطيط، وهم 
أبعــد مــا يكونون عــن التخطيط، ويحتاج إلى نفس طويــل جدًا من العمل 
الــدؤوب وبشــكل ناعــم حتى تأخذ األفكار نصيبها مــن الجمهور، فال طول 

النفس وال الدأب وال النعومة لهم حّظ في قواميسهم.

وسواء كان اإلعالم خاّصًا أم عاّمًا أم حزبيًا، ففي الوطن العربي  «
ال يمكنه أن يطيق صبراً كل هذه المدة حتى تتكون أفكاره، ألن 

الدافعين يريدون االستمتاع برؤية الخراب يعم، والقواعد تنهار، وال 
تهم معرفة كيفية إعادة تركيب اللعبة بعدما تفككت وتشّوهت 

وبات من الصعب ترميمها.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

 “الجزيرة” والسقوط 
 في أحضان “اإلخوان” 

والنظام اإليراني
يوًمــا بعــد آخــر تثبــت قنــاة الجزيــرة القطريــة وجههــا اإلعالمــي الُمزيــف، 
فنهجها ُيخالف مبادئ اإلعالم وشرفه، حيث تقوم بسرد أقاويل يتخيلها 
كتاب ومحرروا هذه القناة بهدف اإلساءة إلى البحرين وقيادتها وشعبها 
والكثيــر مــن األقطار العربيــة، فهي قناة فقدت البصيرة لعدم تفريقها بين 
الحقيقــة والهــزل، ولتحقيــق مبــدأ زيــادة االنتشــار ال تتــورع عــن ترويــج 

األكاذيب وتزييف الحقائق.
مــا تريــده قنــاة الجزيرة هــو الفتنة بين الدول والشــعوب، وهي السياســة 
التي نشأت ودرجت عليها هذه القناة بعد أن أصبحت بوًقا إعالمًيا خاليا 

من الِصدق والحقيقة ومنبًرا للتضليل وما خفي من ذلك أعظم.
وبعــد األحــداث التــي جــرت فــي المنطقــة العربيــة قامــت قنــاة الجزيــرة 
بتشــجيع هذه األحداث وتحريض الشــعب العربي ضد حكومته، ونشــرت 
الكثيــر مــن القصــص والحكايــات التــي لم تحــدث، وآَوت قطــر الكثير من 
الهاربين، وفتحت لهم أبواب قناتها ليكيلوا الشتائم ضد بالدهم وقيادتهم 
وشــعبهم العربــي، وســمحت لهــم بالتحــدث الســلبي دون أن تتحقــق مــن 

صحــة مــا يقولون وُهم بذلك كاذبون، كمــا أصبحت هذه القناة مقهى لكل 
األقالم الصفراء الُمفبِركة لألحداث.

مــا صــدر عــن قنــاة الجزيــرة بحق البحريــن ُيمثــل نهجها الباهــت، ودعمها 
منظمات وأنظمة تحتقر األمة العربية وتضمر السوء لشعبها العربي، فقد 
آلــت قطــر علــى نفســها الســقوط فــي أحضــان اإلخــوان والنظــام اإليراني 
ُمتجاهلة ما يحدث في إيران من مظاهرات، ومؤيدة اإلخوان المســلمين 

اإلرهابيين بكل ما يقومون به من جرائم في بالدهم.

إن استهداف مملكة البحرين وقيادتها وشعبها من قبل قناة  «
الجزيرة لم يزد الشعب إال تمسكا بقيادته وقوة ووحدة ووطنية 

وانتماء للخليج العربي، وما صدر عن الجزيرة نتاج إفالس إعالمي، 
وما تقدمه معاول للهدم وأداة للفتنة لم تسلم دولة من أذاها 

وشرها باستثناء قطر.

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  اســتقبل 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  الســلة 
المدربيــن  لجنــة  وأعضــاء  رئيــس  خليفــة 
ضمــن  االســتقبال  هــذا  وجــاء  باالتحــاد، 
سلســلة اللقاءات التي يعقدها ســمو الشيخ 
عيســى بــن علــي، بمناســبة اعتمــاد مجلــس 
إدارة اتحــاد كــرة الســلة للجــان العاملــة في 

االتحاد. 
وفــي بدايــة اللقــاء، رّحــب ســموه برئيــس 
وأعضــاء لجنــة المدربيــن، حيث هنأ ســموه 
رئيس اللجنة صالح الحداد وبقية األعضاء 
كل  لهــم  ــا  متمنيًّ المســؤولية،  هــذه  علــى 

التوفيق.
وأشــاد ســمو رئيــس االتحــاد بالعمــل الــذي 
الفتــرة  خــال  المدربيــن  لجنــة  بــه  قامــت 
عــدد  إقامــة  تضمنــت  والتــي  الماضيــة، 

أن  مؤكــًدا  للمدربيــن،  التدريبيــة  الــدورات 
هــذه الخطــوة تأتــي تماشــًيا مــع توجهــات 
االتحــاد فــي االهتمــام بالكــوادر التدريبيــة 

الوطنية.

أن  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وأكــد   
االتحــاد حريــص علــى تفعيــل دور اللجنــة 
بشــكل أكبــر عبــر منحهــا كافــة التســهيات 
الفنــي،  التطويــر  نحــو  عملهــا  تدعــم  التــي 

مشــدًدا علــى أهمية وضــع الخطــط الكفيلة 
لارتقــاء  الراميــة  التوجهــات  بخدمــة 

بمستوى عمل المدربين. 
 بــدوره، ثّمــن رئيــس لجنــة المدربين صالح 
الشــيخ  ســمو  ورعايــة  اهتمــام  الحــداد، 
عيســى بــن علــي آل خليفــة، إلــى الكــوادر 
التدريبية، مؤكًدا أن دعم ســموه يصب في 
صالــح التوجهات الخاصة في شــأن تطوير 
المدربيــن والرقي بهم، مؤكًدا رغبته في أن 
تكون اللجنة خير داعم للمدربين الوطنيين 

بما يسهم في الرقي باللعبة.
يرأســها  التــي  المدربيــن  لجنــة  أن  يذكــر 
المــدرب صالــح الحداد تضم فــي عضويتها 
حبيــل،  رؤوف  إســماعيل،  محمــد  حمــد 

عبدالكريم العنزور ونورة الشيخ.

تماشــًيا مع توجهات االتحاد فــي االهتمام بالكــوادر التدريبية الوطنية

كليريكــو يثني على التطــور الكبير لكرة الســلة البحرينية

سمو الشيخ عيسى بن علي: تفعيل دور لجنة المدربين

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل مدير “ماكرون”

اتحاد اليد

يخــوض منتخبنــا الوطنــي للشــباب لكــرة اليــد مباراتــه الثانيــة فــي بطولــة العالــم 
ــا فــي أســبانيا، عندمــا يالقــي منتخــب البرتغــال فــي تمــام الســاعة  والمقامــة حاليًّ

الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمملكة البحرين.

 وخســر منتخبنــا مباراتــه األولــى أمــام 
المنتخب المجــري بنتيجة )34/30( في 
مبــاراة شــهدت عودة األحمــر البحريني 
بعــد تأخــره فــي الشــوط األول بفــارق 
ســتة أهداف ووصل بالفارق إلى هدف 
واحــد ولكنــه أضــاع فرصــة الفــوز فــي 
األوقات الحاســمة بســبب سوء التركيز 

الذي الزم الاعبين في تلك الفترات.

وتكمن أهمية مباراة اليوم في تعويض 
منتخبنــا  لهــا  تعــرض  التــي  الخســارة 
االفتتاحيــة  المبــاراة  فــي  المجــر  أمــام 
والمحافظــة علــى فرصــة التأهــل للدور 
الثاني من البطولة، وهو ما يضعنا أمام 
مهمــة الفوز للعودة من جديد إلى دائرة 

المنافسة.

ا” يد الشباب تالقي البرتغال “عالميًّ
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كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكــد رئيــس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم 
النائــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
كأس  لنهائيــات  المؤهلــة  التصفيــات  أن 
كأس  ونهائيــات  قطــر  فــي   2020 العالــم 
تشــكل محطــة  الصيــن  فــي   2023 آســيا 
مهمة من محطات التنافس الكروي المثير 
الــذي يصب فــي خانة االرتقاء بمخرجات 
كرة القدم اآلسيوية وتعزيز نجاحاتها في 

اآلونة األخيرة. 
وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
ســحب  بمناســبة  صحفــي  تصريــح  فــي 
القرعــة في العاصمــة الماليزية كوااللمبور 
التصفيــات  أن  )األربعــاء(  اليــوم  مســاء 
تعــد بمثابــة مرحلــة تجديــد متناميــة في 
مســيرة الكــرة اآلســيوية علــى ضــوء آلية 
دمــج تصفيــات كأس العالــم وكأس آســيا 
والتــي أثبتت جدواها الفنية في النســخة 
الماضيــة مــن التصفيات من خــال إتاحة 

المجــال أمــام كافــة المنتخبات اآلســيوية 
دوريهــا  عبــر  التصفيــات  فــي  للمشــاركة 
األول والثاني بما يصب في خانة الجهود 
مختلــف  فــي  اللعبــة  لتطويــر  المبذولــة 
أنحاء القارة اآلسيوية، وبما يوسع قاعدة 
للمباريــات وينمــي  المتابعــة الجماهيريــة 

المزايا التسويقية للمسابقات القارية.
وأكــد رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
للمنتخبــات  األمثــل  االســتعداد  أهميــة 

العالــم  كأس  تصفيــات  فــي  المشــاركة 
2022 وكأس آســيا 2023 لمــا تمثلــه مــن 
الحــدث  إقامــة  فــي  خصوصيــة تتجّســد 
اآلســيوية  القــارة  فــي  الكبيــر  العالمــي 
وتنظيــم البطولــة القاريــة في أكبــر بلدان 
دافًعــا  يشــكل  الــذي  األمــر  وهــو  آســيا 
كبيــًرا لجميــع المنتخبــات مــن أجــل بلــوغ 
فــي  التواجــد  شــرف  ونيــل  النهائيــات 

المحفلين العالمي والقاري.

آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأبــدى 
التصفيــات  تحفــل  بــأن  تفاؤلــه  خليفــة 
المقبلة بالقوة واإلثارة وأن تواكب شــغف 
مباريــات  بمتابعــة  اآلســيوية  الجماهيــر 
جيــدة المســتوى تعكــس الصــورة الزاهية 
تمتلكــه  ومــا  اآلســيوية  القــدم  كــرة  عــن 
منتخباتهــا مــن إمكانــات فنيــة ومواهــب 
بخــوض  كبيــرة  ورغبــة  متميــزة  كرويــة 
منافسات التصفيات بكل عزيمة وإصرار.

جانب من القرعةسلمان بن إبراهيم

منتخبنا يسعى للتعويض

2023 آســـيـــا  ــأس  ــ وكـ  2022 مـــونـــديـــال  قـــرعـــة  ــب  ــح س بــمــنــاســبــة 
سلمان بن إبراهيم: محطة تنافسية مهمة

18 يوليو 2019 الخميس
15 ذو القعدة 1440

بطولة الوطن الرابعة

عطــل فريــق نيوســات بريــق النجــوم 
بهــدف واســتطاع التأهــل إلــى نصــف 
نهائي بطولة الوطن الرابعة التي تقام 
علــى ماعــب نــادي ســماهيج، وتمكن 
مركــز ســماهيج اإلســامي مــن الظفر 
فريــق  حســاب  علــى  أهــداف  بثاثــة 
إلــى  بــدوره  لينضــم  بــو عنــق  النائــب 
الواصليــن للدور نصــف النهائي، وذلك 
مســاء الثاثــاء الماضــي الموافــق 16 

يوليو 2019م.
يلعب مساء اليوم الخميس 18 يوليو 
ضمــن   8:15 الســاعة  عنــد  2019م 
الجولــة الثانية لبطولــة روابط األندية 
األوروبيــة، فــي المباراة األولــى فريقا 
ورابطــة  يونايتــد  مانشســتر  رابطــة 
ليفربــول، وفي المبــاراة الثانية رابطة 

برشلونة ورابطة يوفنتوس.

سبورت

ضاحية السيف: المجلس األعلى للشباب والرياضة

أشاد األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة عبدالرحمن 
عسكر بالبرامج التي ينفذها فريق عمل السياسات العامة بوزارة الصحة 

والهادف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة.

 وقــال عســكر خــال االجتمــاع 
الــدوري لفريــق عمــل السياســات 
العــام بالمجلــس المتابــع لبرامــج 
الشــركاء بــأن وزارة الصحــة مــن 
خال برامجها تساهم في غرس 
روح  وتعــّزز  الممارســات  أفضــل 
فئــات  بدمــج  الجماعــي  العمــل 
رياضيــة  أنشــطة  فــي  المجتمــع 

ترويحية.

هــذا، وقــد اســتعرض فريق عمل 
السياســات بــوزارة الصحــة عدد 
من البرامج في ظل وجود قانون 
الصحــة العامة الجديــد الذي من 
صاحيــات  يعطــي  أن  المؤمــل 
أكثــر التخــاذ اإلجــراءات الازمة 
من خال دور رقابي ومحاســبي 
يســاعد في إنجاز برامج الوزارة 

على أكمل وجه.

عسكر يشيد ببرامج وزارة الصحة

جانب من االجتماع 

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط لجنة المدربين

اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة المديــر اإلقليمــي لماركة )macron( للمالبــس الرياضية نيكوالس 
كليريكــو وخالــد أميــن مديــر عــام )شــووت( للرياضيــة وكلوديــا ملكــي مدير 
التســويق والمبيعات، وذلك بمناســبة توقيع عقد رعاية المنتخبات الوطنية 

.)macron( من قبل

 وأشــاد ســموه بالدور الكبير الذي تلعبه 
شــوووت للرياضة في المساهمة برعاية 
المنتخبــات الوطنيــة وهــو مــا ســيتضح 
ــا ومســتقباً بكل  أثــره علــى اللعبــة حاليًّ
تأكيــد، مضيًفا “نتطلــع نحن في االتحاد 
لنــا  يكــون  أن  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
تعاون مســتمر مع شــووت نظــًرا للخبرة 
الرعايــة  فــي  تمتلكهــا  التــي  الكبيــرة 
وتجهيــز المنتخبــات والفــرق الرياضيــة 
بأفضــل العامــات التجاريــة، وكل ذلــك 
تطويــر  فــي  هللا  شــاء  إن  سيســاهم 

العمل خصوًصا أن االتحاد يســعى دائًما 
لتكويــن شــراكات مســتمرة مــع القطــاع 
الخاص لزيادة الموارد باإلضافة للفائدة 
الكبيــرة التــي ســتعم الجانبيــن، ونحــن 
نثنــي دائمــًا علــى مــا تقــوم به الشــركات 
مــن دعم ورعاية للشــباب والرياضة في 

مملكة البحرين”.
مــن جانبــه، أثنــى كليريكو علــى التطور 
الكبير الذي شهدته كرة السلة البحرينية 
منــذ تولــي ســموه زمــام رئاســة االتحــاد 
البحريني، إذ باتت المنتخبات البحرينية 

متواجــدة فــي كل المحافــل الخارجيــة 
الخليجية والعربية واآلســيوية، وكذلك 
والمســابقات  البحرينــي  الــدوري  بــات 
مضرًبــا  البحريــن  مملكــة  فــي  المحليــة 
للمثــل فــي المنطقــة، خصوًصــا فــي ظل 
ومتابعــة  الكبيــر  الجماهيــري  الحضــور 
سموه لكل صغيرة وكبيرة وتواجده في 
كل المحافل الساوية وهو ما صنع بيئة 

ساوية قادرة على اإلبداع والعطاء.
وتطلــع كليريكــو إلــى التعــاون المســتمر 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  مــع 
وفًقــا لمــا يوّجــه بــه ســموه، مؤكــًدا أن 
كل إمكانيــات وخبــرات الشــركة تحــت 
تصــرف االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة، 
مــا  نجــاح كل  فــي  المســاهمة  ــا  ومتمنيًّ

يتعلق بكرة السلة البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل مدير ماكرون

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ســحبت يــوم أمــس قرعــة التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 2023، وذلك فــي العاصمة 
الماليزية )كوااللمبور(.

وجــاء منتخبنــا الوطني في المجموعة الثالثــة إلى جانب منتخبات 
إيــران والعــراق وهونــغ كونــغ وكمبوديــا. ومثــل االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم فــي القرعة، رئيس قســم الشــؤون الفنيــة باالتحاد عابد 
األنصــاري. وينــص نظــام التصفيــات المزدوجــة على تأهــل أصحاب 
أفضــل  إلــى  باإلضافــة  الثمــان،  المجموعــات  مــن  األولــى  المراكــز 

منتخبات يحتلون المركز الثاني مباشــرة إلى كأس آســيا 
المؤهلــة  النهائيــة  التصفيــات  إلــى  باإلضافــة   ،2023
المنتخبــات  بقيــة  تلعــب  فيمــا   ،2022 مونديــال  إلــى 

التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023.
وبحســب مباريات منتخبنا في التصفيات المزدوجة، 
فإن األحمر سيدشــن مشواره باســتضافة العراق يوم 
5 سبتمبر المقبل، على أن ياقي كمبوديا في كمبوديا 

10 مــن ذات الشــهر.  وســيلعب المنتخــب لقــاء  يــوم 
الجولــة الثالثــة أمــام إيران فــي البحرين يــوم 15 أكتوبر 

المقبل، على أن ياقي هونغ كونغ في الجولة الرابعة في هونغ كونغ 
يوم 14 نوفمبر المقبل.

وســيلعب المنتخــب لقــاء الجولــة الخامســة مــع العــراق فــي العــراق 
يــوم 19 نوفمبــر، فيمــا الجولــة السادســة سيســتضيف كمبوديــا يوم 
26 مــارس 2020. وســيخوض منتخبنــا لقاء الجولة الســابعة خارج 
أرضــه أمــام إيــران يــوم 4 يونيــو 2020، فيمــا يختتــم 
مشــواره فــي التصفيــات باســتضافة منتخــب هونــغ 

كونغ يوم 9 يونيو 2020.
إلــى ذلــك، يواصــل منتخبنــا الوطنــي معســكره فــي 
البرتغال الذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري، وخاض 
المنتخــب يــوم أمس األول لقاءه الــودي الثالث وكان 
أمــام فريــق lagos البرتغالــي، وانتهــى بفــوز منتخبنا 
الحســيني  ســامي  لألحمــر:  وســجل   ،)2-1( بنتيجــة 

وإسماعيل عبداللطيف.

وّقــع االتحاد البحريني لكرة الســلة اتفاقيــة رعاية المنتخبات الوطنية 
مع شــركة شــوت للمابس الرياضيــة الرتداء عامــة )macron(، وذلك 
فــي إطــار اســتراتيجية االتحاد نحــو االرتقاء بالمنتخبــات، حيث وقع 
االتفاقيــة مــن جانب االتحاد البحريني لكرة الســلة ناصر القصير نائب 
رئيــس االتحــاد ورئيــس لجنــة المنتخبــات، ومــن جانــب شــركة شــوت 

للمابس الرياضية خالد أمين المدير العام.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس لجنة المنتخبات باالتحاد البحريني لكرة 
الســلة ناصر القصير عن شــكره وتقديره لدعم ســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي آل خليفــة رئيــس االتحاد للمنتخبــات الوطنية األمر الذي ســاهم 
فــي تحقيقهــم لحضور متميز على المســتوى الخارجي، مشــيًرا إلى أن 
االتحــاد مــاض في سياســته التطويريــة على جميــع الجوانب وخاصة 
فيمــا يتعلــق بالمنتخبات، الفًتا إلى أن توقيع رعاية مابس المنتخبات 
يأتــي إيمانــا مــن االتحــاد بأهميــة تقديــم كافــة أشــكال الدعــم لكافــة 
منتخباتنــا الوطنيــة، وتوفير أطقــم متميزة لاعبيــن وأعضاء األجهزة 
الفنيــة واإلداريــة من أفضل العامــات التجارية، كما أعرب القصير عن 
ا  شــكره إلى شــركة شوت للمابس الرياضية على التعاون المثمر متمنيًّ

أن تكلل هذه الشراكة بنجاحات متواصلة للمواسم المقبلة.

والفعاليــات  التســويق  للجنــة  الجزيــل  القصيــر كذلــك شــكره   وقــّدم 
باالتحــاد علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا في مجالهــا وهو ما ســيكون له 

انعكاسات إيجابية في عمل االتحاد.
 ومــن جانبــه، أعــرب خالــد أميــن عــن فخــر شــركة شــوت واعتزازهــا 
بالتعــاون مــع االتحــاد البحريني لكرة الســلة ودعم األنشــطة والبرامج 
التــي يقيمها االتحاد برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة، 
مؤكــًدا الرعايــة تتوافــق مــع اســتراتيجية الشــركة فــي دعــم ورعايــة 

األنشطة الرياضية في المملكة.

المقبل سبتمبر  في  العراق  باستضافة  مشواره  يدشن  التطويرية سياسته  فــي  ــاض  م ــاد  ــح االت القصير: 

األحمر في المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة ماكرون راعًيا لمنتخبات كرة السلة

من توقيع االتفاقية

أحمد مهدي



ترأس سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية، االجتماع الثاني للمجلس البحريني 
لأللعاب القتالية، والذي عقد يوم الثالثاء الموافق 16 يوليو بمقر المجلس باستاد البحريني الوطني.

المجلــس  عضــو  االجتمــاع،  وحضــر   
البحرينــي لأللعــاب القتالية رئيــس اتحاد 
الجوجيتسو رضا إبراهيم منفردي وعضو 
القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس 
فجــر البنعلــي، وممثــل اللجنــة األولمبيــة 

البحرينية أحمد العمري.
 وفي مستهل االجتماع، رحب سمو الشيخ 
ســلمان بــن محمــد آل خليفــة باألعضــاء، 

بعدها ناقش المجلس المواضيع المدرجة 
آليــات  بينهــا  مــن  علــى جــدول األعمــال، 
العمــل والخطــط التطويريــة، التي تضمن 
رفــع مســتوى األداء والكفــاءة واالرتقــاء 
بمستوى األلعاب القتالية المنضوية تحت 

مظلة المجلس.
الشــيخ  ســمو  قــال  المناســبة،  وبهــذه   
ســلمان بن محمد آل خليفة: “إن المجلس 

البحرينــي لأللعاب القتالية مــدرك بأهمية 
وبطريقــة  المعاييــر  أعلــى  وفــق  العمــل 
احترافية، والتي تضمن السير على النهج 
والرؤية التي رســمها النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
ســبيل  فــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد 
تحقيــق أعلى معدالت النجــاح للرياضات 

القتاليــة المنضوية تحــت مظلة المجلس، 
والتي تزيد من نسبة تقديمها للمستويات 
القوية والظهور بصورة مشرفة وتحقيقها 
لمزيــد من إنجــازات، التي تعزز ما وصلت 
إليــه مملكــة البحريــن من مســتوى متقدم 
فــي هــذه األلعــاب، والتــي اســتطاعت من 

خالــه احتــال موقع مميز فــي التصنيف 
أن  ســموه  مضيًفــا  والدولــي”،  القــاري 
األلعــاب  اتحــادات  وجــه  قــد  المجلــس 
القتاليــة لوضــع البرمجــة المائمــة، التــي 
تتوافــق مــع أهــداف وتطلعــات المجلــس، 

والتــي تســهم في نهــوض تلــك الرياضات 
وتدفعهــا لتواصــل عطاءهــا علــى الشــكل 
الذي يســاهم في تحقيق ُمحصلة جديدة 
الرياضــة  لســجل  المشــرفة  النتائــج  مــن 

البحرينية.

مجلس األلعاب القتالية يبحث خطط التطوير

تتجه األنظار مساء اليوم لصالتي االتحادين البحريني للكرة الطائرة والطاولة حيث تحتضنان مواجهات افتتاح بطولة العالم لمنتخبات شباب 
ا، وسيفتتح منتخبنا مشواره  الكرة الطائرة تحت سن 21 عاًما بنسختها 20 التي تحتضنها البحرين حتى 27 يوليو الجاري بمشاركة 16 منتخًبا عالميًّ
العالمي بمواجهة المنتخب البورتوريكي ضمن منافسات المجموعة األولى تمام الساعة السابعة على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية حيث 
اآلمال كبيرة على تســجيل بداية إيجابية في مســتهل االســتحقاق العالمي، وجماهيرنا على موعد لمؤازرة أحمر الطائرة والمســاهمة في تســجيل 
انطالقة إيجابية تساعد على تحقيق أهداف المشاركة العالمية، وقد أكملت اللجنة التنفيذية جميع استعداداتها الحتضان البحرين النسخة للمرة 

الثالثة في سجل الدول المستضيفة حيث تسعى للحصول على درجة التميز في الجانب التنظيمي.

إرسال البداية

يستهل منتخبنا مشواره بالبطولة العالمية 
تمــام  البورتوريكــي  المنتخــب  بمواجهــة 
علــى  اليــوم  مســاء  مــن  الســابعة  الســاعة 
صالــة االتحــاد بالرفــاع، إذ يتطلــع العبونــا 
الشــباب لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة تمهيــًدا 
لتحقيــق األهــداف المرجوة من المشــاركة 
العالميــة، وهــذا يحتاج للدعــم الجماهيري 
الــذي سيشــكل أحــد مفاتيــح الفــوز بــإذن 
هللا تعالى في مســتهل المشــوار، وسيعول 
المدرب يوســف خليفة على تأمين حسين 
ســلطان للكرة األولى وتنويع محمد هرونة 
ألســلوب اللعب على الشــبكة وتعــدد أدوار 

األطــراف  ففــي  الشــبكة،  علــى  الضاربيــن 
ومحمــود  العبــار  محمــد  الســيد  مــن  كل 
أو  الحــداد  حســن  بجانــب  عبدالحســين 
حســين ثامــر، كما أن تنظيــم حوائط الصد 
ســتولى مهمــة قيادتهــا حســن الشــاخوري 
ومحمد جاســم الذين يتميزان باإلرساالت 
المؤثــرة  اإلرســاالت  وســتكون  الموجهــة، 
مــن  دوران  كل  فــي  حاضــرة  والموجهــة 
دورانــات تشــكيلة األحمــر التــي ســترتبط 

بتنظيم حوائط الصد.
ويتملك الجهازان اإلداري والفني لمنتخبنا 
بعــض المعلومات المتعلقــة بالجانب الفني 
ومكامــن قوة وضعف خصم أمســية الليلة 

وأن  ســبق  الــذي  البورتوريكــي  المنتخــب 
تفوقنــا عليــه خــال عالمية الناشــئين قبل 
 2017 بالبحريــن  أقيمــت  والتــي  عاميــن 
فــي مناســبتين أحدهمــا فــي الــدور األول 
والثانــي في تحديد المراكــز انتهت األولى 
بثاثية بيضاء وفي الثانية بثاثة أشواط 

مقابل شوطين.

تغيرات تشكيلة األحمر

تغييريــن  لمنتخبنــا  الفنــي  الجهــاز  أجــرى 
علــى تشــكيلته مقارنــة بتصفيــات غرب 
آســيا التــي تصدرهــا األحمــر برصيــد 13 
نقطــة وتأهل من خالهــا لنهائيات القارة 
اآلســيوية المقرر إقامتها بمينامار الشهر 

القــادم، وبعــد الحصــص التدريبيــة التي 
والمواجهــة  وحتــى  التصفيــات  عقبــت 
الودية التي خاضها العبونا أمام منتخب 
إيــران أجــرى تغيرييــن حيــث اســتدعى 
ســيف  ويوســف  ناصــر  بــدر  مــن  كل 
لاســتحقاق  التشــكيلة  مــن  واســتبعد 
العالمي ســيف يوســف ويوســف عاشــور 

وفــق االحتياجــات ومتطلبــات المرحلــة 
الحالية. 

مواجهات االفتتاح

   تقــام اليــوم ثماني مواجهات ضمن الدور 
اتحــاد  صالــة  فعلــى  البطولــة  مــن  األول 
صباًحــا   11.30 الســاعة  يلتقــي  الطائــرة 

تونــس وإيران لحســاب المجموعــة الثالثة 
وفــي نفــس المجموعــة يلتقــي روســيا مــع 
التشيك الساعة الثانية ظهًرا، وفي الساعة 
4.30 عصًرا يلتقي ضمن المجموعة األولى 
الصيــن مــع تونــس وفــي الســاعة الســابعة 
المنتخــب  نظيــره  مــع  منتخبنــا  يلتقــي 

البورتوريكي.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  صالــة  وعلــى 
الطاولــة يلتقي عند الســاعة 11.30 صباحا 
كوبــا مــع كوريــا الجنوبيــة، وتليها مباشــرة 
عنــد الســاعة الثانيــة ظهــًرا مواجهــة مصر 
المجموعــة  واألرجنتيــن ضمــن منافســات 
الرابعــة  المجموعــة  ولحســاب  الثانيــة، 
يلتقــي بولنــدا مــع البرازيل في نســخة من 
نهائــي البطولة التي أقيمــت بالبحرين عام 
1997 والتــي انتهت لمصلحة بولندا عندما 
بثاثــة  تغلبهــا  بعــد  األول  اللقــب  حققــت 
أشــواط مقابــل شــوط بالنســخة التاســعة 
مــن االســتحقاق العالمــي، وفــي المواجهــة 
األخيــرة تلتقــي إيطاليــا مــع كنــدا الســاعة 

السابعة.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

الطائــرة شــباب  لعالميــة  اســتضافاتها  ثالــث  فــي  تنظيميــا  التميــز  تنشــد  المملكــة 

مواجهة االفتتاح بين البحرين وبورتوريكو

أحمر شباب الطائرة يستهل مشواره بمواجهة بورتوريكو
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يعتبــر الالعــب الدولي الســابق جــالل المختار أحد ابرز نجوم الكــرة الطائرة الذين 
أنجبتهــم المالعــب المحليــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي والــذي يمتلــك تاريخــا 
زاخــرا بالعطــاء ســواء كالعــب أو إداري وخدم في عدة قطاعات مــن بينها وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة واتحــاد الكرة الطائــرة واللجنة األولمبيــة والعديد من 
الهيئات الرياضية، ومازال وفيا لمعشوقته الكرة الطائرة، حيث يعمل اآلن مديرا 

لالتحاد العربي ومازال حاضرا في قلب األحداث التي ينظمها االتحاد المحلي.

ومع انطاق منافســات بطولة العالم للشــباب 
للكــرة الطائرة تحــت 21 عاما التي تحتضنها 
المملكة ابتداء من اليوم الخميس على صالة 
االتحاد بمدينة عيســى الرياضية اســتعرضنا 
شــيئًا من الذكريات التي عاشــها المختار في 
ذات البطولــة التــي أقيمــت ألول مــرة علــى 
علــى صالــة   1987 عــام  فــي  المملكــة  ارض 
مركــز الشــباب بالجفيــر، ونســخة عــام 1997 
التــي اقيمــت كذلــك علــى صالــة مركــز أرض 

المعارض.
لقــد   “  1987 نســخة  عــن  المختــار  ويقــول 
كنــت آنــذاك مشــرفا علــى منتخبنــا الوطنــي 
للشــباب، حيــث تركــت اللعب في عــام 1986 
واتجهــت فيمــا بعــد للعمــل اإلداري مباشــرة 
دون أن انقطــع عــن اللعبــة، وكان ذلــك فــي 
عهــد رئيــس االتحــاد الســابق محمــد جاســم 
حمــادة، وأتذكــر بأننا خضنا معســكرا تدريبيا 
فــي اليابــان والصيــن تايبيــه بقيــادة المدرب 
أحمــد  ومســاعده  مكــور  فتحــي  التونســي 
كــرة  التحــاد  الحالــي  العــام  األميــن  يوســف 

الســلة وكان يضــم المنتخــب مجموعــة مــن 
الشــوملي،  خليفــة  أمثــال  الامعــة  األســماء 
رضــا علي، عبــدهللا الذوادي، حســن جناحي، 
منيــر التوبانــي، أحمــد القطــان والعديــد من 

الاعبين اآلخرين..”.
ويشــير المختــار بــأن مــن ابــرز األحــداث في 
عــام 1986 هــو فــوز منتخبنــا علــى اليابــان 
والــذي قوبل بفرحــة عارمة ليحقق المنتخب 
وكان  العــام،  الترتيــب  فــي  الثامــن  المركــز 
الحضــور الجماهيــري يمــأل الصالــة والدخول 
بالمجــان، وكان حمــادة يجلــس مــع الجمهــور 
ويــآزر المنتخــب وقــد أقيمت البطولــة آنذاك 
تحت رعاية معالي الشــيخ عيســى بن راشــد 
آل خليفــة الذي كان رئيســا للمؤسســة العامة 

للشباب والرياضة حينها.
وأضاف “ لقد اقيمت نسخة 1986 على صالة 
مركز الشــباب بالجفيــر كما هو معروف وكان 
باإلمــكان الوصــول إليهــا مــن فنــدق الخليــج 
تكــون  أن  دون  واحــد  امتــداد طريــق  علــى 
هنــاك مبان أخرى حتى بــدأ الزحف العمراني 

الجديــد، وكانــت المؤسســة العامــة للشــباب 
والرياضــة ومســئوليها يقومــون بــدور كبيــر 
فــي تهيئة كافــة األمور كما هو حاليا، وأتذكر 
منهــم المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بن ســلمان 
كمــال  وفــؤاد  دينــة  بــن  ومبــارك  خليفــة  آل 
وآخــرون، كما كانــت تحظى البطولة بحضور 
االتحــادات  رؤســاء  مــن  العديــد  وتواجــد 

الرياضية األخرى”.
اإلعاميــة  التغطيــة  بــأن  المختــار  وأوضــح 
أخبــار  كانــت مقتصــرة علــى جريــدة  آنــذاك 

اليوميــة  الصحيفــة  كانــت  التــي  الخليــج 
األســبوعية  المواقــف  مجلــة  مــع  الوحيــدة 
ومجلة الرياضة األسبوعية وصدى األسبوع، 
كمــا كان تلفزيــون البحريــن ينقــل مباريــات 

البطولة.
وأضــاف “ االتحــاد لديــه العديــد من ارشــيف 
اشرطة الفيديو لتلك البطولة ولكنها اشرطة 
تعمــل بالنظــام القديــم وأتمنــى مــن االتحــاد 
تحويلهــا إلى اقــراص مدمجــة )CD( لتعرض 
التواصــل  وســائل  أو  التلفــاز  علــى شاشــات 

االجتماعي الخاصة باالتحاد وتراها األجيال 
الاحقة من الاعبين وعشاق اللعبة..”.

وأمــا عــن نســخة 1997 فقــد أوضــح المختار 
بأنــه كان حينها عضو بمجلــس إدارة االتحاد 
ورئيســا لوفــد منتخبنــا، الفتــا النظــر إلــى أنه 
فــي  تــدرج   1986 فــي  اللعــب  اعتزالــه  منــذ 
العمــل اإلداري ليكــون مشــرفا للمنتخــب ثــم 
رئيســا للجنــة المنتخبات حتــى تقلد عضوية 

مجلس إدارة االتحاد لغاية عام 2000م.
وأضــاف بــأن تلــك البطولة أقيمــت ألول مرة 

بمنطقــة  المعــارض  أرض  مركــز  علــى صالــة 
كبيــرة  اشــادة  الخطــوة  ولقيــت  الســنابس 
واكتســب الحــدث العالمــي اهتمامــا اعاميــا 
المنتخــب  يقــود  وكان  كبيــرا،  وجماهيريــا 
مــن  خرجنــا  لكننــا  “داي”  الصينــي  المــدرب 
التغطيــة  أن  إلــى  المجموعــات، مشــيرا  دور 
اإلعاميــة كانــت اشــمل وأوســع بعــد صــدور 

وسائل اعامية مقروءة ومرئية جديدة.
وأوضــح المختــار بــأن جميع البطــوالت التي 
نظمهــا االتحــاد البحريني لقيــت نجاحا كبيرا 
اإلعاميــة  والتغطيــة  التنظيــم  حيــث  مــن 
والحضــور الجماهيــري وهــو واحــد مــن ابــرز 
لتنظيــم  تصــدت  التــي  المحليــة  االتحــادات 
كبــرى البطــوالت ومــازال حتى هــذه اللحظة 
يحتضــن البطــوالت العالميــة والقاريــة بــكل 
جــدارة واقتدار برئاســة ســعادة الشــيخ علي 
بــن محمــد آل خليفــة وجهــود باقــي اعضــاء 

مجلس اإلدارة.

المختار يستعرض شريط ذكريات بطولة العالم

المختار متحدثا لـ “البالد”

منتخب الشباب في معسكر اليابان 1986 حمادة مع الجمهور في نسخة 1987فتحي المكور والمختار في بطولة 1987

جانب من االجتماع

سلمان بن 
محمد يترأس 

االجتماع 
الثاني

حسن علي

1987 نـــســـخـــة  ــي  ــ ــ ف حـــــــدث  أبـــــــــرز  الـــــيـــــابـــــان  ــى  ــ ــل ــ ع ــوز  ــ ــ ــف ــ ــ ال

حضور جماهيري 
كبير في نسخة 

1997 بمركز 
المعارض
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اتفــق االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وللموســم الثاني علــى التوالي وفي خطــوة الفتة، مع 
مستشــفى “رويــال البحريــن” علــى اتفاقيــة صحيــة، وذلــك ضمــن إطــار تفعيل اســتراتيجية 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة بتوجيهــات ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة رئيس 
االتحاد، عبر التعاون مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية الشــاملة، إذ يعد التعاون مع 
القطاع الخاص واحدا من بنود برنامج استجابة الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة.

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  واســتقبل 
الســلة ســمو رئيــس الشــيخ عيســى بــن علي 
آل خليفــة، الدكتــور شــريف ســعدهللا المدير 
التنفيــذي للمستشــفى ورحمــة جابــري مدير 
عــام العمليــات اإلداريــة والتشــريعية، وذلك 

لالتفاق على التجديد.

تجهيزات صحية

وبموجب االتفاقية، فإن المستشفى سيقوم 
بتوفيــر تجهيــزات صحيــة متكاملــة تتمثــل 
أبرزهــا تواجــد ســيارة اإلســعاف فــي جميــع 
مســابقات الدرجة األولى للرجال لكرة السلة 
لمــدة عــام كامــل وكأس خليفــة بــن ســلمان 
للعــام الثانــي علــى التوالــي، باإلضافــة إلــى 
تواجــد األطقــم الطبيــة، عــالوة علــى تقديم 
الفحوصات الطبية واالستشــارات المتعددة 

لالعبي المنتخبات الوطنية.

 إشادة بالتعاون

وأكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة أن 
تجديــد االتفاقية مع مستشــفى رويال يأتي 
ضمــن إطار التعاون المتبــادل بين الجانبين، 
مشــيدا في هذا اإلطار بما يبديه المستشفى 

من تفاعل إيجابي مع أفكار االتحاد.
وأكد سموه أن االتحاد البحريني لكرة السلة 
يسعى إلى بناء شراكات متميزة مع مختلف 
القطاعــات فــي المملكــة وذلــك بهــدف تنفيذ 
اســتراتيجية االتحــاد لالرتقــاء بكــرة الســلة 

البحرينية وتوفير البيئة المثالية أمام جميع 
منتســبيها من أجل المضــي قدما في تطوير 
مختلف أركان اللعبة مشيًرا إلى أن االتفاقية 
الموقعــة فــي بدايــة الموســم الماضــي كانت 
تعتبــر األولى من نوعها لما تتضمنه من بنود 
مهمــة كان لهــا األثــر اإليجابــي علــى نجــاح 
المســابقات، وهــا هــي الخطــوة تتكــرر للعــام 
الثانــي على التوالي بعــد النجاح الكبير الذي 

تحقق بالموسم األول.
إلــى  وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  وأعــرب   
تعاونــه  علــى  البحريــن  رويــال  مستشــفى 
مــع االتحــاد، األمــر الــذي يؤكد اســتراتيجية 
الشــبابية  الحركــة  دعــم  تجــاه  المستشــفى 

والرياضية في المملكة.

 تنظيم مميز

بحســن  ســعدهللا  شــريف  الدكتــور  وأشــاد 
التعــاون مــع االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
والتنظيــم المميــز الــذي لمســوه مــن مجلــس 
األول، مضيًفــا  الموســم  فــي  االتحــاد  إدارة 
“حســن التنظيــم هــذا والتعــاون المميــز هــو 
تجديــد  خطــوة  علــى  نقــدم  جعلنــا  الــذي 
الموســم  هــذا  فــي  االتحــاد  مــع  االتفاقيــة 
إيماًنــا منــا بأهمية هــذه الخطوة وانعكاســها 
اإليجابــي علــى كافة األطــراف وتأكيدا على 
استراتيجية المستشفى وتعاونه المجتمعي 
المملكــة  فــي  الرياضيــة  الحركــة  دعــم  فــي 
وخاصــة لعبة كرة الســلة التي تســير بخطى 

فــي  ونحــن  والرقــي،  التقــدم  نحــو  ثابتــة 
رويــال البحريــن ســنعمل بــكل طاقاتنــا فــي 
ســبيل إنجاح هــذه االتفاقيــة المهمة وتنفيذ 
بنودهــا بصــورة مثاليــة تخدم أهــداف وقيم 
المستشــفى وتنعكــس بطريقــة متميزة على 

كرة السلة ومنتسبيها”.
الجزيــل  الشــكر  “نقــدم  هللا  ســعد  وأضــاف 
بالخصــوص لســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
لخدمــة  لنــا  الفرصــة  إتاحــة  علــى  الســلة 
الشــباب البحرينــي فــي الجانــب الرياضــي، 
وتحديدًا في كرة الســلة التي تشــهد شــعبية 
كبيــرة فــي مملكــة البحرين، ونحــن نأمل أن 
ا من نجاح برامج وأنشــطة  نكــون جزًءا مهمًّ

االتحــاد للعام الثاني علــى التوالي، خصوًصا 
ــا للغاية  أن الجانــب الشــبابي ُيعــد جزًءا مهمًّ
يحتاجــون  وهــم  البحرينــي،  المجتمــع  فــي 
باســتمرار إلــى رعايــة واهتمــام مــن مختلف 
القطاعــات، وطبًعــا كٍل فــي مجالــه يجب أن 
يبــدي دوره لتفعيل كافــة األمور الرامية في 
البحرينــي  االتحــاد  وبالطبــع  الجانــب،  هــذا 
لكرة السلة برئاسة سموه له خطوات سباقة 
لالعتناء بالشــباب الرياضي البحريني سواًء 
العبيــن أو إدارييــن وحتــى الجماهير كذلك، 
وبالتالــي فــإن وجود اســم مستشــفى رويال 
أمــًرا  ُيعــد  الخطــوات  البحريــن ضمــن هــذه 
ــا لنــا بالتأكيــد، ونأمــل أن نكــون فــي  إيجابيًّ
مســتوى المســئولية وأن ُنقــدم عمــالً مميــًزا 

يســاهم فــي نجاح كافــة البرامج واألنشــطة 
الخاصة باالتحاد”.

إنــه  علــى  التأكيــد  االتفاقيــة  فــي  وتــم 
فــي  اإلســعاف  ســيارات  لتواجــد  باإلضافــة 
جميــع مباريات المســابقات المحلية لالتحاد 
ســلمان  بــن  األولــى وكأس خليفــة  للدرجــة 
وتصفيات كأس آســيا، فســيتم تقديم بعض 
الخدمات الصحية المتميزة لالعبي منتخب 
كرة الســلة، ومنها خدمات الفحص الســنوي، 
باإلضافة لفحص األشــعة المغناطيســية عند 
الحاجــة، باإلضافــة لبعض الخدمــات الطبية 
التــي يتميــز بهــا مستشــفى رويــال البحرين، 
وأيًضــا تخفيــض الرســوم على أمــور صحية 

أخرى مهمة.

جانب من اللقاء

اتحاد السلة يجّدد االتفاقية مع “رويال البحرين”
ــة ــلـ ــامـ ــشـ ــة الـــصـــحـــيـــة الـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــه فـــــي الـ ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــ ــم ــ ض

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المنتمي 
للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
تعييــن ســتيف بروس مدرب شــيفيلد 
وينــزداي الســابق بعقــد مبدئــي لمــدة 

ثالث سنوات يوم األربعاء.
ســندرالند  مــدرب  بــروس  وســيتولى 
وهــال ســيتي وأســتون فيــال الســابق 
البالــغ عمره 58 عاما المســؤولية خلفا 
الــذي رحــل  بنيتــز  لإلســباني رفائيــل 
بعــد نهاية عقده الشــهر الماضي عقب 
اإلخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد 

مع مايك آشلي مالك النادي.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

قــال وكيــل المالكم الفلبيني مانــي باكياو إنه لم يوقع على عقد لخوض 
نــزال أمــام أميــر خــان فــي الســعودية فــي وقــت الحــق هــذا العــام رغم 

مزاعم التوصل التفاق بين الطرفين.

وكان خان، الذي فاز على األسترالي 
بيلــي ديــب في جدة فــي 13 يوليو 
تمــوز ليحــرز لقب وزن الوســط في 
مجلس المالكمــة العالمي، قال يوم 
الثالثــاء إنه توصــل التفاق لخوض 
نــزال أمــام باكيــاو فــي الرياض في 

الثامن من نوفمبر.
وســائل  البريطانــي  المالكــم  وأبلــغ 
إعــالم بريطانيــة أن النــزال ســيقام 
حتــى إذا خســر باكيــاو البالــغ عمره 
40 عاما أمام األمريكي كيث ثرمان 

في الس فيجاس يوم السبت.
وكيــل  ســترنبيرج  فريــد  وقــال 
البريطانيــة  اإلذاعــة  لهيئــة  باكيــاو 
)بي.بي.ســي( ”مانــي لــم يوقع على 
أي عقــد. علــى حــد علمــي لــم يتــم 

مناقشة هذا األمر“.
وأضــاف ”إنــه فــي معســكر تدريبي 

بواقــع  أســابيع  ثمانيــة  مــدار  علــى 
أربعــة أســابيع فــي الفلبيــن وأربعــة 
أســابيع في الواليــات المتحدة ولم 
يقابل أمير خان خالل تلك الفترة“.
يعــرف  أنــه ال  باكيــاو  وأكــد وكيــل 
خــان  مــن  المزاعــم  خرجــت  كيــف 
”هــذا  وقــال  النــزال  بخصــوص 
الســؤال يجــب توجيهــه إلــى أميــر 

خان“.
وكان مــن المقــرر أن يواجــه خــان 
فــي  عاميــن  منــذ  باكيــاو  منافســه 
اإلمــارات لكن لم يحــدث اتفاق في 

نهاية األمر.

وحقق باكياو 61 انتصارا مقابل  «
سبع هزائم إضافة إلى تعادلين 

خالل 24 عاما على مستوى 
المحترفين بينما حقق خان 

34 انتصارا وخمس هزائم.

باكياو ينفي نزال السعودية نيوكاسل يتعاقد 
مع بروس

أعلــن العمانــي علــي الحبســي، حــارس مرمــى الهــالل الســعودي، أمس، األربعــاء، رحيله عــن الفريــق، خالل فتــرة االنتقاالت 
الصيفية الجارية. وظهر الحارس المخضرم صاحب ال37 عاما في مقطع فيديو ُنشر على “تويتر”، بصحبة محمد الشلهوب، 

نجم الهالل، ليعلن رحيله، ويودع جماهير الفريق األزرق.

وقال الحبســي: “ســعدت لقضــاء عامين 
مع الهالل، أشــكر الجماهير التي ســتظل 

في قلبي”.
الهــالل  جماهيــر  دشــنت  جانبهــا،  مــن 
“هاشــتاج” عبــر “تويتــر” بعنــوان “شــكرا 
حبهــم  عــن  تعبيــرا  الحبســي”،  علــي 

للحارس العماني. 
الهــالل  إلــى  انضــم  قــد  الحبســي  وكان 
قادمــا من فريق ريدينــج اإلنجليزي في 
صيــف عــام 2017، وشــارك مــع الفريــق 
األزرق في 44 مباراة، واستقبلت شباكه 
نظافــة  علــى  حافــظ  بينمــا  هدفــا،   47

الشباك في 11 مباراة.
وأشــارت تقاريــر قبــل أيــام، إلــى اهتمام 
الحارس العماني بالعودة لدوري الدرجة 
“تشامبيونشــيب”،  اإلنجليــزي  األولــى 
بأجــواء  الكبيــرة  خبرتــه  إلــى  اســتنادا 
مــن  اكتســبها  التــي  اإلنجليزيــة  الكــرة 

تمثيل فرق بولتون، وويجان، وريدينج.
ببطولــة  الهــالل  مــع  الحبســي  وتــوج 
الــدوري 2018-2017، كمــا فــاز بالســوبر 

الســعودي 2018، بينمــا نــال لقــب كأس 
عــام  ويجــان  مــع  اإلنجليــزي  االتحــاد 
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وكاالت

رحــب العــب برشــلونة، بالرحيــل عن صفــوف ناديــه الكتالونــي، من أجل 
المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت 

قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وذكــرت صحيفــة ســبورت، أن ممثلــي البرازيلــي مالكــوم جنــاح برشــلونة، 
تقابلــوا مــع مســئولي البارســا، للتعــرف على نواياهــم فيما يتعلق بمســتقبل 

الالعب.
وقالت الصحيفة إن مالكوم مستعد للرحيل عن برشلونة، حال تلقيه عرًضا 
جيــًدا، خاصــة فــي ظــل صعوبة مشــاركته مــع الفريق بعــد انضمــام أنطوان 

جريزمان، واقتراب عودة نيمار.
وال يمانــع برشــلونة، رحيــل مالكــوم، لكنــه يريــد الحصــول علــى 60 مليــون 

يورو، على األقل من وراء بيع الالعب.
وانتقل مالكوم إلى برشــلونة مطلع الموســم الماضي، بعدما كان في طريقه 

إلى روما اإليطالي.
ويعتبــر آرســنال، مــن األندية المهتمــة بالحصول على خدمــات مالكوم، لكن 
صحيفة “إكســبريس” أكدت أن عرض الجانرز ســيكون بعيًدا عن طموحات 

البارسا والالعب نفسه.
ويريــد النــادي اإلنجليــزي، ضم مالكوم على ســبيل اإلعارة مع خيار الشــراء 
فــي نهايــة الموســم، لكــن برشــلونة يرغب فــي الحصــول علــى 55.7 مليون 

يورو، من أجل السماح برحيل صاحب ال 22 عاًما.

ليفاندوفسكي يحذر بايرنمالكوم يرحب بالرحيل
طالــب روبــرت ليفاندوفســكي، مهاجم بايرن ميونــخ، ناديه بتعزيز صفوف 
الفريق قبل بداية الموسم المقبل، محذًرا من أنَّ اإلخفاق في ذلك قد يسفر 

عن معاناة الفريق في المنافسة على األلقاب.

مؤتمــر  فــي  ليفاندوفســكي  وقــال 
فــي  إنــه  أنجلــوس  بلــوس  صحفــي 
الفريــق  تعزيــز صفــوف  عــدم  حالــة 
بعناصر جديدة “سيكون من الصعب 

التنافس على األلقاب الكبيرة”.
وأضــاف: “عليَّ أن أقول بأمانة إنه ال 
يفتــرض حالًيــا أن نكتفــي بهذا العدد 
القليــل مــن الالعبيــن بالفريــق. الــكل 

يعلم ذلك”.
ويواجــه بايــرن ميونخ أرســنال، في 
أول المباريــات الوديــة الثــالث التــي 
يخوضها بايرن في جولته بالواليات 

المتحدة.
ومنــذ انضمــام ليفاندوســكي للفريق 

البافاري، تــوج الالعب بلقب الدوري 
األلماني “بوندسليجا”، 5 مرات ضمن 
صفــوف بايرن، لكنــه يتطلع للتتويج 
مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقــال ليفاندوفســكي، 30 عاًمــا: “إذا 
كنــت تفكــر فــي الفــوز بــكل األلقــاب، 

عليك تعزيز صفوفك”.
وأكــد ليفاندوفســكي أن المناقشــات 
لكنــه  عقــده،  تجديــد  بشــأن  بــدأت 
مــن  األمــر  يســتغرق  “كــم  أضــاف 

الوقت، ال أعرف تحديًدا”.
خــط  بالفعــل  ميونــخ  بايــرن  وعــزز 
هيرنانديــز،  لــوكاس  بضــم  دفاعــه 
وبنياميــن بافــارد، اللذيــن توجــا مــع 

المنتخب الفرنسي بلقب كاس العالم 
2018. كمــا ذكــرت صحيفــة “مــاركا” 
اإلســبانية أمــس الثالثــاء، أنَّ النــادي 
ــل التفــاق لضــم مارك  البافــاري، توصَّ

روكا العب خط وسط إسبانيول.

ولم تنجح محاوالت بايرن  «
ميونخ التي أجراها حتى اآلن 
من أجل تعزيز هجومه قبل 
الموسم الجديد، خاصة فيما 
يتعلق بمحاولة ضم ليروس 

ساني من مانشستر سيتي.

روبرت ليفاندوفسكي

وكاالت



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار
التي  األعــمــال  مــن  العديد  بــرز   ،2019 الــعــام  انتصاف  مــع 
وجنت  العالم،  حول  السينما  صاالت  إلى  الجمهور  جذبت 
على  وغلبت  األمــيــركــيــة.  الــــدوالرات  مــن  الماليين  مــئــات 
القائمة أفالم األبطال الخارقين والكرتون والخيال العلمي.

Godzilla: King of the Monsters .10

يحكي العمل قصة وحوش كبيرة تتنافس في ما بينها من 
من  الرغم  وعلى  البشري.  الجنس  يهدد  ما  التفوق،  أجــل 
إال  النقاد،  تقييم  في  متدنية  على عالمات  حاز  الفيلم  أن 
أنه جنى 382 مليون دوالر من اإليــرادات، واحتل المرتبة 

العاشرة بين أنجح أفالم هذا العام حتى اآلن.

Alita: Battle Angel .9

افتتح هذا الفيلم عام 2019، مع طرحه في يناير. يحكي 
طبيب  عليها  عثر  التي  “أليتا”  قصة 

ــبــقــاء على  ــًة ال وتــعــيــش مــحــاول
قيد الحياة ومواجهة ماضيها. 
مــاليــيــن   404 الــفــيــلــم  وجــنــى 

دوالر.

 Pokemon .8

 Detective

Pikachu

مـــن عــالــم الــكــرتــون 
الـــيـــابـــانـــي الــشــهــيــر 
ــو”،  ــ “بــــوكــــيــــمــــون غــ

ــعــود شــخــصــيــة “بــيــكــاتــشــو”  ت
عــالــم  فـــي  مــحــقــق  فـــي دور 

حاز  العمل  البشري.  الــواقــع 
ــان الــجــمــهــور  ــسـ ــحـ ــتـ اسـ
ــم، وحــصــد  ــالـ ــعـ حــــول الـ

429 مليون دوالر.

:How to Train Your Dragon .7
The Hidden World 

تضمنت هذه القائمة أكثر من فيلم من عالم الكرتون، من 
بينها هذا الفيلم الذي يحكي قصة البحث عن عالم خفي، 

وقد حصد 519 مليون دوالر.

Spider-Man: Far from Home .6

هذا الفيلم هو أسرع الصاعدين في هذه القائمة، إذ 
قدرات  ووريــث  العنكبوت”  “الرجل  قصة  حققت 
يقل عن  ال  مــا  الجديد  مـــان”  “آيـــرون 
588 مليون دوالر، في 

أسبوع واحد.

Toy Story 4 .5

وتيم  هانكس  تــوم  عــاد 
جديدة  مغامرة  في  ألين 
لمحاولة إنقاذ لعبة محلية الصنع تدعى “فوركي” خالل 
رحلة برية. الجمهور حول العالم أحب العرض، وأنفق عليه 

656 مليون دوالر.

The Wandering Earth .4

بعد  مــا  قصة  الصيني  العلمي  الخيال  فيلم  يحكي 
دفاعات  األرض  سكان  يبني  عندما  الشمس،  مــوت 
إلى نظام  الكوكب من مداره واإلبحار  لنقل  عمالقة 

نجم جديد. بعد 2500 عام، يواصل الشباب الكفاح، لبقاء 
مليون   700 نحو  جنى  الفيلم  الحياة.  قيد  على  الجميع 

دوالر، ما منحه المرتبة الرابعة في هذه القائمة.

Aladdin .3

ــان “ديـــزنـــي” عــلــى إعــــادة إحــيــاء قــصــة الــكــرتــون  نــجــح رهـ
الفيلم  وبفضل  السحري.  والمصباح  الدين  لعالء  الشهيرة 
الجديد الذي انطلق قبل فترة قصيرة فقط حصدت الشركة 

923 مليون دوالر.

Captain Marvel .2

يحكي الفيلم قصة البطلة الخارقة التي تمتلك قوى تفوق 
الفيلم حقق شهرة  اآلخــريــن.  “مــارفــل”  أبــطــال  مــن  الكثير 
من   ،2019 في  اآلن  حتى  الثانية  المرتبة  واحتل  واسعة، 

خالل حصده إيرادات ناهزت 1.128 مليار دوالر.

Avengers: Endgame .1

األبــطــال  لكل  األخــيــرة  المعركة  أطـــوار  المسلسل  يحكي 
إعــادة  بهدف  “ثــانــوس”،  “مــارفــل” ضد  عالم  الخارقين في 
الثانية ضمن األفالم  المرتبة  الفيلم احتل  الكون.  استقرار 
بإيرادات  “أفاتار”،  خلف  مباشرًة  التاريخ،  في  ربحًا  األكثر 
بلغت 2.772 مليار دوالر، والمرتبة األولى في هذه القائمة.

الترتيب يتذيل   ”Godzilla“ و  المقدمة  في   ”Avengers“

أنجح 10 أفالم في 2019 حتى اآلن

قــال تــود فيليبــس مخرج فيلم الدرامــا والجريمة المنتظــر “Joker” للنجم 
خواكيــن فينيكــس، إن القصــة المحوريــة للفيلــم ال تمــت بصلــة لقصــص 

)الكوميكس(. 

لمجلة  حــواره  “فيليبس” في  وذكــر 
للتو  كتبنا  “لقد  األميركية:  “إمباير” 
والتي  الفيلم،  من  الخاصة  نسختنا 

توضح
 من أين قد يأتي رجل مثل جوكر، 
هذا ما كان مثيرا لالهتمام بالنسبة 
لي، نحن ال نقوم حتى بعمل جوكر، 
إنه  جــوكــر،  تصبح  أن  قصة  ولــكــن 

يتعلق بهذا الرجل”. وخالل حديثه 
فينيكس،  الفيلم خواكين  بطل  عن 
عظيم  ممثل  أنه  “فيليبس”  أوضــح 
متخيلة  صـــورة  لديهم  كــانــت  وأنـــه 
الكمبيوتر  جــهــاز  فـــوق  للشخصية 
ولطالما  الكتابة،  أثــنــاء  بــه  الــخــاص 
يقوم  خــواكــيــن  كـــان  إذا  مــا  تخيل 

بهذا فعاًل.

“Joker” خواكين فينيكس
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تبــدأ اســتديوهات “متــرو جولدويــن مايــر” تصويــر نســخة جديــدة مــن فيلــم الرعــب 
الكالســيكي “Candyman” تمهيًدا لطرحه في 12 يونيو 2020 بصاالت الســينما باخراج 

المبدع جوردان بيل.

 1992 ــنــســخــة األصـــلـــيـــة صـــــدرت عــــام  ال
أحداثها  وتـــدور  ضخًما،  نجاًحا  وحققت 
عــنــدمــا تــقــرر الــطــالــبــة )هــيــلــيــن( أن تكتب 
أطــــروحــــة عــــن األســـاطـــيـــر والـــخـــرافـــات 
الشعبية، فتقوم بزيارة األماكن التي تروي 
أسطورة رجل الحلوى، وهو محارب قديم 

ُينطق  عندما  بالظهور  يقوم  الجيش  فــي 
اسمه خمس مرات أمام الِمرآة.

ولــكــن هيلين لــم تــصــدق كــل هـــذا الــهــراء 
وعندما تتجاهل تحذيرات سكان المنطقة 
تــبــدأ  األمــــر  عـــن  تحقيقها  فـــي  وتــتــمــادى 

سلسلة من جرائم القتل.

مع اقتراب نهاية الموسم واالستعداد لموسم سينمائي جديد لعيد األضحى القادم، 
تستمر قائمة اإليرادات كما بدأت تقريبا، وجاء “ كازبالنكا” فى المركز األول بمجمل 

إيرادات 69 مليون جنيه.

 وفى المرتبة الثانية فيلم “الممر” بفارق 
إيـــرادات  حقق  حيث  جنيه  ماليين   10
59 مــلــيــون جــنــيــه، وجــــاء فـــي الــمــركــز 
ليتفوق على فيلم  البرمبة”  الثالث “سبع 
“حــمــلــة فــرعــون” الـــذي كـــان فــي المركز 
فأصبح  الماضية  األسابيع  خالل  الثالث 

مليون   30 البرمبة”  “سبع  فيلم  إيــرادات 
فــرعــون”  “حملة  فيلم  ــرادات  ــ وإيـ جنيه 
فيلم  ويستمر  جنيه  مليون  ونصف   16
“محمد حسين” في ذيل قائمة اإليرادات 
بإجمالي  السينمائي  الموسم  بداية  منذ 

ايرادات 4 ونصف ماليين جنيه.

Candyman إعادة “كازبالنكا” في صدارة األفالم العربية

بعــد أيــام عديــدة قضتهــا فــي التنقــل بين مــدن أوروبية بصحبــة عائلتها، عادت كارينــا كابور إلى موطنهــا الهند مرة أخرى الســتئناف عملها في 
أحــدث أفالمهــا “ Angrezi Medium” وهــو الفيلــم الذي ســيعود به عرفان خان إلى بوليوود بعــد انقطاع عن العمل خالل فترة تلقيه العالج من 

ورم في الغدد الصم العصبية في لندن.

Angrezi Me� فيلم  األول من تصوير  “اليوم 
dium” كان على األرجح مميزا للغاية بالنسبة 
لــكــاريــنــا حــيــث تــصــادف أنـــه يــوافــق الــذكــرى 
في  األول  لظهورها  عشر  التاسعة  السنوية 
صفحتها  على  صــورة  نشرت  ولقد  بــولــيــوود، 
عــلــى اإلنــســتــغــرام مــن مــوقــع تــصــويــر فيلمها 
أنيق  بقميص  الــصــورة  فــي  وظــهــرت  الجديد 
وحــزام  أنيق  جينز  وبنطلون  األكــمــام  طويل 
ــارة شــرطــي فــي شــرطــة العاصمة  يــحــمــل شــ
على  معلقة  كتبت  ولــقــد  ــنــدن،  ل البريطانية 
 Angrezi  “ تصوير  من  األول  “اليوم  الصورة: 

Medium“، 19 عام منذ بداية العمل”.
فيلم “ Angrezi Medium” من إخراج هومي 
ويبدو  فيجان،  دينيش  إنتاج  ومن  أداجانيا، 
كارينا  نشرتها  الــتــي  الــجــديــدة  الــصــورة  مــن 
ستقوم  أنها  الفيلم  تصوير  موقع  مــن  كــابــور 

الفيلم بدور شرطية، وهو ما أكد صحته  في 
ــاقــد الــســيــنــمــائــي الــهــنــدي  ــن ال
أعــاد  ــذي  والـ أداراش  ــاران  تـ
ــا مــن  ــ ــن ــ ــاري نـــشـــر صـــــــورة كــ

أفالمها،  أحــدث  تصوير  موقع 
موقع  على  صفحته  على  ونشرها 

“إطــاللــة  عــلــيــهــا:  تــويــتــر وكــتــب معلقا 
Angrezi Me� فيلم من  خــان  كابور   كارينا 

الفيلم،  ــدور شــرطــيــة فــي  بـ dium...ســـتـــقـــوم 
إخــراج  ومــن  خــان،  عرفان  بطولة  من  الفيلم 
إنتاج دينيش فيجان  أداجانيا... ومن  هومي 
والفيلم يتم تصويره حاليا في لندن، في مثل 
في  األول  بظهورها  كارينا  قامت  اليوم،  هذا 
بوليوود بفيلم Refugee والذي صدر في يوم 
30 يونيو 2000,19 عام منذ بداية عملها في 

صناعة السينما”.

ستقوم كارينا كابور بدور شرطية في الفيلم مع عرفان خان

Angrezi Medium اليوم األول من

 Once“ أغدق النجوم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارغوت روبي بالثناء على المخرج كوينتين تارانتينو مخرج فيلمهم الجديد
Upon a Time.. in Hollywood” أو “حدث ذات مرة في هوليوود” أحد أكثر األفالم المنتظر عرضها هذا العام.

وفي مؤتمر صحافي بلوس أنجليس عن 
السينما  دور  في  يبدأ عرضه  الــذي  الفليم 
26 من الشهر الجاري، قال  األميركية في 

بيت: “الجميع يلبي نداء تارانتينو”.
الــذي سبق وعمل مع  كابريو  وأضــاف دي 
 ”Django Unchained“ تارانتينو في فيلم
ما تحظى  “دائمًا   2012 العام  الــذي عرض 
مواقع التصوير الخاصة به بأجواء مؤثرة”.
خاصة  بلمسة  تتمتع  ــه  “حــوارات وأردف: 
ولكننا  االنــجــيــل،  مــثــل  تحفظها  تجعلك 
جميعًا نمتلك طاقة ألننا نصنع شيئًا فريدًا 
وخاصًا كل يوم. ال يمكنني وصفه بطريقة 
ــواء حــمــاســيــة  ــ ــددة ولـــكـــن هـــنـــاك أجــ ــحـ مـ

للغاية”.
فترة  “منذ  تارانتينو:  قــال  ناحيته  ومــن 
طويلة وأنا أريد أن أقدم فيلمًا عن صناعة 
Sin� نــوع مثير مثل أفــالم  ’األفــالم..هــذا 

أود  كنت   .’Hooper’و  ‘  gin in the Rain
التي  أنجليس  لوس  أحداثه في  تدور  أن 

عشت بها أثناء شبابي”.
في  أحــداثــه  تــدور  الــذي  الفيلم،  ويتناول 
قصة  الماضي،  القرن  في  آنجليس  لــوس 
الممثل ريك دالتون )دي كابريو( الذي تبدأ 

)بيت(  بــوث  وكليف  التعثر  فــي  مسيرته 
ــحــركــة وصــديــقــه.  مــتــخــصــص مــشــاهــد ال
بجوار  دالــتــون  يسكن  هــذا  إلــى  باإلضافة 
وزوجته  بوالنسكي  رومان  المخرج  منزل 
بمنزلها  قتلت  التي  )روبـــي(  تيت  شــارون 

العام 1969.

الفيلــم يلقى إعجاب دي كابريو وبراد بيت ومارغوت روبي

Once Upon a Time... in Hollywood

اشــتياقها  عــن  أودان  ســونغول  ــرت  عبَّ
لمسلســل “نــور”، مشــيرة إلــى أن دورهــا 
فيــه نقلها من المســرح إلــى التلفزيون 

وحقق لها شعبية كبيرة.

ــالم  إعـ لـــوســـائـــل  أودان  ــافــــت  وأضــ
تركية، أنه بعد تجسيدها دور “نور” 
إلــى  لـــه، الفــتــة  تــجــد دورا مثيال  لــم 
الــعــديــد  طـــرح  حينها  المسلسل  أن 
مــن الــقــضــايــا الــتــي تــهــم كــل شخص، 
ــعــالقــات األســـريـــة والــعــاطــفــيــة،  ــال ك

والطمع.
وتحدثت أيضا عن عالقتها بأبطاله، 
صديقي  تاتليتوغ  “كيفانش  قائلة: 
وأحبه كثيرا، أما باقي الممثلين فال 

تواصل بيننا منذ فترة طويلة”.
تحقيقها  عــن  ســونــغــول  وكــشــفــت 
النجاح الكبير في مسلسلها “حكاية 
عائلة”، ما خّلف لها أعداء كثيرين 
من زمالئها الممثلين الذين كانوا 

يظهرون لها وكأنهم أصدقاؤها.

اشتياق سونغول أودان
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تعاني دائما من وجود خالفات مع شريك حياتك 
بسبب عصبيتك

ليس هناك أفضل من الصراحة مع اصدقائك

مجتهد جدا وتحب عملك واصل ذلك بدون كلل

تحب أن تعيش في أجواء هادئة بعيدة عن المشاكل

انت رومانسي جدا ويظهر عليك اهتمامك 
بشريك حياتك 

تصاب باإلرهاق سريعا خصوصا مع ضغوطات 
العمل

مجتهد جدا وتبذل مجهودًا كبيرا وقت العمل 
اليوم

حاول أن تأخذ فترة من الراحة بقدر اإلمكان 
هذا االسبوع

حياتك العاطفية ستكون جيدة، بسبب حب 
الشريك لك

اليوم حاول أن تظل بنفس طريقتك وأسلوبك 
في العمل 

ابتعد عن األمور التي قد تشغلك عن أداء عملك 
بصورة جيدة 

 لديك قدرة جيدة في حل األزمات، وال تحب أن 
تسيطر عليك مشاعرك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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وقوع معركة األرك والتي 
انتصر فيها الموحدون 
بقيادة السلطان أبو 
يوسف يعقوب 

المنصور 
انتصاًرا كبيًرا على 

قوات مملكة قشتالة بقيادة 
ألفونسو الثامن. 

قررت ياسمين عبد العزيز 
الحصول على إجازة من 

دراما رمضان المقبل، 
والتركيز في السينما 

بعدما غابت عنها في هذا 
العام واكتفت بتقديم 

مسلسل “آلخر نفس” في 
شهر رمضان الماضي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

3D صور مع فريق تقليدي في أجواء الواقع االفتراضي بتقنية

“The Lion King”... إبداع بصري يبعدك عن النمطية

 The يعرض في شــركة البحرين للســينما حاليا الفيلم المنتظر بقوة عند الجميع
Lion King عد ان حققت النسخات المستحدثة من الرسوم المتحركة الشهيرة 
الســتوديوهات “ديزنــي” إيرادات قياســية في شــباك التذاكر حــول العالم، وفي 
هــذا الفيلــم يســتعيد قصــة الشــبل ســيمبا الــذي يريد أن يثــأر لموت والــده. وقد 
بلغت ميزانية العمل 250 مليون دوالر، وهو يجمع كوكبة من النجوم، من أمثال 
بيونســيه، أعــارت أصواتها لشــخصياته، واعتمدت في الفيلــم الجديد األغنيات 

الشهيرة، مثل “سيركل أوف اليف” و”آي جاست كانت ويت تو بي ايه كينغ”.

قــدم الفيلــم فــي شاشــات شــركة البحريــن 
للســينما ســينكو وفوكــس ســينكو بحضــور 
كبيــر مــن الكبار قبل الصغار، مســجًل إقباًل 
فــي  إيجابيــة  فعــل  وردود  مســبوق  غيــر 
المملكة خصوصا بعد نجاح فيلم األنيميشن 
كان  التســعينيات،  فــي   “  The Lion King
أكبــر دافــع لشــركة ديزنــي المنتجــة لتقديم 
نســخة أخرى حية، وتعريف أجيال جديدة 
بالفيلم الكلسيكي الناجح، وهو من بطولة 
ودونالــد  “نــال”،  بــدور  بيونســيه  المغنيــة 
جلوفــر بدور “ســيمبا”، وجيمس إيرل جونز 
بدور “موفاسا”، وشيواتال إيجيوفور بدور 

“سكار”، وإخراج جون فافرو.
يتناول “األســد الملك” قصة األســد “سيمبا” 
الــذي يحــاول اســتعادة ملكــه مــن يــد عمــه 
الظالــم “ســكار”، بعــد تخطيط األخيــر لقتل 
علــى  والــد ســيمبا، والســتيلء  “موفاســا” 
بصريــة  مؤثــرات  يتضمــن  الفيلــم  الملــك، 
افــلم  عــن  بعيــدة  وحيــة  جــدا  جميلــة 
النميشــن العاديــة، ومنــذ المشــاهد األولى، 
تطالــع المشــاهدين مناظــر تخطــف األلباب 

وثيــران  وحشــية  وحميــر  لظبــاء 
إفريقية تسرح في السافانا. “األسد 
الملــك” ليــس فيلــم تحريــك ثلثــي 

األبعــاد بالمعنــى التقليــدي للمفهــوم، 
فبحســب مخرجــه جــون فافــرو، هــو 

فيلــم جديــد بالكامــل ُصــّور مــع فريــق 
تقليــدي من المصّوريــن لكن في أجواء 

األبعــاد  بتقنيــة  الفتراضــي  الواقــع 
الثلثة.

ــفــيــن والــمــمــثــلــيــن  ــمــؤّل ــل ــّنـــى ل وتـــسـ
ــوص” فـــي ســافــانــا إفــريــقــيــة  ــغــ ــ “ال

بواسطة خوذات لمتابعة نسخات 
ــائـــه  مــــن ســيــمــبــا وأصـــدقـ

فــافــرو  جـــون  ــال  وقــ الــكــمــبــيــوتــر.  ينتجها 
خــوذات  يعتمر  الفريق  “كــان  للصحافيين 
ويــســتــكــشــف الـــجـــوار بــواســطــة كــامــيــرات 

للواقع الفتراضي”.
ــرق الــعــمــل مــلــّمــة بــالــمــؤّثــرات  ــم تــكــن فـ ولـ
الخاصة الــمــتــطــّورة وهــي كــانــت تــأتــي مع 
وخبراتها  ومــعــّداتــهــا  التقليدية  تقنياتها 
ــى اســتــوديــو الــواقــع الفــتــراضــي. وكــان  إل
الــتــقــنــيــون يـــشـــاهـــدون الــفــيــلــم ويــجــرون 
الــــتــــعــــديــــلت 
ــرة،  ــاشـ ــبـ مـ

الصور  أرسلت  ثم  اإلضـــاءة.  تكييف  مثل 
البصرية  المؤّثرات  شركة  حيث  لندن  إلى 
“ام بي سي” التي وضعت اللمسات األخيرة 
الوثائقية  األفــــلم  وشــّكــلــت  الــعــمــل.  عــلــى 
أتنبره  ديفيد  الشهير  للبريطاني  الــرائــعــة 
الذي عّرف مليين األشخاص حول العالم 
على طبيعتنا الساحرة مصدر إلهام للنسخة 

الجديدة من “األسد الملك”.
لفيلم  “خلفا  الجديد  العمل  صناع  وقــال 
أكثر  الحيوانات  تبدو  األصــلــي،  التحريك 
واقعية في النسخة المستحدثة وملمحها 
ليست شبيهة بتلك التي تمّيز البشر”.ورغم 
الملك”  “األســد  قصة  أن 
التسعينيات،  إلــى  تعود 
فإن قصة اإللهام وراءها 
تعود إلى عصر أبعد بكثير، 
إبان  ال13،  القرن  في  وتحديًدا 
وقوع مأساة هاملت أمير الدنمارك، التي 
الشهيرة.   روايــتــه  فــي  شكسبير  جــســدهــا 
وكان للنقاد في تويترنفس الرأي، إذ كتبت 
“ذا  بموقع  الــنــاقــدة  فــيــرهــوفــن،  بياتريس 
الملك”  “األســد  فيلم  أن  األمــريــكــي”،  راب” 
هو بمثابة تحفة فنية سوف تترك الجمهور 
يــبــتــســمــون ويــبــكــون طــيــلــة مــشــاهــدتــهــم 
بــي.  آدم  الــكــاتــب  ــف  ــ ــه. ووصـ ــ ــداث أحــ
الفيلم  ــازفــيــد”  “ب ــاري، مــن مــوقــع  ــ ف

البصرية،  المؤثرات  تاريخ  في  علمة  بأنه 
مثيل  ل  عاطفية  تجربة  كونه  عــن  فضًل 
لها. وذكرت أنجي هان، محررة بموقع “أي 
جي إن”، أن الفيلم هو نسخة طبق األصل 
ــذي صـــدر عـــام 1994،  ــ مـــن األنــيــمــيــشــن ال
المتحركة  الـــرســـوم  احــتــرافــيــة  بــاخــتــلف 
كل  “أدى  وتابعت:  األبــطــال.  أداء  وجــودة 
من دونالد جلوفر “سيمبا” وبيونسيه “نال” 
دوًرا جيًدا، إل أنني أرى أن المغني والممثل 
“سيمبا  الشبل  دور  لعب  الذي  مكراري  جد 
“خطف األنظار من نجوم أكبر وأكثر شهرة. 
“بيبول”،  مجلة  مــن  هاينر  كريس  وقــالــت 
إتقان  شــدة  مــن  تخوفت  البداية  فــي  إنها 
الفيلم،  الــحــيــوانــات فــي  ــوم  وواقــعــيــة رسـ
رســوم  جاذبية  بنفس  تحظى  ل  قــد  ألنــهــا 
األنيميشن األصلية، إل أن ذلك لم يتحقق، 
األنظار  سرقة  في  وبومبا  تيمون  نجح  إذ 
بعفويتهم وخفة ظلهم المعهودة، ورغم أن 
قوة  بنفس  ليست  الجديدة  األغاني  بعض 
األغاني األصلية إل أنها مازالت جيدة. أما 
رايتشل هاينر من موقع “هير”، فقالت: “أنا 
متفاجئة تماًما بفيلم “األسد الملك”، خاصًة 
المؤثرات البصرية وطاقم األداء الصوتي، 
الفيلم،  مشاهدتي  طــوال  كثيًرا  بكيت  لقد 
إل أن تيمون وبومبا نجحا في إعادة رسم 

البسمة على وجهي”.

من المتوقع أن يظهر هاتف آيفون 2019 في غضون شــهرين تقريًبا، لكن يبدو أن 
جيل آيفون 2020 سيكون أكثر إثارة، ويعود الفضل في ذلك إلى التغييرات التي 

يعتقد أن آبل تخطط لها بالنسبة لهذه التشكيلة، بحسب موقع ”سوفت بيديا“. 

تشــير  األخيــرة،  اآلونــة  وفــي 
المعلومــات التــي نشــرها محلــل آبل 
الموثــوق بــه، مينــغ تشــي كــو، إلــى 
أن أحــد طرازات آيفــون على األقل، 
والمتوقع إطلقهــا عام 2020 يمكن 
األماميــة  للكاميــرا  بثقــب  يأتــي  أن 

.S10 مثلما في هاتف غلكسي

ومثــل هــذا النهــج ســيمّكن آبــل مــن 

وبالتالــي  النوتــش،  حجــم  تقليــل 

وتعمــل  الشاشــة.  مســاحة  زيــادة 

آبــل بقــوة علــى تطبيق ميــزة بصمة 

الوجه، لذا يبدو أن التخلي عنها أمر 

مستحيل تماًما في الوقت الحالي.

آيفون 2020 أكثر إثارة
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 1918  
توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.

 
 1925  

الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه “كفاحي”. 

 1971  
صدور الدستور المؤقت لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 1990  

التوقيع باألحرف األولى على إنفاق إلعادة توحيد ألمانيا في باريس.
 

 1991  
- إنتهاء الحرب الموريتانية السنغالية الحدودية والتي بدأت في 1989.

18

بعد 6 ســنوات من انطالقــه، قدم خاللها ما يقرب مــن 120 عرضًا، 
يســتعد “مســرح مصر” لتوديع جمهوره، عقب تقديم موسمه 
الســابع في عيــد األضحى المقبــل، حيث أعلن الفنان أشــرف 
عبدالباقــي، مؤســس الفريق وصاحــب فكرة المشــروع، عبر 
فيديو عرضه على حســابه على “إنستغرام”، عن بدء االستعداد 

للموســم الجديــد الذي ســينطلق أول أيــام عيــد األضحى على 
مســرح فندق “جراند نايل تاور” بالقاهرة، وهو الموسم األخير. وأكد 

عبدالباقي في الفيديو مشاركة كل أعضاء الفريق في الموسم الجديد.

شــارك الفنــان قصي خولــي جمهوره، عبر حســابه الرســمي على 
موقــع تبادل الصــور والفيديو “إنســتغرام”، بصــورة للملصق 
الدعائي ألول أفالمه السينمائية المصرية “ماكو”، والذي سيبدأ 
تصويره خالل الفترة المقبلة بجانب مجموعة من نجوم الفن. 
وعلق “خولي” على الصورة التي نشــرها وقال: “انتظرونا قريًبا 

الله ولي التوفيق، النجم الكبير ُقصي خولي في دور شريف ناهي، 
الخطر بيقرب، فيلم ماكو، العبارة سالم إكسبريس”.

ويشارك قصي، النجم التركي مراد يلدريم.

منفردة صيفية جديدة، أطلقها الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد 
متعاونــًا بها مــع الملحن عزوف والشــاعر عبد اللطيف آل 
الشــيخ، حملت عنــوان في غيابك، حيث رُســم لهــا لحنًا 
جميــاًل حمل الكثير من األحاســيس التــي قادتها كلمات 
األغنيــة المعبرة عن الحب الصادق، وتــم وضع لها توزيعًا 

موسيقيًا يحمل إيقاعات غنائية دمجت من األلوان الغنائية 
الخليجية والعربية، قام بها المايسترو مهند خضر، ليتم إسناد 

مهمة المكس والماسترينغ لمهندس الصوت جاسم محمد.

عزوف فؤاد عبد الواحدقصي خولي في ماكووداع مسرح مصر

 طارق البحار



“اللعبة”... مسرحية كوميدية هادفة

نشرت النجمة شاكيرا على حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل  «
صورة لها مع الرئيس األرجنتيني األسبق فرناندو دي ال روا، الذي توفي 

عن عمر يناهز 81 عاما. وأبنت شاكيرا فرناندو، معبرة عن أسفها 
لرحيله، مشيرة إلى أنه سيبقى في ذاكرة وطنه لألبد. جدير بالذكر، 

أن شاكيرا ذهبت أخيرا إلى محكمة إسبالوغاس دي ليوبراغات قرب 
برشلونة، للرد على اتهامات طالتها، وهي االحتيال الضريبي.

نسخته  في  البحرين  صيف  مهرجان  ضمن 
الثقافية  الــصــالــة  قــّدمــت  عــشــرة،  الــحــاديــة 
“اللعبة”.  األطــفــال  مسرحية  الثالثاء  مساء 
وتــأتــي هــذه الفعالية فــي إطــار الــتــعــاون ما 
وسفارة  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  بين 
لدى مملكة  المتحدة  العربية  االمــارات  دولة 
أنتجها  التي  المسرحية،  وشهدت  البحرين. 
ــاراتـــي، حــضــور عــدد  مــســرح بــنــي يـــاس اإلمـ
لدى  اإلماراتية  السفارة  في  المسؤولين  من 
البحرين وعدد كبير من رّواد مهرجان صيف 

البحرين. 
ــداث الــمــســرحــيــة  ــأحـ ــحــضــور بـ واســتــمــتــع ال
من  بالكثير  والممزوجة  والممتعة  الشيقة 
ــدور حــول  ــ ــمــواقــف الــكــومــيــديــة، حــيــث ت ال
يعملون  الـــذيـــن  األصـــدقـــاء  مـــن  مــجــمــوعــة 
وعلى  الُمحّلى(.  )الخبر  للدونات  مخبز  في 
مخبٍز  بفتح  الكبير  حلمهم  يتحقق  أن  أمــل 
يواجه  النهر،  من  األخــرى  الضّفة  على  كبير 
بطريقة  بمخططهم  تسير  أحداثًا  األصدقاء 

غير متوقعة. 
مــن جمهور  كبير  وتــفــاعــل  ــط حــضــور  ووسـ
وبرزت  المسرحية  أحــداث  توالت  األطفال، 
شخصياتها التي يتحكم بها مسؤول العرض 

ــو عـــبـــارة عـــن دمــيــة مــاريــونــيــت، حيث  وهـ
وتقديم  المواقف  بــإدارة  الدمية  قامت هذه 
وممتعة.  جميلة  بطريقة  المفيدة  النصائح 
أشكال  على  المسرحية  شخصيات  وظهرت 
طباعها،  فــي  ومتنوعة  مختلفة  حــيــوانــات 
بينما  قــرارهــا،  في  بطيئة  السلحفاة  فكانت 
أما األرنب فكان  العجوز حكيمًا،  كان األسد 
متسرعًا. كما ظهرت شخصية الزرافة بصفة 
الحماقة والثعلب بالمكر والدهاء والفأر بعدم 
قدرته على مقاومة رغباته. ومن خالل هذه 

الحيوانات تكاملت األحداث  المجموعة من 
في مخبز الدونات وتوزعت المهام في حالة 
مفيدة  رسالة  إيصال  إلــى  هادفة  كوميدية 
مسرحية  وتستهدف  الحاضرين.  لألطفال 
اللعبة بأسلوبها الضاحك الصغار في محاولة 
غير  بأسلوب  والتعاون  النجاح  قيم  لتعزيز 

تقليدي وبسيط وشيق.
ــــت الــمــســرحــيــة األطــــفــــال عـــلـــى نــبــذ  ــّث وحــ
ــن الـــخـــصـــال غــيــر الــمــحــمــودة  مــجــمــوعــة مـ
بخصال  وإبــدالــهــا  األصــدقــاء  بين  كالغيرة 

ــقــديــم مــجــمــوعــة من  ــالل ت ــن خــ جــمــيــلــة مـ
الفئة من  التي تهم هذه  التربوية  اإلشــارات 
الجمهور كالمنافسة الشريفة، مقاومة اليأس، 
اإلخالص في العمل، حب الصداقة، الصدق 
والسعي لتحقيق األحالم. ُيذكر أن مسرحية 
“اللعبة” تمزج بين مسرح العرائس والمسرح 
الكالسيكي، وقد حصدت جائزة أفضل نص 
وحازت  الحليان،  مرعي  األستاذ  تأليف  من 
على جائزة أفضل ممثل دور ثاني والتي فاز 

بها الفنان حميد عبد هللا عن دور الفأر.

الخميس
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مـا السـن المناسـب للـزواج؟
البحرين في  االرتباط  يؤخر  المصاعب  وزيادة  الحياة  تطور 

فيصل الكسانيمحمد عبدالرضا

زهراء الدخيلزين اليافعي

نورة ابراهيمرحاب حسن

كوثر محمد

الــزواج ربــاط مقــدس فــي جميــع األديــان، لــه شــروط يجــب االلتــزام بتنفيذها من 
قبــل الطرفيــن، ويجب أن يكون ســن الزواج مناســبا للبدء في تحمل المســؤوليات 
والمهــام والمشــاركة فــي بنــاء أســرة ســليمة. ونالحظ مــن خالل اســتطالع أجرته 
“البــالد” أن ســن الــزواج لــكال الطرفيــن اختلــف عمــا كان فــي الســابق، نظــًرا لتغيــر 
المعيشــة، فالبعــض يــرى ان هنــاك ســن محــدد للــزواج حيــث يكــون فيه الشــاب او 
الشــابة مكتمــالن فــي النضوج العقلي والنفســي والجســدي ولكن هنالــك فئة تقول 

بأن الزواج ال يرتبط ابدا بالعمر.

الموضوع:  عن  عبدالرضا  محمد  يقول 
ــســن الــمــنــاســب لـــلـــزواج هــو الــســن ما  “ال
بلغ اوج  الفرد فيه  28، الن  الى   25 بين 
القدرة على  له  يتيح  قوته ونباهته مما 
ــزواج  ــقــرارات وتحمل أعــبــاء ال اتــخــاذ ال
بزمام  االخــذ  مــن  وتمكنه  ومسؤولياته 
األمور الواجبة عليه، وحتى في اختيار 
موفقًا  اختياره  سيكون  الحياة  شريك 
وذلـــــك عـــن مــعــرفــة ودرايـــــــة بــثــقــافــتــه 
المجتمعية والقصص التي سمعها إضافة 
من  الــذي  المنعطف  هذا  في  الى خبرته 

الالزم الولوج اليه بحكمة”.
اكبر  “ان  قــائــال:  الكساني  فيصل  وأكــد   
الــمــجــتــمــع اآلن زيـــادة  تـــواجـــه  مــشــكــلــة 
المبكر وهــو من  ــزواج  الـ الــطــالق بسبب 
انصح  ال  وهـــذا شــيء   22 ــى  ال  18 عمر 
الــشــاب في  مــا يكون  ابـــدًا الن غالبَا  بــه 
الفترة طالبًا جامعيًا، فيتعين عليه  هذه 
التركيز في بناء مستقبله، وتكوين نفسه 
ببيته  االهتمام  على  قــادرا  يكون  حتى 
وعــائــلــتــه وتــحــمــل الــمــســؤولــيــات، فــأرى 

مع  حياة  وبناء  استقرار  هو  ــزواج  ال ان 
شواذ  قاعدة  لكل  ولكن  الحياة،  شريك 
ــاك مــن يــتــزوجــون وهـــم يــدرســون  وهــن
الحدود،  اقصى  الى  مبدعين  ويكونون 
السن  ان  أرى  نــظــري  مــن وجــهــة  ولــكــن 
 30 إلى   26 بين  للزواج هو ما  المناسب 

سنة”.
هناك  يوجد  “ال  رحــاب حسن:  واضافت 
مرحلة  وتتفاوت  لــلــزواج،  مناسب  ســن 
النضج وتحمل المسؤولية والقدرة على 
الزواج من شخص آلخر، ومع هذا الجيل 

غير  من  يتزوج  األغلب  نرى  المتسرع 
الحقيقي  ــزواج  ــ ال لمفهوم  وعــي 

التعامل  وكيفية 
ــرف  ــطـ مــــع الـ
اآلخــــــــــــــــــــــر 
ومـــقـــومـــات 
األســـــــــــــــــــرة 

والـــــتـــــربـــــيـــــة 
فينتج  وغيرها، 

ــثــــرة  ــن ذلـــــــــك كــ ــ ــ عـ

الخالفات وارتفاع نسبة الطالق”. 
“العمر  الــيــافــعــي:  زيــن  الــشــاب  وخالفها 
 25 الحالي  وقتنا  في  للزواج  المناسب 
على  قــادرا  الشخص  يكون  حيث  سنة، 
تحمل المسؤولية من ناحية ومن ناحية 
ــادر بــه على  ــرى يــكــون لــديــه عــمــل قـ اخـ
احيانا  ايضا  ولكن  واســرة،  بيت  تكوين 
مرتبط  ــزواج  ــل ل المناسب  الــســن  يــكــون 
بــالــشــخــص نــفــســه، شــخــصــيــة وحــيــاتــه 
وتفكيره واالهم من ذلك قدرته على 
المسؤولية، حيث انه 
مــن الــمــمــكــن ان 
ــل هــــذه  ــمـ ــحـ يـ
الـــمـــواصـــفـــات 
عمره  شخص 
بينما  ســنــة   20
شخص  يفتقرها 
سنة،   30 عمره  اخــر 

ــزواج الــمــنــاســب سيكون  ــ لــذلــك وقـــت ال
مرتبطا ارتباطا وثيقا بشخصية االنسان 

المقبل على الزواج وليس عمره”.
وأشــــارت نـــورة إبــراهــيــم قــائــلــة: “نــظــرًا 
لتطور الحياة وزيادة مصاعب المعيشة 
ــان في  ــاط عـــن مـــا كــ ــ ــب ــ تــأخــر ســـن االرت
ــفــتــاة إلكــمــال  الــســابــق، فــقــد اتــجــهــت ال
أهدافها  لتحقيق  ومحاولتها  دراســتــهــا 
وحـــصـــولـــهـــا االســـتـــقـــالل الــــمــــادي قــبــل 
اإلقبال على الزواج، أما بالنسبة للشاب، 
الــتــي حالت  األســبــاب  مــن  الكثير  هــنــاك 
الـــى تــأخــيــر الــــزواج أهــمــهــا قــلــة الــفــرص 
ــزواج  ــ ــاع تــكــالــيــف الـ ــفــ ــ الــوظــيــفــيــة وارت
حريته،  يقيد  ــزواج  الـ ان  الــشــاب  واعتقاد 
الفتاة  لــزواج  المناسب  السن  يعتبر  لذلك 
ــام يــتــراوح مــا بــيــن الــرابــعــة  ــ فــي هـــذه االي
السن  ُيــعــد  بينما  والــثــالثــيــن،  والــعــشــريــن 
يتجاوز  عندما  هــو  الــرجــل  لـــزواج  المالئم 

الثمانية والعشرين من عمره حيث سيكون 
رجال قادرًا على تحمل المسؤولية”.

 وذكــرت زهــراء الدخيل انــه ال يوجد سن 
الرقمية  فــاألعــمــار  الـــزواج  لتحديد  معّين 
الوقت  ان  أعتقد  العقل  مستوى  ُتحدد  ال 
الشاب  يكون  عندما  هو  لــلــزواج  المناسب 
قادرا على تحمل مسؤولية أسرة ومسكن 
وتأمين أّي دخل ثابت يؤهله للزواج ويلّبي 
أيضًا  والفتاة  وزوجــتــه،  ابنائه  احتياجات 
النضوج تكون واعية  لمرحلة  عندما تصل 
لديها  ــور، وتصبح  االمـ تــزن  كيف  وتــعــرف 
تكون  أن  وعــلــى  المسؤولية  على  الــقــدرة 
ويختارها،  تــخــتــاره  الـــذي  الــرجــل  شريكة 
سن  يــقــّدر  أن  عليه  شخص  كــل  وبالنهاية 
الزواج الُمناسب له وفقًا لظروفه، بالطريقة 
ــن كــافــة  ــالً لـــلـــزواج مـ ــؤهـ الـــتـــي تــجــعــلــه مـ
النواحي سواء النفسية أو المالية والبدنية.

وقت الزواج علميا

ميشيغان  واليــة  جامعة  من  باحثون  يــرى 
المتسمين  والفتيات  الرجال  أن  األميركية 
أفضل،  حياة  شركاء  يكونون  قد  باللطف 
حتى لو افتقروا إلى التوافق تماًما. ويشير 
ذلك إلى أنه على الرغم من انتشار مفهوم 
التي  الــمــواعــدة  تطبيقات  فـــإن  الــتــوافــق، 
والترتيب  األشــخــاص  مطابقة  على  تعمل 

للقاءات مشتركة تقوم على مقدار التوافق 
فرصة  أفضل  يمنحك  ال  قد  بينهم  الحادث 

للنجاح على المدى الطويل في الزواج.
ووفــقــا للبحث الــجــديــد مــن جــامــعــة واليــة 
أن  إلــى  العلمية  الــدالئــل  تشير  ميشيغان، 
تشابه الشخصية يلعب دوًرا ضئياًل في مدى 
وعالقاتهم.  حياتهم  عن  األشــخــاص  رضــى 
وقال بيل تشوبيك، أستاذ مشارك في علم 
جامعة  في  العالقات  مختبر  ومدير  النفس 
والية ميشيغان: “يستثمر الناس الكثير في 
الــعــثــور عــلــى شــخــص مــتــوافــق مــعــهــم، لكن 
بحثنا يقول إن هذا قد ال يكون كل شيء”. 

أضاف “بداًل من ذلك، قد يرغب الناس في 
الــذي قد يكون  طــرح ســؤال، هل الشخص 
لــطــيــف؟.هــذه  الــمــســتــقــبــل  زوجــــة  أو  زوج 
األشياء تهم أكثر من حقيقة أن الشخصين 
متوافقين بنسبة كبيرة أو ال”. وأكد الدكتور 
الدراسة  إليه  توصلت  ما  أكثر  إن  تشوبيك 
له  لم يكن  هو أن وجود شخصيات مماثلة 
عن  الناس  رضا  مدى  على  تقريبا  تأثير  أي 

حياتهم وعالقاتهم. 
األكثر  األشخاص  أن  يعني مجماًل  ما  وهذا 
هدوًءا وصبًرا ولطًفا هم األشخاص األفضل 
ــو افــتــقــدوا إلـــى بعض  ــزواج حــتــى ل ــ فــي الـ
يتمناها  الــتــي  السلوكية  الــتــوافــق  معايير 

الطرف اآلخر من الرجال أو النساء.
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زواج ملـكـي ينـتـهـي طـالقـا بـالثـالث
ذكــرت األنبــاء أن ملــك ماليزيــا الســابق محمد الخامــس، الذي تخلــى عن العرش 
نهايــة العــام الماضــي، طّلــق زوجته الروســية أوكســانا فويفودينــا، الفائزة بلقب 

“ملكة جمال موسكو” للعام 2015.

تايمز”  ستريتس  “نــيــو  صحيفة  وأفــــادت 
المحلية نقال عن مصادر مطلعة، بأن الوثائق 
في  محكمة  إلــى  قدمت  بالطالق  الخاصة 
ســنــغــافــورة فــي 22 يــونــيــو الــمــاضــي، وتــم 
االنتهاء من اإلجراءات في األول من الشهر 

الجاري.
صحة  للصحيفة  المصادر  هــذه  أكــدت  كما 
الــتــي تــداولــتــهــا حسابات  ــطــالق  ال شــهــادة 
لم  أنــه  إال  بماليزيا،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي 
العالقة  هــذه  إنهاء  سبب  عن  الكشف  يتم 
كبيرة  ضجة  حولها  أثـــارت  التي  الزوجية 
مــن الــفــضــول، وأعــلــن فــي الــوقــت ذاتـــه أن 
ما  أو  القطعية  صفة  حملت  الطالق  عملية 
يعرف في اإلسالم طالق بالثالثة، ما يعني 
أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال 
أن  البد  إذ  مجددا،  القانوني  االرتباط  قررا 
تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تتطلق منه 
بسبب وجيه وبحجة دامغة؛ ليكون متاحا 

عودتها شرعا إلى زوجها األول.
عالوة على ذلك، كشفت الصحيفة الماليزية 
من  منزعجة  كانت  المالكة  العائلة  أن  عن 
تعليق نشرته فويفودينا في موقع التواصل 
ابنها  إن  فيه  قالت  “إنستغرام”  االجتماعي 

هو “ملك ماليزيا المستقبلي”.
كـــان قد  الــخــامــس  الــمــلــك محمد  يــذكــر أن 
الوراثي بشكل  بالده غير  تنازل عن عرش 
لكنه  الــجــاري،  العام  من  يناير  في  مفاجئ 
لــواليــة  ــا  ــيـ وراثـ ســلــطــانــا  بمنصبه  احــتــفــظ 
الخامس عن  تنازل محمد  كيالنتان. وُعلل 
وجود  إلى  العاجلة  واليته  بحاجة  العرش 
سلطان بشكل دائم فيها، وذلك ألن مستوى 

رفاهية سكان المنطقة بدأ في االنحدار.
احتفل  الــخــامــس  محمد  الــســلــطــان  وكـــان 
وملكة جمال موسكو السابقة بزفافهما في 
22 نوفمبر من العام الماضي، داخل مجمع 
ضاحية  فــي  المناسبات  هــذه  لمثل  شهير 

راقية بالعاصمة موسكو.
يذكر أن وسائل اإلعالم تناقلت مطلع العام 
أوكسانا  باسم  لمتحدثة  تصريحا  الــجــاري 
من  تـــردد  مــا  فيه  بــشــدة  نفت  فويفودينا، 
ملك  رسميا عن  انفصلت  بأنها  أنباء حينها 

ماليزيا السابق محمد الخامس.

ــة  ــي واليـ ــذرت الـــشـــرطـــة الــمــحــلــيــة فـ ــ حـ
تــيــنــيــســي األمـــيـــركـــيـــة مـــن مــغــبــة رمــي 
الــمــخــدرات فــي الــمــرحــاض؛ خــشــيــة أن 
الـــبـــط واإلوز  مــثــل  تــدمــنــهــا حـــيـــوانـــات 

والتماسيح، فتصبح شديدة الخطورة.
حــاول  فيه  مشتبه  مــنــزل  مداهمة  وإثـــر 
عبر  الميثامفيتامين  مــادة  من  التخلص 
طـــاردة  الــمــرحــاض وتشغيل  فــي  رمــيــهــا 
عبر  لوريتو  مدينة  شرطة  قالت  المياه، 
ترموا  ال  ــاء  “رجـ “تــويــتــر”:  على  حسابها 

مخدراتكم في المراحيض”.
وأوضحت الشرطة “عندما ترمون أشياء 
في  المطاف  بها  ينتهي  المراحيض،  في 
إلى  انتقالها  قبل  المياه  تخزين  أحــواض 
األنهار حيث ينتشر البط واإلوز وغيرها. 
وإدمـــانـــهـــا قـــد يــفــضــي إلـــى مـــا ال يحمد 
التماسيح  أن  التحذير  وأضــاف  عقباه”. 
قد تزداد خطورة في األنهار؛ بسبب تلك 
الدعوة جدال واسعا  المواد، وأثارت هذه 

على المنصات االجتماعية.

تحذير أميركي 
رسمي من “إدمان 

الحيوانات”
تبوأت العاصمة اإلماراتية أبو ظبي قائمة المدن األكثر أمانا على مستوى العالم للعام 
الثالث على التوالي. ونشر موقع نومبيو اإللكتروني، الذي يستند في تقاريره إلى 
أضخم قاعدة معلومات وبيانات في العالم يتم جمعها من مستخدمين من مختلف 
جدوال  فيها،  المعيشة  ومستويات  الحياة  عن  تفاصيل  وتتضمن  والمدن  المناطق 

يضم المدن األكثر أمانا في العالم.
 وتفوقت مدينة أبو ظبي على أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث 
بالعام  نقطة   89.39 إلى  الماضي،  العام  نقطة   88.26 لديها من  األمان  ارتفع مؤشر 
2019. وتعد العاصمة الفنزويلية كاراكاس المدينة األخطر في العالم من حيث درجة 
األمان، تليها مدينة بيترماريتزبرغ في جنوب إفريقيا ثم مدينة بورت مورسبي في 

غينيا الجديدة.

يقدم بحث جديد بعض الدالئل البيولوجية حول سبب ترجح إصابة النساء أكثر من الرجال 
بمرض الزهايمر وكيف يختلف هذا النوع األكثر شيوعا من الخرف حسب الجنس.

في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجليس، قدم العلماء أدلة على أن المرض قد 
ينتشر بشكل مختلف في أدمغة النساء عنه في الرجال.

وحددوا أيضا بعض الجينات الجديدة المرتبطة بالجنس، التي تبدو مرتبطة بمخاطر المرض 
وتطوره.

النساء وليس  المتحدة هي من  الواليات  الزهايمر في  الزهايمر إن ثلثي حاالت  قال خبراء 
فقط ألن النساء يعشن حياة أطول.

وتشير بعض الدراسات السابقة إلى أن النساء في أي عمر هن أكثر عرضة من الرجال لإلصابة 
بمرض الزهايمر، ما يشير إلى أن االختالفات البيولوجية تقوم بدور أيضا.

أبو ظبي.. العاصمة األكثر أمانا في العالم

النساء أكثر عرضة لإلصابة بـ “الزهايمر”

عارضات أزياء يعرضن مجموعة “ماريا 2019” للمصمم المكسيكي جويل ساالزار في غواداالخارا، جاليسكو، المكسيك. )أ ف ب(

الترفيه  لتشغيل نظام  أثار مقطع فيديو يصّور مسافرا جويا يستخدم قدميه 
)شاشة الراكب( على متن الطائرة، موجة من حالة االشمئزاز “شبه العالمية” عبر 

مواقع اإلنترنت.
التعليق  كتابة  مع  األصدقاء،  أحد  أرسله  الذي  الفيديو،  بوركيه  أالفير  وشــارك 
التالي “صديقتي ال تملك حسابا على تويتر، فأرسلت هذا المقطع المصور من 
5.78 مليون مشاهدة منذ نشره يوم االثنين  رحلتها”. وحقق الفيديو أكثر من 
عن  معبرين  عديدة،  بعبارات  اللقطات  هــذه  على  المتابعون  وعّلق  يوليو.   15

اشمئزازهم وغضبهم من هذا التصرف غير المسؤول و “المقرف”.
عضلي،  ضعف  من  يعاني  ربما  المسافر  بــأن  البعض  تكهّن  نفسه،  الوقت  وفــي 

يمنعه من الميل إلى األمام واستخدام يديه.
ولكن بوركيه قال إن مصّور الفيديو رأى الرجل “المعني” يمشي بشكل طبيعي 

أثناء خروجه من الطائرة، ويحمل حقيبته الخاصة.

تصّرف “مقرف” لمسافر 
يثير غضبا عارما

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــالم عـــبـــريـــة، أن 
تــقــاريــر صحية أظــهــرت ارتــفــاعــا في 
المناعة  نقص  بمرض  المصابين  عدد 
المكتسبة “األيدز” العام الفائت 2018 

عما كان عليه العام 2017.
وأظهرت المعطيات التي نشرها مركز 
الــفــيــروس،  بــهــذا  اإلصــابــة  تشخيص 
“عــــدد  الـــصـــحـــة أن  لــــــــوزارة  ــع  ــابـ ــتـ الـ
إلــى  الــفــائــت  ــعــام  ال وصـــل  المصابين 
)425( فردا، وهو عدد يفوق بعشرين 
عما سجل في العام 2017. ولوحظت 
هذه الزيادة في عدد حاالت اإلصابة 
أربع  بعد  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
في  المستمر  االنخفاض  من  سنوات 

الفترة بين األعوام 2013 و2016”.
النساء  نصيب  مــن  الـــزيـــادة  وكــانــت 
في   )115( من  عددهن  ارتفع  بحيث 
في  مصابة   )142( ــى  إل  2017 الــعــام 

العام 2017.

إمــبــراطــور  نــيــويــورك على  حكم قــاض فــي 
تشابو”  “إل  خواكين  المكسيكي  المخدرات 
ــاء، بــالــســجــن مــدى  ــعـ غــوســمــان، أمـــس األربـ
الحياة، مع عقوبة إضافية بالسجن 30 عاما. 
الطعن  عزمهم  تشابو  إل  محامو  أعلن  وقد 
بهذا الحكم. ويعد إل تشابو تاجر المخدرات 
األشهر في العالم منذ مقتل الكولومبي بابلو 
إسكوبار سنة 1993. وقاد إل تشابو عصابة 
لتهريب  عــمــلــيــات  عــلــى  لــيــشــرف  ســيــنــالــوا 
الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين، ربما 
كان  كما  العالم.  في  نوعها  من  األكبر  تكون 
عنصرا رئيسا في حرب المكسيك المستمرة 
مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات عــلــى الــمــخــدرات، 
شخص.  ألــف   100 من  أكثر  بحياة  وأودت 
12 فبراير بعشر تهم رئيسة،  وقد أدين في 
لعنف  أشهر وثقت   3 استمرت  بعد محاكمة 

الكارتالت الهائل، وفسادها.

ارتفاع عدد 
المصابين بـ “األيدز” 

في إسرائيل

السجن مدى الحياة ألشهر 
تاجر مخدرات في العالم إلى  المرتقبة  لرحلتهما  النيادي  سلطان  وبديله،  المنصوري،  هزاع  اإلماراتي  الفضاء  رائد  يستعد 

محطة الفضاء الدولية، 25 سبتمبر المقبل.
وفي إطار تلك االستعدادات قام الرائدان بقياس بزتي الفضاء الخاصتين بهما، في شركة “زفيزدا” 
لصناعة بزات الفضاء، حيث يقوم الرائدان بتجربة هذه البزات في ظروف ضغط خاصة. فيرتدي 
رواد الفضاء البزة “سوكول كي في 2”، التي يرتدونها على متن صواريخ “سويوز”، وأيضا المالبس 

التي يرتدونها على متن المحطة الفضائية الدولية في ظروف انعدام الوزن.
ويستغرق تحضير رائد الفضاء الرتداء البزة الفضائية نحو ساعتين.

تلبي  خاصة  طعام  قائمة  على  سيحصل  إمــاراتــي،  فضاء  رائــد  أول  أن  جديدة  تقارير  وكشفت 
الفضاء،  رواد  إنتاج طعام  الكوكب. وتعمل شركة متخصصة في  احتياجاته خالل رحلته خارج 
على إعداد قائمة من األطباق اإلماراتية التقليدية بما في ذلك “المضروبة” و”البالليط” و”الصالونة”.

رائد الفضاء اإلماراتي يقيس بزة الفضاء الروسية

الممثلة كيرستن سكوت تحضر عرض “ديفيد كروسبي: تذكر اسمي” في 
نيويورك.  )أ ف ب(

سيزود المنصوري بالطعام الحالل المعلب، والذي سيشمل أشهر األطباق التقليدية
في اإلمارات العربية المتحدة.

السنة الحادية عشرة - العدد 3928 

الخميس
18 يوليو 2019 

15 ذو القعدة 1440

أعــلــنــت مــوســوعــة 
العالمية  غينيس 
القياسية،  لألرقام 
عن تصنيف شارع 
مــــنــــعــــرج شـــمـــال 
غربي ويلز، بمثابة 
أكثر شوارع العالم 

انحدارا.
ويــــصــــل انــــحــــدار 

شارع فورش بن شيش في مدينة هارلك التاريخية، التي تشتهر بقلعة من القرون 
كانت  التي   %  35 نسبة  على  الويلزي  الــشــارع  وتفوق   .%  37.45 إلــى  الوسطى، 
الرقم  الذي كان يحمل  نيوزيلندا،  بمدينة دونيدين في  بولدوين  من نصيب شارع 
القياسي السابق. ويستند القياس المحدد إلى أشد انحدار في جزء يتكون من 10 
الشارع  فإن  القياسية  لألرقام  العالمية  “غينيس”  لمعايير  الطريق، وطبقا  أمتار في 

يجب أن يكون شارعا عاما رئيسا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق.

أكثر شوارع العالم انحدارا يدخل “غينيس”

الملك تخلى عن العرش في يناير الماضي.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

