
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 200 فلس

المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  خارجيــة  وزارة  رّحبــت 
البحرين بقرار جمهورية األرجنتين 
الصديقة تصنيف ما يســمى بحزب 
وتجميــد  إرهابيــة  كمنظمــة  هللا 
أصول أعضائه في أراضيها، مؤكدة 
أن هــذا القــرار يعــد خطــوة جديدة 
الدولــي  المجتمــع  إدراك  باتجــاه 
لخطورة هذا الحزب اإلرهابي على 

األمن والسلم الدوليين.
عــن  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت   
األرجنتيــن  لجمهوريــة  تقديرهــا 
لمواجهــة  وجهودهــا  الصديقــة 
ضــرورة  علــى  مشــدة  اإلرهــاب، 
اإلقليميــة  الجهــود  كل  تكاتــف 
علــى  للقضــاء  الهادفــة  والدوليــة 
بــكل  واإلرهــاب  والتطــرف  العنــف 
صوره وأشــكاله واتخاذ كل الســبل 
داعميــه  لــردع  الالزمــة  واآلليــات 

ومموليه.

البحرين ترحب بتجميد 
األرجنتين أصول 

الدمستاني لـ “^”: مخاطبة بلدية الشمالية إلطالق حملة إزالةأعضاء “حزب اهلل”

عمارات من سيارات “السكراب” بمجمع 1014 بالهملة

شــكا ســكان بمجمــع 1014 بمنطقــة الهملــة عبر 
“البالد” من اختناق منطقتهم السكنية بسيارات 

“السكراب”.
وقــال النائــب أحمــد الدمســتاني لـــ “البــالد” إن 
مجموعــة من األهالي طالبوه بضــرورة التحرك 
إليجاد حلول مناسبة لألهالي من هذه المشكلة 

المتجددة.
وذكــر أن األهالــي يعانــون مــن وجــود عشــرات 
الســيارات التالفــة والمهجــورة والتــي تتطلــب 

تحرير مخالفات ضدها إلزالتها.
بتحريــك  المواطنيــن  وعــد  أنــه  إلــى  وأشــار 
الموضوع لدى بلدية المنطقة الشمالية، ومؤكًدا 
ثقته بالمدير العام للبلدية لمياء الفضالة التخاذ 

القرار المناسب بشأن هذا الموضوع.
وأكــد أهمية إطــالق حملة بين مختلف الجهات 
الرســمية المختصة إلزالة الســيارات التي تعيق 

الحركة المرورية وتؤثر على البيئة.
ســيارات  إعاقــة  عــن  الدمســتاني  وتحــدث 

“الســكراب” لحركة المرور وتشويه المنظر العام 
للمحافظة.

ولفت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق 
أصحــاب الكراجــات بمنطقــة الهملــة، وضــرورة 
إمهالهــم بفتــرة زمنية مناســبة إلزالة الســيارات 
اتخــاذ  ســيجري  وإال  والمهجــورة،  التالفــة 

اإلجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفــي موضــوع آخــر، تحــدث الدمســتاني عــن 
تلقيه شكاوى من مواطنين بشأن ركن سيارات 
بشكل مستمر بشارع زيد بن عميرة مما يعرقل 
الحركــة المروريــة والتجاريــة، ومشــيًرا إلى أنه 
الالزمــة  الخطــوات  باتخــاذ  المواطنيــن  وعــد 
التخــاذ اإلجــراء المناســب بالتعــاون مــع وزارة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور.

عواصم ـ وكاالتبيونس آيريس ـ أ ف ب

أعلنــت الواليــات المتحــدة األميركيــة، أمــس، 
فــرض عقوبــات علــى أحــد قــادة ميليشــيات 
حــزب هللا المشــتبه فــي ضلوعــه بتفجير مقر 
جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس، 
قبل ربع قرن، وقتل فيه 85 شــخصا، وعرض 

مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه.
وقــال مســاعد وزير الخزانة ســيغال ماندلكر: 

“نســتهدف ســلمان رؤوف ســلمان الــذي نســق 
هجومــا مدمــرا فــي بوينــس آيرس، ضــد أكبر 
مركز يهودي في أميركا الجنوبية عام 1994”.

وفــي مؤتمــر صحافي ببيونــس آيريس، أعلن 
بومبيــو،  مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر 
عــرض مكافــأة قدرهــا 7 مالييــن دوالر لمــن 

يدي بمعلومات عن سلمان.

توقــع تقريــر حديــث أن یبقــى معــدل النمــو 
االقتصادي غیر النفطي البحريني، فوق 3 % 
حتــى 2021، بفضــل نمــو اإلنفــاق علــى البنیة 
التحتیــة المدعوم بمشــروع الدعــم الخليجي 

البالغ 10 مليارات ودوالر.
الكويــت  بنــك  عــن  الصــادر  التقريــر  وقــال 
الوطنــي، إن النمــو اإلجمالــي ســیبقى مــا بيــن 

2 % و3 %، فــي ظــل اســتمرار ضعف القطاع 
النفطي. 

وكشــفت تقاریــر عــن موافقــة البحریــن علــى 
قانــون یســمح للشــركات األجنبیــة بتأســیس 
شــركات تابعــة مســتقلة یمكــن أن تملك أیضا 
100 % من مشــاریع اســتخراج النفــط والغاز 

الطبیعي المحلیة.

قالت مصادر عســكرية يمنية إن ميليشيات 
الحوثي الموالية إليران كثفت نشر قناصتها 
على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة 
غربي اليمن، وذلك عقب االجتماع المشترك 
للجنة تنســيق إعادة االنتشــار، الذي يقضي 

بتثبيت وقف إطالق النار.
وأفــادت المصــادر بــأن ميليشــيات الحوثــي 

بنشــرها  االجتمــاع،  مخرجــات  تقــوض 
العشــرات من عناصرها في مواقع ومخابئ 

مستحدثة.
وأشــارت إلــى أن االنقالبيين دفعــوا بأعداد 
مــن القناصــى إلــى مبــاٍن ســكنية ومنشــآت 
حيويــة علــى طول امتداد خطــوط التماس 

داخل مدينة الحديدة.

نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدةالسماح للشركات األجنبية بتملك مشروعات استخراج النفط7 ماليين ثمن معلومات عن قيادي بحزب اهلل

المنامة - بنا

وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  صــرح 
القطــري  النظــام  أن  اإلعــالم  شــؤون 
إلــى وســائل  ودولتــه المارقــة يتجــه 
أخرى في محاولة منه إلشراك الشعب 
القطري الشــقيق ودسه في مؤامراته 
المرتزقــة  دور  مــن  يئــس  أن  بعــد 
والــدول  البحريــن  ضــد  وتجنيدهــا 
المقاطعــة لــه، فقــد عمــد إلــى تجنيــد 
طلبة الدراســات العليا من شعب قطر 
أكاديميــة؛  رســائل  إلعــداد  الشــقيق 
بغــرض التهجــم على مملكــة البحرين 
وترويــج األكاذيب واالفتراءات التي 
ينســب لهــا أنهــا وقعت خــالل أحداث 
2011 فــي البحريــن، حيــث تقدمــت 
العليــا  الدراســات  طالبــات  إحــدى 
بأنهــا  توصــف  بورقــة  قطــر  بجامعــة 
“علميــة” ألحد المؤتمــرات األكاديمية 

الدوليــة تتبنــى فيــه جملــة وتفصيــال 
مــا تــم عرضــه فــي برنامــج “مــا خفي 
أعظــم” قبــل عرضــه. وهــذه الخطــوة 
للنيــل  بائســة  محــاوالت  إال  هــي  مــا 
مــن البحريــن والطعــن فــي انســجام 
النســيج االجتماعــي الــذي يشــهد لــه 
القاصــي والدانــي وكل صــادق عــرف 
مملكــة البحرين حــق المعرفة. كما أن 
للمســاس  المحــاوالت  وتيــرة  ازديــاد 
بالنســيج االجتماعــي البحرينــي فــي 
اآلونــة األخيرة له دالالت على فقدان 
القيــادة القطرية لدفــة العقالنية، وأن 
إعــادة تنــاول وبث هــذه األحداث هو 
دليــل علــى تآمرهــا فــي العــام ٢٠١١ 
علــى البحرين  ومــا محاولتها اآلن إال 
بعــد أن تجرعــت الهزيمــة، وهــذا هــو 

حال المهزوم.

النظام القطري يزج بمواطنيه 
للتهجم على البحرين

األحمر إلى دور الثمانية ببطولة العالم للطائرةنجمات خليجيات تزّوجن مرات عديدةتأجيل اجتماع الوثيقة الدستورية بالسودانالذهب إلى أعلى مستوى منذ 2013يجلب “مؤثرات” قيمتها 10 آالف دينار
من المقرر أن تواصل المحكمة  «

الكبرى الجنائية النظر في واقعة 
جلب وافد شاب يعمل بأحد 

المطاعم أقراصا مخدرة قيمتها 
السوقية تبلغ 10 آالف دينار من 

بالده، إذ أمرت بتأجيل القضية 
لجلسة 27 يوليو الجاري.

تجاوز الذهب أمس الجمعة  «
مستوى 1450 دوالرًا المهم 

للمرة األولى منذ مايو 2013، 
بعد تعليقات مسؤول كبير في 

مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك المركزي األميركي( عّززت 

التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

أّكد 3 قادة في حركة االحتجاج  «
السودانية تأجيل جولة المفاوضات 

المقررة أمس مع المجلس 
العسكري الحاكم إلجراء “مشاورات 

داخلية” من أجل التوصل لرؤية 
موحدة بخصوص االتفاق، دون أّن 

يحددوا موعدا جديدا إلجرائها.

تعددت حاالت الزواج في الوسط  «
الفني الخليجي حتى إن بعض 

الفنانات تزّوجن مرات عديدة، 
تتراوح بين مرتين و5 مرات. 
ويتردد فيه أن زهرة عرفات 

تزوجت 3 مرات، لكنها تؤكد أنها 
لم تتزوج سوى مرتين.

تأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب  «
تحت 21 عاما إلى دور الثمانية ببطولة العالم 

التي تحتضنها المملكة حتى 27 الشهر 
الجاري بعدما أطاح بالمنتخب المغربي 

بثالثة أشواط نظيفة )25/14، 23/25، 25/21، 
22/25، 15/12( في المواجهة التي جمعتهما 

مساء أمس على صالة االتحاد.
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تحتــل البحريــن الترتيــب الثالــث 
علــى مســتوى العالــم كأقــل ســعر 
للبنزيــن العادي، حيــث يباع الليتر 
الواحــد ب 0.37 دوالر، فيما تأتي 
فــي ســعر  ــا  16 عالميًّ الـــ  بالمركــز 
البنزيــن الممتاز بواقع 0.53 دوالر 

لليتر.
موقــع  حســب  األســعار  وهــذه 
فــي  برايســز”،  بتــرول  “جلوبــال 

تاريخ 15 يوليو الجاري.

ا أسعار البنزين بالبحرين األرخص عالميًّ
المحرر االقتصادي

)09(

أعلنــت بريطانيــا أّن إيــران احتجــزت الجمعــة ناقلتــي نفط 
أثنــاء عبورهمــا مضيــق هرمــز، معتبــرة هــذا العمــل “غيــر 

مقبول” و”مقلقًا للغاية”.
وأّكــدت لنــدن أّن واحدة على األقل من الناقلتين ترفع علم 

بريطانيا.
أمــا الســفينة الثانيــة التي احتجزتها إيران فهــي الناقلة “أم 
فــي مصــدر” التــي ترفع علــم ليبيريا، لكّنهــا مملوكة على ما 

يبدو من شركة “نوربولك” البريطانية للشحن البحري.
وقــال وزير الخارجيــة البريطاني جيريمــي هانت في بيان 
البريطانيــة ســتعقد اجتماعــًا وزاريــًا طارئــًا  الحكومــة  إن 
“لمراجعــة مــا نعرفــه ومــا يمكننــا القيــام به لضمــان اإلفراج 

سريعًا عن السفينتين”. 
وأضــاف أّن ســفير بريطانيــا فــي طهــران يجــري اتصــاالت 

بالسلطات اإليرانية “لحّل الوضع”.
واتهمــت الواليــات المتحدة إيران بـــ “تصعيد العنف”. وقال 
المتحــّدث باســم مجلس األمن القومي غاريــت ماركيز في 
بيــان إن “الواليــات المتحــدة ســتواصل العمــل مــع حلفائنــا 
وشــركائنا للدفــاع عــن أمننــا ومصالحنــا ضــد ســلوك إيــران 

الخبيث”.

مصــرف  أن  مصرفيــة  مصــادر  ذكــرت 
البحريــن المركــزي وجــه البنــوك المحلية 
االلتــزام  إلــى  المملكــة  فــي  العاملــة 
الــذي  “ترميــز”  نظــام  إلــى  باالنضمــام 
سيطبق على بطاقات الصراف اآللي بعد 
أشهر، ويهدف إلى تطبيق أعلى معدالت 
المصرفيــة  البيانــات  لتبــادل  الحمايــة 
“الالتالمســية”  الدفــع  أنظمــة  وتشــغيل 

للبنوك المحلية.
 ورأى المصــرف المركزي أنه على البنوك 
البحرينيــة التوافــق مع أنظمــة “الترميز” 
لــكل مــن “بنفــت”، “ماســتر كارد” و”فيزا” 
والحصول على الشهادات الخاصة بذلك 
إذ ســتتوفر للبنوك آليــة لالختبار اعتباًرا 
مــن هذا الشــهر، في حين ســيكون عليها 
االلتــزام بإتاحــة تشــغيل نظــام الترميــز 
وذلك الستخدامه في الدفع الالتالمسي 
بحلول 30 من سبتمبر المقبل.  وسيكون 
الموعــد  المقبــل هــو  30 نوفمبــر  تاريــخ 

الفعلــي لبــدء إطــالق الدفــع عــن طريــق 
“الترميز” والدفع الالتالمســي بحسب ما 
هــو مقرر. وســيمثل نظــام الترميــز الذي 
تعمــل عليــه حاليــًا شــركة “بنفــت” والتي 
توفــر خدمــات البنيــة التحتيــة والتقنية 
لبنــوك المملكــة، تطويــًرا للبنيــة التحتيــة 
ألنظمــة الدفــع الذكيــة. كما يمهــد النظام 
إلطــالق خدمــات الدفــع الالتالمســي أو 
البطاقــات  تمرير)إدخــال(  دون  الدفــع 
)Tap and Go( والتــي ســتطبقها بنفــت 
العــام علــى  هــذا  مــن  فــي وقــت الحــق 
تطبيقها “بنفت بي” وذلك عبر اســتخدام 

نظام الترميز.

إلزام البنوك بـ “الترميز” حمايًة للبطاقات المصرفية إيـران تحتجــز ناقلتيــن في هرمــز
لندن: عمل “غير مقبول”... وواشنطن: سنكافح سلوك طهران الخبيث

ـــن ـــور المحكمي ـــة ألج ـــرات المرتفع ـــوح التقدي ـــط جن ـــدا يضب ـــدأ جدي ـــر مب “^” تنش

عواصم - وكاالت

بريطانيا اعتبرت احتجاز إيران ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز “مقلًقا للغاية” )أرشيفية(

)08(

علي الفردان

)06(

ليلى مال اهلل

)05(

)12(

طائرة مسيرة تقصف معسكرا للحشد الشعبي

تعرض معسكر لميليشيا الحشد الشعبي 
لقصــف  الجمعــة،  فجــر  العــراق،  فــي 
مــا  بطائرتيــن مســيرتين “مجهولتيــن”، 
أدى إلــى ســقوط قتلــى مــن حــزب هللا 

اللبناني والحرس الثوري اإليراني.
وكشف رئيس مجلس العشائر العربية 

فــي العــراق، الشــيخ ثائــر البياتي، عن 
مقتــل وإصابة عــدد من عناصــر تابعة 
لحزب هللا وكذلك عناصر من الحرس 
الثــوري اإليرانــي جــراء القصــف الذي 
اســتهدف معســكرًا لميليشــيا الحشــد 
شــرق  إيرانيــًا،  المدعومــة  الشــعبي 

محافظة صالح الدين العراقية. وقال 
البياتــي إن المعســكر يضــم صواريــخ 
باليســتية إيرانية الصنع نقلتها طهران 
إلــى المعســكر عبــر شــاحنات  مؤخــرًا 
الغذائيــة  المــواد  لنقــل  تســتخدم 

المبردة.

)١٢()08()١٢(

المحرر االقتصادي

)04(

ـم: ال تكـن خصمـا وحكمـا “التمييـز” خافضـة أتعـاب ُمحكِّ
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رئيــس “الكلمــة الطيبــة” يشــيد بالدعــم الســخي لســموه

جائزة عيسى بن علي تشجع التطوع في البحرين

أكد رئيس االتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيبة حســن بوهزاع أهمية جائزة ســمو الشــيخ 
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، التي أسهمت في تشجيع التطوع في مملكة البحرين 
منذ انطالقها، حتى باتت واحدة من أهم الجوائز التطوعية في المملكة والعالم العربي، مشــيًدا بالدعم 
الســخي الذي يقدمه ســمو الشــيخ عيســى بن علي راعي الجائزة من خالل متابعة ســموه ألعمال اللجنة 

المنظمة للجائزة.

لــه  بيــان  فــي  بوهــزاع  وقــال   
بمناســبة انطالق النسخة التاسعة 
مــن الجائــزة، إن العمــل التطوعي 
اإلنســانية  الجوانــب  ينمــي 
والفرديــة والمجتمعية وال يقتصر 
علــى تقديم المســاعدات الخيرية 
فحســب، بل يمتد ليشمل مختلف 
المجــاالت الصحيــة واالجتماعية 
والثقافيــة والتعليميــة، ويســتفيد 
منــه كل فــرد مــن أفــراد المجتمع، 
القــدرات  بنــاء  فــي  يســهم  كمــا 
وتنمية المهارات لدى المتطوعين 

من الجنسين.
 وأوضــح رئيــس اللجنــة المنظمة 
لجائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن 
علــي للعمــل التطوعــي أن تنميــة 
تعزيــز  فــي  تســهم  التطــوع  روح 
اللحمــة الوطنيــة واالســتفادة من 
تزخــر  التــي  الشــبابية  الطاقــات 
بهــا مملكــة البحريــن والتــي كانت 
أحد العوامل الرئيســية في نجاح 
أفضــل مشــروع تطوعــي  جائــزة 
فعاليــات  ضمــن  البحريــن  فــي 
التطوعــي،  للعمــل  ســموه  جائــزة 
مــن  مجموعــة  أفــرزت  والتــي 
البحرينيــة  التطوعيــة  الكــوادر 

التــي قدمت مشــروعات تطوعية 
متنوعــة بأفكار إبداعية، وحرصنا 
علــى تطويــر هــذه الجائــزة التــي 

لتحفيــز  الخامــس  عامهــا  تدخــل 
المشاركات الشبابية والتطوعية.

ونّوه إلى أن جائزة أفضل مشروع 
األفــراد  فئــات  تضــم  تطوعــي 
التطوعيــة،  والفــرق  والجمعيــات 
والمقيميــن مــن جميع الجنســيات 
تطوعيــة  أعمــال  علــى  القائميــن 
تخــدم المجتمــع البحرينــي، وهي 
الفئــة التــي تــم اســتحداثها العــام 
الماضي والتي القت إقباالً واسًعا 
من المقيمين في المملكة، مشــيًرا 
إلى أنه ســيجري تكريم للشــركات 
التي تقدم أفضل تجارب الشراكة 

المجتمعية في البحرين.
أن  إلــى  بوهــزاع  حســن  ولفــت 
التطوعــي  العمــل  رواد  اختيــار 
فــي العالــم العربــي للحصول على 
للعمــل  علــي  بــن  عيســى  جائــزة 
التطوعي يتم وفــق آلية ومعايير 
موضوعيــة تحرص عليهــا اللجنة 
االتحــاد  مــع  بالتعــاون  المنظمــة 
والجمعيــات  للتطــوع  العربــي 
األهلية والتطوعية المنضوية فيه 
مــن مختلــف الــدول العربيــة إلــى 
جانــب التعاون مــع األمانة العامة 
لجامعــة الــدول العربيــة والقطــاع 

االجتماعــي بهــا مــن أجل تســليط 
الضــوء علــى أفضــل الممارســات 
مســعى  فــي  التطوعيــة،  العربيــة 
حقيقي لتشــجيع العمل التطوعي 
فــي الوطــن العربــي كأحــد روافد 
ولتخفيــف  الحقيقــة  التنميــة 

العبء عن الحكومات.
واختتم بوهــزاع تصريحه مؤكًدا 
يســاعد  التطّوعــي  العمــل  أن 
الفــرد علــى بنــاء شــبكة كبيرة من 
شــخصيته  وتقويــة  العالقــات 
جانــب  إلــى  مهاراتــه  وصقــل 
عديــدة  جديــدة  لمهــارات  تعلمــه 
ومتنوعــة، كما يســهم فــي تطوير 
فــي  المســتدامة  التنميــة  خطــط 

المجتمع.
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Û  حينمــا يأتــي ذكــر مكانــة ودور المملكــة العربيــة الســعودية
الشــقيقة وقيادتهــا الحكيمــة وشــعبها الكريــم وريادتهــا في 
مجالــس ولقــاءات وكلمــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، يتجلى التقدير 
الكبيــر للمملكــة، وعمــق العالقات بيــن البحرين والســعودية 
وهــي عالقــات ترســخت عبر مراحــل تاريخية فــي التوافق 
والتنســيق والمواقــف المشــتركة ســواء علــى صعيــد قضايا 
منظومــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو علــى صعيــد 

القضايا اإلقليمية والدولية.
Û  إذن، نحــن أمــام صــورة رائــدة من العالقــات بيــن القيادتين

والشــعبين الشــقيقين، وأطيب ثمار هذه العالقات ما تحقق 
مــن ثوابــت ورؤى مشــتركة، ولنــا أن نتوقف قليــاًل عند لقاء 
ســمو رئيــس الــوزراء قبــل أيــام فــي اســتقباله ســفير خادم 
الحرمين الشــريفين عبدهللا آل الشيخ بمناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيًرا لبالده في مملكة البحرين، وإشادة سمو األمير 
خليفة بن ســلمان بالدور المحوري الذي تقوم به الســعودية 
بقيــادة ملــك المملكــة العربيــة الســعودية خــادم الحرميــن 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود، فــي إعــالء شــأن األمتيــن العربيــة واإلســالمية، 
فمكانــة الســعودية - كمــا يصفهــا ســمو رئيس الــوزراء - في 
قلــوب ونفــوس الجميع راســخة، فهي قبلــة العالمين العربي 
واإلســالمي، والســند المتيــن الــذي ترتكــز عليــه األمــة فــي 

مواجهة مختلف التحديات.
Û  وألن المملكة العربية الســعودية تمثل العمق االســتراتيجي

فــإن  المنطقــة،  فــي  واالســتقرار  لألمــن  الرئيــس  والعمــاد 
والدعــم  المســاندة  وقفــة  تثمــن  وشــعًبا،  قيــادًة  البحريــن، 
والتعــاون الذي أسســه األجداد، ويســير عليه أبنــاء البلدين، 
وكما قال سمو رئيس الوزراء، فإننا كشعوب تغمرنا السعادة 
لمــا تشــهده الســعودية من نقلــة نوعية بمنجــزات حضارية، 
والبد أن نتأمل جانًبا من أهم الجوانب هنا، وهو أن مسيرة 
التطور والتقدم تعمم الخير على منطقتنا الخليجية، فقيادة 
البلديــن الحكيمتين تؤمنان بالعمل المشــترك لتوفير الحياة 
الكريمة لكل الدول والشعوب، وهنا ال بد أن نستذكر كلمات 
ســعادة الســفير حينما قال: ســأغادر البحرين ولكن ســيظل 
قلبــي فيهــا، وهــو وصــف دقيــق بــأن العالقــة بيــن الشــعبين 
ليســت محصورة بأطر العمل الدبلوماسي والرسمي بل هي 

عالقة محبة وأخوة.
Û  أما عن األخ الفاضل والصديق العزيز ســفير خادم الحرمين

الشريفين عبدهللا آل الشيخ، فله باقات من الشكر والتقدير 
والدعوات بالتوفيق، فقد أسهم بجهده وأفكاره بالعمل على 
تحقيــق إضافــات جوهرية للعالقــات األخوية بيــن البلدين، 
ونسأل هللا عّز وجّل أن ينعم على بلدينا وكل بلداننا بالنماء 

والتقدم الذي يعود بالخير على الشعوب.

“السعودية وقيادتها” راسخــة 
في قلب سمو األمير خليفة

عادل المرزوق

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

حسن بوهزاع

جهود الحكومة في التنمية المستدامة محل تقدير
المشتركة الــبــرامــج  تفعيل  اســتــمــرار  أهمية  تؤكد  البشرية  المستوطنات  مــديــرة 

عقــد وزيــر اإلســكان رئيس وفد مملكــة البحرين المشــارك على 
هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد باألمم 
المتحــدة بواليــة نيويورك األمريكية باســم الحمر لقاء عمل مع 
المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمســتوطنات البشرية 
ميمونــة شــريف، وبحضور رئيس مجلس أمنــاء مركز البحرين 
للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” الشيخ 
عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 

الدولية.
وخــالل اللقــاء أثنــى وزيــر اإلســكان علــى العالقــة الوثيقة بين 
مملكة البحرين وبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  المشــتركة  والمســاعي 
والســيما الهــدف الحادي عشــر المتعلق ببناء مــدن ومجتمعات 

آمنة ومستقرة.
وقــال الوزيــر إن حكومة مملكة البحريــن دائما ما تحرص على 
توثيــق عالقاتهــا بالمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، واالســتفادة 
مــن الخبــرات الدولية فــي تطوير وتعزيــز األداء الحكومي في 

مختلف المجاالت، وتنفيذ األجندات الدولية المشتركة.
وأضــاف  الحمــر أن مشــاركة وفــد مملكة البحرين فــي المنتدى 
السياســي رفيع المستوى بنيويورك يعكس مدى اهتمام مملكة 
البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطالع منظمات 
حكومــة  تبذلــه  مــا  علــى  الدولــي  والمجتمــع  المتحــدة  األمــم 
البحريــن مــن جهود وإجــراءات لتنفيذ تلك األهداف، والســيما 
األهــداف الحيويــة التــي تســهم في تحقيــق الرفــاه للمواطنين 

وتحافظ على الموارد لألجيال القادمة.
مــن جهتهــا، أكــدت ميمونــة شــريف أن مملكــة البحريــن تخطو 
خطوات إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وأن 
جهــود حكومــة المملكــة في هذا الشــأن محــل متابعــة وتقدير، 
مثمنــة التعــاون المســتمر بيــن الجهــات الحكومية فــي المملكة 
وبرنامــج األمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية، ومــا تتضمنه 

من عقد اتفاقات ووثائق للتعاون المشترك.
المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  التنفيذيــة  المديــرة  ثمنــت  كمــا 
للدراســات  البحريــن  مركــز  بتوقيــع  البشــرية  للمســتوطنات 

اإلستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” على اتفاقية إعداد 
تقريــر المــدن العربية 2020 مع المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية بالقاهــرة خــالل شــهر يونيــو 
الماضي، والذي يعد أول تقرير رسمي حول المدن العربية منذ 
العــام 2012، والــذي من المقرر أن يتم تدشــينه خــالل المنتدى 
الحضري العالمي العاشر المقرر عقده في مدينة أبوظبي خالل 

شهر فبراير 2020.
وأكــدت مديــرة برنامــج األمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية 
على أهمية تواصل تنســيق الجهود مع حكومة مملكة البحرين 
لتحقيــق األهــداف التنمويــة، والتنســيق بشــأن االســتحقاقات 
األمميــة المقبلــة واســتمرار تفعيــل البرامــج المشــتركة القائمــة 

حاليا في عدد من المجاالت.

المنامة - وزارة اإلسكان

واشنطن - بنا

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد آل 
المســاعد  العــام  األميــن  مــع  خليفــة، 
المتحــدة  باألمــم  القانونيــة  للشــؤون 
نيويــورك.  فــي  ماتيــاس  ســتيفن 
وأعــرب الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
خليفــة، عن رغبة مملكــة البحرين في 
تعزيــز مجــاالت التعــاون المتنوعة مع 
مكتب األمين العام المســاعد للشؤون 
القانونيــة باألمــم المتحــدة مــن خالل 
القــدرات،  وبنــاء  الخبــرات  تبــادل 
والشــراكة  البنــاء  بالتعــاون  مشــيًدا 
النوعيــة بيــن المملكــة ومنظمــة األمم 
المتحدة ولجانها ووكاالتها المختلفة. 
وبيــن أن المملكــة بقيــادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، نجحت في تحديث البيئة 
االســتثمارية، وفًقــا للمعاييــر الدوليــة 
المعتمــدة، وتوفيــر الحمايــة القانونية 
البحريــن  تحتــل  كمــا  لالســتثمارات، 

موقًعا ريادًيا في تطبيق أحكام قانون 
القانــون  صــدور  بعــد  “األونســيترال”، 
التحكيــم  بشــأن   2015 لســنة   9 رقــم 
التجاري. وأشاد األمين العام المساعد 
المتحــدة  باألمــم  القانونيــة  للشــؤون 
بالمكانة المتميزة لمملكة البحرين في 
تطبيق أحــكام القانون الدولي بنزاهة 
وشــفافية، ومواكبــة المملكــة للمعايير 
القانونيــة الدوليــة. كمــا اجتمــع وكيل 
وزارة الخارجية للشــؤون الدولية، مع 
كل مــن رئيــس إدارة الموارد البشــرية 
توم رودي، ورئيس برنامج الموظفين 
بقســم   )JPO( المبتدئيــن  الفنييــن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الشــؤون 
األمــم  منظمــة  فــي  ساســو،  ماتيــو 

المتحدة بنيويورك. 
ورحــب المســؤوالن باألمــم المتحــدة 
بالتعــاون القائم مع المملكة في مجال 
وتبــادل  البشــرية  القــدرات  تنميــة 

الخبرات.

شراكة نوعية مع األمم المتحدة البحرين نموذج تنموي وإنساني عالمي
رئيـــس “دراســـات”: نجحـــت بجـــدارة فـــي تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة

شــارك رئيس مجلس أمنــاء مركز البحرين 
والدوليــة  االســتراتيجية  للدراســات 
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  )دراســات(  والطاقــة 
فــي  رئيســا  متحدثــا  خليفــة،  آل  أحمــد 
فعاليــة الحــوار العالمــي للمفكرين من دول 
الجنــوب – مشــاورات بيــن مراكــز البحوث 
التنميــة  تقريــر  حــول  الجنــوب  دول  فــي 
البشــرية 2019، والتــي نظمها مكتب األمم 
المتحــدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، 
عــن موضــوع المســاواة فــي إطــار تقريــر 
هامــش  علــى  العالمــي،  البشــرية  التنميــة 
المنتدى السياســي رفيع المســتوى المعني 
بالتنميــة المســتدامة، فــي نيويورك.وأكــد 
فــي كلمتــه، أهميــة تالقــي األفــكار، وبنــاء 

حــوار أكاديمي رصيــن، وتحقيق التواصل 
الفكري بيــن الباحثين والمفكرين في دول 
الجنــوب، وتكريــس التبــادل المعرفــي، من 
أجــل دعــم قضايــا التنميــة، والشــراكة فــي 
صناعــة المســتقبل.وتحدث عــن إنجــازات 
كنمــوذج  البحريــن،  مملكــة  ومكتســبات 
تنمــوي وإنســاني عالمــي، والنجــاح الباهــر 
البــالد  لعاهــل  الشــامل  اإلصالحــي  للنهــج 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، في مختلف المجــاالت، ويأتي في 
مقدمتهــا كل مــا يتعلــق بالمواطــن، وحقــه 
فــي بيئــة آمنــة ومزدهــرة، وحصولــه علــى 

الخدمات بأعلى جودة ممكنة.
وأشــار إلــى جهود حكومــة مملكة البحرين 

التنمويــة  والسياســات  الخطــط  لربــط 
المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف  الوطنيــة 
ذات  واإلحصائيــات  الدراســات  وإعــداد 
الصلة، حيث يطمح برنامج عمل الحكومة 

للسنوات من 2019 – 2022 لتعزيز الثوابت 
األساســية للدولــة والمجتمع، واالســتدامة 
الماليــة والتنميــة االقتصاديــة، عالوة على 

تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

واشنطن - بنا

رئيس “دراسات” يشارك كمتحدث رئيس في فعالية الحوار العالمي
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النعيمي بحوار مع “البالد” )2/2(: وجوب مشاركة المؤسسات التجارية بتطوير بنية ومرافق “الجنوبية”

ــن بـــالـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بــيــن الــســلــطــتــيــن ــحــري ــب ــل ــتــحــقــق ل أي إنـــجـــاز ي

موارد الشركات

تحدثت لزوار مجلسك عن فكرة  «
تختمر بذهنك لمطالبة الشركات 

بالمحافظة الجنوبية بتخصيص جزء 
من مواردها لتطوير البنية التحتية 

والمرافق بالمحافظة، فما نتائج 
مساعيك بهذا الموضوع؟

نعم، بكل تأكيد، فإن المؤسسات التجارية يجب 
أن تشــارك الحكومــة مســؤولية خدمــة المجتمع 
وبمــا يعــود بالنفــع علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 

والمرافق في المحافظة الجنوبية.
ويوجــد مقتــرح قانــون تضامنــت معــه، حيــث 
يهدف هــذا المقترح إلى تضمين ميزانية الدولة 
المقتــرح  الشــركات، ومقــدم  مــوارد  مــن  جــزءا 
زميلي أخي النائب غازي آل رحمة الذي أشــكره 

على ما تقدم به.

لن أتوانى

هل ستجدد ترشحك لمركز نائب رئيس  «
لجنة الشؤون القانونية بدور االنعقاد 

المقبل أم تعتزم الترشح لمركز 
قيادي آخر؟

ليــس هدفــا فــي ذاتهــا، والمهــم هــو  المناصــب 
العمــل الوطنــي مــن أي موقــع، وفــي حــال كان 
هناك حاجة لترشيحي لشغل مركز نائب لرئيس 
لذلــك؛  التقــدم  فــي  أتوانــى  لــن  اللجنــة، فإننــي 

خدمة للعمل التشريعي في المجلس.

هموم الناس

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية  «
بدور االنعقاد المقبل؟

فيمــا يتعلــق باألمــر التشــريعي، فهنــاك أولويــة 
والتــي  قدمتهــا،  التــي  القانونيــة  للمقترحــات 
تعلقــت بالئحــة المجلــس – اقتصــادي – رياضي 
– قضائــي – اجتماعي، ومتابعتها والوصول إلى 

صيغتها.
وقبــل أن أكــون نائبــا، فانــا مواطــن مــن الدائــرة 
الســابعة الجنوبيــة، وهــذه الدائــرة تفتقــد أمورا 
جوهرية ومهمة، ومنها: )اإلســكانية -التعليمية-
الصحية – والبنية التحتية-مركز شبابي-إضافة 
جــزء  الملفــات  وهــذه  البطالــة(،  موضــوع  إلــى 
مــن همــوم النــاس، بــل تشــكل تحديــا مشــتركا 
لــكل المواطنيــن بالمملكــة، إال أننــي أرى كذلــك 
أن هــذه الدائــرة فــي حاجــة إلــى اهتمــام أكبــر 
لتطويــر هــذه المجاالت. وســوف أواصــل الجهد 
مــن خــالل دوري فــي المجلــس لتحقيــق المزيد 
مــن المكتســبات للملفــات المشــتركة للمواطنيــن 

األعزاء.
والبــد أن أنــوه إلــى العمــل المثمــر الــذي يقــوم 
بــه المحافــظ ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل 
اهتمــام  مــن  الجنوبيــة  المحافظــة  فــي  خليفــة 
الجنوبيــة،  أهالــي  لصالــح  يتوقــف  ال  وعمــل 
ونحــن محظوظــون بهذا الرجــل، ونأمل من هللا 
لــكل خيــر وصــالح؛ لخدمــة مملكــة  أن يوفقــه 

البحرين، ونحن نقف معه وندعمه بكل قوة.

تعاون طيب

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح  «
عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك 

ألثر توجيهات سمو رئيس الوزراء 
من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة 

وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

يكــون  البحريــن  لمملكــة  يتحقــق  إنجــاز  أي  إن 
بالضرورة عبر التعاون والشــراكة بين الســلطتين 
هــذا  وأن  خصوصــا  والتشــريعية،  التنفيذيــة 
التعاون يأتي تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة 
البحريــن، وتنفيــذا لتوجيهــات القيــادة الحكيمة، 
بمــا مــن شــأنه أن ينعكــس بالخيــر علــى الوطــن 

والمواطنين. 
الفصــل بيــن الســلطات الــذي نــص عليــه دســتور 
بذلــك  يعنــي  ال  أسســه  وبيــن  البحريــن  مملكــة 
ممارســة  فــي  وتنفــرد  تختــص  ســلطة  كل  أن 
اختصاصاتهــا مــن دون وجــود أي نوع من أنواع 
الرقابــة والتعــاون مــع الســلطات األخــرى، وإنمــا 
أوجب الدستور بأن يكون هذا االختصاص الذي 
يمــارس من الســلطات الثالث يقوم على أســاس 
تحقيقــا  وذلــك  والرقابــة؛  والشــراكة  التعــاون 

للصالح العام. 
ووجــدت  التعــاون  هــذا  شــخصيا  لمســت  وقــد 
تجاوبــا طيبــا في هــذا المجال، ســواء من خالل 
أثنــاء  التنفيذيــة  الســلطة  ممثلــي  مــع  التعامــل 
حضورهــم جلســات المجلــس أو اللجــان، أو مــن 
خالل تشرفي باللقاء مع القيادة الحكيمة؛ وذلك 

إليصال طموحات الشعب ومرئياتهم. 
ومــن ثم، فإن أي نجاح يتحقق بتكامل وتضافر 

أن  فــي  والشــك  الســلطتين،  كال  وتعــاون 
توجيهات ســمو رئيس الــوزراء لها 

بالــغ األثــر لتنفيــذ ما جــاء في 
الحكومــة  عمــل  برنامــج 

حكميــة  رؤيــة  ضمــن 
ســديدة  وتوجيهــات 
بما يعود بالخير على 

مملكة البحرين.   

عمل مركب

نشرت صحيفة زميلة إحصائية أنك وقعت  «
على 12 اقتراحا برغبة، وقدمت سؤاال 

برلمانيا يتيما، ووقعت على 4 اقتراحات 
بقوانين.. أال ترى بأنك زاهد في تفعيل 

األدوات الدستورية وبخاصة األسئلة 
واقتراح التشريعات؟

أوال أرى أن العمــل فــي البرلمــان عمــل مركب ومتعدد 
األبعــاد، وهو عمل جماعي، وليس بالتحديد يجب أن 
يكــون عمــال فرديــا يقاس عليــه، ومن ثم يتم حســابه 
كميا بعدد ما تقدم به عضو المجلس، سواًء ما تقدمه 
بــه بصــورة منفــردة أو مــا ســاهمت فــي تقديمــه مــع 
بقيــة األعضــاء، ولذلك فإن المرئي منــه لدى الجمهور 
أقــل بكثيــر من حقيقة مســاهمة التــي ال يتم تغطيتها 
إعالميــا، وهنالــك عمل يومــي كبير وغيــر منظور، وال 
يتــم فقط في جلســات المجلس األســبوعية، وهذا ما 
يقــوم بــه نــواب الشــعب. وال تشــكل األدوات الرقابية 
والتشريعية إال جانبا بسيطا من هذا العمل الكبير الذي 

يضطلع به النائب خالل المدة القانونية لعضويته في 
المجلس.

تقدمــت  فإنــي  الكمــي،  المعيــار  منطلــق  ومــن  ثانيــا 
بمــا رأيتــه مناســبا مــن اقتراحات وأســئلة خــالل دور 
االنعقاد األول، والبد أن أنوه بأنني تشرفت بأن أكون 
عضــوا بلجنة دراســة برنامــج عمل الحكومــة، وكانت 
هنــاك استفســارات وتوضيحــات موجــه إلــى الــوزراء 
أو إلــى نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، حيــث كانــت 
تجربــة إيجابيــة بشــكل كبيــر، أظهــر نتائــج ملموســة 
وبينت مدى التعاون التام بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية، وبعد ختام عمل اللجنة حظيت بتجاوب 
ســريع مــن جانــب الــوزراء فــي أي استفســار ســواء 
قدمته رسميا عبر مجلس النواب أو عند االلتقاء بهم.
 إضافــة إلــى ذلــك بأنــه وبصفتــي نائبا لرئيــس اللجنة 
التشريعية، فإنه وفقا لالئحة الداخلية للمجلس، فإنه 
يجــب أن تحــال إلينــا جميع اقتراحــات القوانين التي 
يتقــدم بهــا أعضــاء المجلــس لدراســتها وإبــداء الرأي 

القانوني عليها.
كما أن الفصل التشــريعي لم يمِض منه إال دور انعقاد 
واحــد فقــط، ومــازال هناك ثالثــة أدوار انعقاد قادمة، 
ســأبذل خاللها العديد من الجهود لتحقيق ما تقدمت 
به في برنامجي االنتخابي ســواًء من خالل ما سوف 
أتقدم به من اقتراحات برغبة أو اقتراحات بقانون أو 

التواصل المباشر مع ممثلي الحكومة.

مكتسبات نافعة

كم نسبة ما حققته ببرنامجك االنتخابي؟  «

فيمــا يتعلــق بمحور ســؤالكم الذي تفضلتم بــه بداية، 
بشــأن نســبة ما تحقق من برنامجي االنتخابي ســواًء 
مــا تحقــق من هذا البرنامج خــالل دور االنعقاد األول 
مــن الفصــل التشــريعي الحالــي، ومــا ســوف 
أعمــل على تحقيقــه خــالل أدوار االنعقاد 

المقبلة، فإني البد أن أوضح اآلتي:
إن العمــل التشــريعي الــذي يضطلــع 
به أعضــاء مجلس النواب تحديدا 
الدســتور  عليــه  نــص  لمــا  وفقــا 
والالئحــة الداخليــة للمجلــس 

العمــل  يمــر بسلســلة طويلــة مــن اإلجــراءات يجــب 
بهــا ســواء كان اقتــراح قانــون تقدم به بدايــة أعضاء 

المجلس أو اقتراح برغبة.
وإذا كان األمــر يتعلــق باقتــراح برغبــة يجــب أن يتــم 
إحالته إلى اللجان المختصة؛ لدراســته دراســة دقيقة 
مــن كافــة جوانبــه ومن ثــم الموافقة عليه مــن عدمه، 
ثــم تقــوم اللجان برفع الموضوع إلــى المجلس إلبداء 
قــراره فيــه، ومتى مــا وافق عليه المجلــس يحال إلى 
مجلــس الــوزراء، والــذي بــدوره لديه ســتة أشــهر للرد 
وفقــا لمــا نــص عليه المــادة )68( من الدســتور والمادة 
)128( مــن الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، وذلــك 
للموافقــة على ما جاء في االقتراح برغبة والنظر في 
توافــر االعتمــادات الماليــة المترتبــة علــى الرغبــة في 

حال الموافقة عليها.
أمــا إذا تعلــق األمــر باقتراح قانون، فــإن األمر يتطلب 
إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس إلبداء رأيها 
فيه، فإذا وافقت اللجنة عليه، يتم رفعه إلى الحكومة 
لوضعــه فــي صيغــة مشــروع قانــون ومــن ثــم يعرض 
على السلطة التشريعية لمناقشة وإقراره، وذلك عمالً 

بأحكام المادتين )81( و )92/ أ( من الدستور.
وفقــا  عــام  بشــكل  المجلــس  عمــل  فــإن  وعليــه، 
الختصاصه يحتاج وقتا يمتد طويال، ال يمكن أن يتم 
قيــاس نتائج وثمــار العمل البرلماني خالل دور انعقاد 

واحد، ومن ثم تحديد نسبة اإلنجاز فيه.
يشــمل  فهــو  االنتخابــي،  ببرنامجــي  يتعلــق  وفيمــا 
مبــادئ وأهــداف طموح تعبر عن تطلعــات المواطنين 
المحافظــة  مــن  الســابعة  الدائــرة  فــي  والقاطنيــن 

الجنوبية وجميع مناطق مملكة البحرين.
ونعمــل كنــواب للشــعب علــى تحقيقهــا خــالل الفصل 
4 ســنوات متواصلــة،  إلــى  التشــريعي، والــذي يمتــد 
فيــه أعضــاء  بــدء  مــا  اســتكمال  علــى  نعمــل  ونحــن 
مجلــس النــواب الذيــن ســبقونا فــي هذا العمــل خالل 

الفصول التشريعية السابقة.
الفصــل  هــذا  خــالل  يوفقنــا  أن  تعالــى  هللا  ونســأل 
مــن  تحقيقــه  يمكــن  مــا  تحقيــق  إلــى  التشــريعي 
مكتســبات تعــود بالنفــع والخير على مملكــة البحرين، 

وفقا لإلمكانات المتاحة.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، والنائب علي النعيمي، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

اعتبر النائب علي ماجد النعيمي عبر “البالد” أن محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة يقوم بعمل مثمر وعمل 
ال يتوقف لصالح أهالي الجنوبية.

وقــال بحــوار مــع الصحيفــة: “نحن محظوظون بهذا الرجل، ونأمــل من هللا أن يوفقه لكل خير وصالح؛ لخدمة مملكة البحرين، 
ونحن نقف معه وندعمه بكل قوة”.

وتحدث النعيمي عن وجوب مشاركة المؤسسات التجارية الحكومة في مسؤولية خدمة المجتمع وبما يعود بالنفع على تطوير 
البنية التحتية والمرافق في المحافظة الجنوبية.

وأشار لتضامنه مع اقتراح بقانون يهدف لتضمين ميزانية الدولة جزءا من موارد الشركات.
ولفت إلى أن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية تفتقد أمورا جوهرية ومهمة، ومنها أمور إسكانية وتعليمية وصحية وذات 

صلة بالبنية التحتية ومركز شبابي، إضافة إلى موضوع البطالة.
وأردف: هذه الدائرة في حاجة إلى اهتمام أكبر لتطوير هذه المجاالت، وسأواصل الجهد من خالل دوري في المجلس لتحقيق 

المزيد من المكتسبات للملفات المشتركة للمواطنين األعزاء.
وفيمــا يأتــي نــص الجــزء الثاني واألخير من حوار صحيفة البالد مع نائب رئيس لجنة الشــؤون القانونية والتشــريعية بمجلس 

النواب علي ماجد النعيمي:

راشد الغائب I تصوير رسول الحجيري

عمل سمو محافظ الجنوبية مثمر.. وأدعمه بقوة

حوار

دائرتي تحتاج 
مركزا شبابيا... 
ولتحريك ملف 

البطالة

األدوات 
الرقابية 

والتشريعية 
جانب بسيط 

من عمل 
النائب

دائرتي 
تفتقد 
أمورا 

إسكانية 
وتعليمية 

وصحية

عمل البرلمان 
مركب 

ومتعدد 
األبعاد 
وعمل 

جماعي

عمل 
المجلس 

وفقا 
الختصاصه 
يحتاج وقتا 

طويال

المناصب ليس 
هدفا والمهم 
العمل الوطني 

من أي موقع

عمل سمو 
محافظ الجنوبية 
ال يتوقف لصالح 

األهالي

أهالي الجنوبية 
محظوظون بسمو 

الشيخ خليفة بن 
علي

توجيهات سمو 
رئيس الوزراء لها 

بالغ األثر



وضــع مبــدأ جديــد أرســته محكمــة التمييز النقاط على حروف موضوع شــائك يتعلــق بتحديد أتعاب المحكميــن، وبما يضبط جنوح 
ارتفــاع أجورهــم. وتشــهد المحاكــم خالفــات متكررة بيــن الخصوم على التقديــرات المرتفعة ألتعــاب المحكمين، وهــل تعتبر المبالغ 
المطلوبــة منهــم مناســبة أو ال. ويــدون المحكمــون مبالغ أتعابهم ضمن أحكامهــم للبت بالمنازعات المنظــورة أمامهم، حتى في حال 

رفض أحد طرفي الخصومة توقيع االتفاق على تحديد المبلغ.

وقالــت محكمــة التمييــز أن تقدير األتعاب 
ال يعتبــر من عناصر خصومة التحكيم، وال 
يســوغ أن يكــون المحكــم خصمــا وحكمــا، 
وإذا حــدد المحكــم أتعابه فــي حكمه، فإنه 
الحكــم وملزمــا  هــذا  مــن  يعتبــر جــزءا  ال 

ألطرافه. 
ينــص  لــم  مــا  القانــون  وعالجــت محكمــة 
عليــه التشــريع الوطنــي بأنــه إذا لــم يتفــق 
الخصــوم مــع المحكــم علــى مــا يســتحقه 
أجرا لعمله، فال سبيل لتقديره غير اللجوء 
إلــى القضاء، بدعــوى مبتدئة إلى المحكمة 
المدنيــة المختصــة، وفقــا للقواعــد العامــة 

في االختصاص القضائي.

ملخص القصة

بدأت القصة عندما اختلفت وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع 
شــركة خاصــة، واتفاقهما بفصل االختالف 

عبر التحكيم وليس القضاء.
حدد الخصمان محكما للفصل في الخالف، 
ولكــن الــوزارة اختلفــت مــع المحكــم بمبلغ 
أتعابــه، إذ طلــب المحكــم 207 آالف دينــار 
و500 فلس، ورفضت الوزارة التوقيع على 
مشــروع مشــارطة التحكيــم، وهــو االتفاق 
بيــن الخصميــن على قواعــد التحكيم مثل 

تحديد اللغة والمكان واألتعاب.
وبالرغــم مــن تحفــظ الــوزارة علــى توقيــع 
أتعــاب  مبلــغ  ارتفــاع  بســبب  المشــارطة 
المحكــم إال أن األخيــر مضــى في جلســات 

التحكيم مع تمسكه بتقدير أتعابه.
الــوزارة  بإدانــة  حكمــه  المحكــم  وأصــدر 
وبالتالي تحملها ســداد أتعابه لكن األخيرة 
الســداد. وطويــت بذلــك صفحــة  رفضــت 
الخاصــة  الــوزارة والشــركة  بيــن  الخــالف 

بإدانة األولى.
وبدأت صفحــة جديدة من الخالف تحول 
فيهــا المحكم إلى خصــم، إذ رفعت الوزارة 
ضــد  المدنيــة  الكبــرى  بالمحكمــة  دعــوى 

المحكم تطلب تقدير أتعاب األخير.
وحكمــت المحكمــة بتقدير أتعــاب المحكم 
الحكــم،  فاســتأنف  دينــار  ألــف   60 بمبلــغ 
وحكمــت محكمة االســتئناف العليا بإلغائه 
المحكــم  كســب  أّي  الدعــوى،  وبرفــض 
محكمــة  وقــررت  الــوزارة  ضــد  قضيتــه 
دينــار  آالف   207 علــى  حصولــه  النقــض 

و500 فلس بدال من 60 ألف دينار.
وهنــا دقــت الــوزارة بــاب محكمــة التمييز، 
وانتصرت محكمة القانون للوزارة بإرســاء 
مبــدأ حديث بــأن من حق المحكمة تحديد 
مــع  االختــالف  حــال  فــي  األتعــاب  مبلــغ 

المحكــم علــى مبلــغ أتعابــه، وأيــدت حكــم 
محكمــة أول درجــة بتحديد مبلــغ األتعاب 

بـ 60 ألف دينار.
وصــدر الحكــم بالجلســة المنعقــدة بتاريخ 
رقــم  الطعــن  ويحمــل   ،2018 ســبتمبر   17
أبــرز  “البــالد”  وتنشــر   .10/2017/25/1

حيثيات الحكم:

إعفاء الرسوم

وحيــث إنه لما كان قضــاء محكمة التمييز 
عــن ســداد  الطاعــن  أن عجــز  علــى  جــرى 
وزيــر  إلــى  الطعــن وتقديــم طلــب  رســوم 
مانعــا  يعتبــر  أدائهــا  مــن  إلعفائــه  العــدل 
لسريان ميعاد الطعن في الفترة من تقديم 
الطاعن طلب إعفائه من الرسوم الى حين 

البت فيه. 
الحكــم  أن  األوراق  مــن  البيــن  وكان 
المطعون فيه صدر بالجلســة التي حضرها 
ممثــل الطاعنــة، فإن ميعاد الطعن بالنســبة 
لها ينتهي يوم 8/1/2017 الذي قدمت فيه 
طلبــا بإعفائها من الرســوم فتوقف ســريان 
ميعــاد الطعــن إلى حيــن البت فيــه بتاريخ 

.9/1/2017
قســم  الــى  الطعــن  صحيفــة  قدمــت  وإذ 
اليــوم  فــي  بالمحكمــة  الدعــاوى  تســجيل 

التالــي 10/1/2017، فإنــه يكــون قــد رفــع 
خــالل الميعــاد المقــرر مســتوفيا أوضاعــه 

الشكلية ويتعين قبوله شكال.

خصم وحكم

الحكــم  علــى  تنعــى  الطاعنــة  إن  وحيــث 
والخطــأ  القانــون  مخالفــة  فيــه  المطعــون 
الدعــوى  برفــض  قضــى  إذ  تطبيقــه،  فــي 
التــي أقامتها لدى المحكمة الكبرى المدنية 
بطلــب تقدير أتعاب المطعــون ضده األول 
عــن عملــه محكمــا فصل فــي النــزاع القائم 
بينهــا وبيــن المطعــون ضدهــا الثانيــة بناء 
علــى مــا أورده أن تقديــر المحكــم ألتعابــه 
فــي الحكــم الــذي أصــدره يشــكل شــقا من 
اتبــاع  عليهــا  يتعيــن  وكان  الحكــم،  هــذا 
الطريــق الــذي رســمه القانــون للطعــن فيــه 
االتعــاب  تقديــر  طلــب  إلــى  اللجــوء  دون 
الكبــرى  المحكمــة  لــدى  مبتــدأه  بدعــوى 
المدنيــة رغــم مــا هــو ثابــت بــاألوراق أنهــا 
رفضــت التوقيــع علــى مشــارطة التحكيــم 
تقديــرا  وضمنهــا  المحكــم  أعدهــا  التــي 
ألتعابــه، فــال يعتــد بهــذا التقديــر، وال يعــد 
جزءا من الحكم لخروجه عن حدود والية 
المحكــم، وإنما تختص به المحكمة الكبرى 
المدنيــة خالفــا لما ذهب اليــه الحكم وبنى 
عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما 
كان التحكيــم طريقــا اســتثنائيا للتقاضــي 
يقــوم أساســا علــى إرادة الخصــوم يتحدد 
المحكــم،  وواليــة  الخصومــة  نطــاق  فيــه 
بأوجــه  فيهــا  الصــادرة  األحــكام  وحجيــة 
النزاع القائمة بين الخصوم ويتفقون على 

طرحها على المحكم للفصل فيها ويختص 
بالتبعيــة بالفصــل فيمــن يلتــزم بمصاريــف 
التحكيــم التــي تشــمل أتعاب المحكــم. أما 
تقديــر هــذه االتعــاب، فإنــه ال يعتبــر مــن 
عناصــر خصومــة التحكيم، فــال يعتبر قرار 
المحكم بشــأنه قضاء يعتد به إذ ال يســوغ 
أن يكــون المحكم خصما وحكما وإذا حدد 
المحكــم أتعابه في حكــم التحكيم، فإنه ال 
يعتبر جزءا من هذا الحكم ملزما ألطرافه. 
البحرينــي  التشــريع  وكان  ذلــك  كان  لمــا 
لــم يتضمــن نصــا فــي هــذا الشــأن، فإنــه ما 
لــم يتفــق الخصــوم مــع المحكــم علــى مــا 
يســتحقه أجــرا لعملــه، فــال ســبيل لتقديره 
غيــر اللجــوء الــى القضــاء بدعــوى مبتــدأة 
وفقــا  المختصــة  المدنيــة  المحكمــة  إلــى 
للقواعــد العامــة في االختصــاص القضائي 
خالفــا لمــا ذهب إليه الحكــم المطعون فيه 
وبنــى عليــه قضــاءه ممــا يعيبــه ويوجــب 

نقضه. 
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل 
فيــه ولما تقدم وكان الحكم المســتأنف قد 
التــزم في قضائه صحيح القانون بأســباب 
ســائغة تكفــي لحملــه، فإنــه يتعيــن رفــض 

االستئناف وتأييد ذلك الحكم.

 منطوق الحكم

شــكال  الطعــن  بقبــول  المحكمــة  حكمــت 
وفــي موضوعــه بنقــض الحكــم المطعــون 
برفضــه  االســتئناف  موضــوع  وفــي  فيــه 
وتاييد الحكم المســتأنف وبالزام المطعون 
ضــده األول مصاريــف الطعــن ومصاريــف 

االستئناف.

المحكميــن ألجــور  المرتفعــة  التقديــرات  جنــوح  يضبــط  جديــدا  مبــدأ  تنشــر   ”^“

قدم المحامي والمحكم بالقانون التجاري محمود ربيع إيضاحا قانونيا عبر “البالد” عن فلسفة اعتماد نظام التحكيم بالبحرين. 
وقــال: أصبــح اللجــوء إلــى التحكيــم كطريق لتســوية المنازعات أمرا شــائعا، ومن ميزاته ســرعة البت فــي القضايا، حيث إن 
المحكميــن غالبــا متفرغــون للفصــل فــي الخصومــة على وجه الســرعة، وال يوجــد لديهم خصومــات قضائية تســتغرق وقتهم 

وتثقل كاهلهم. وفيما يأتي نص اإليضاح:

بأنــه طريــق  التحكيــم  ُنعــرف  أن  يمكــن 
بديــل عــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي 
يتفق فيه الخصوم فيما بينهم على حكم 
أو مركــز تحكيمــي وذلــك وفــق شــروط 

معينة للفصل في نزاع قائم بينهم.
ويكــون القــرار الصادر مــن المحكم قرارا 
الزما بمعنى  قضاء معتد به، ال يســتطيع 
األطــراف التنصــل منه، ويحــق لمن صدر 
لــه الحكــم اللجــوء إلــى محاكــم التنفيــذ 
لكي تأخذ االجراءات الالزمة إلسترجاع 

حقه. 

وإذا اتفــق األطــراف علــى اللجــوء إلــى 
التحكيم ال يجوز لهم بعد ذلك رفع األمر 
للقضاء وإال كانت الدعوى غير مسموعة.  
وشــيوع اللجــوء إلــى التحكيــم مــرد إلى 
مــا لــه  مــن مميــزات مــن أهمهــا ســرعة 
البــت فــي القضايــا، حيــث إن المحكميــن 
غالبــا متفرغــون ألداء المهــام التحكيمية 
وجــه  علــى  الخصومــة  فــي  والفصــل 
خصومــات  لديهــم  يوجــد  وال  الســرعة، 
وتثقــل  وقتهــم  تســتغرق  قضائيــة 
كاهلهــم لذلــك يتــم البــدء فــي الخصومة 

التحكيميــة فــورا علــى أن تنتهي بأســرع 
وقــت ممكــن ضمانــا أن يصــل الحــق إلى 

أصحابه.
الخــالف  ُيبقــي  التحكيــم  إلــى  اللجــوء 
الدنيــا؛ ألن  فــي حــدوده  الخصــوم  بيــن 
المحكــم  بأنفســهم  يختــارون  أطرافــه 
علــى أســاس الثقــة وانطالقــا مــن الرغبة 
فــي المحافظــة فيمــا بينهــم مــن عالقات 
تجاريــة وتعامالت مالية أو الرغبة كذلك 
أن تكون وقائع النزاع سرية بين أطرافه 
ال يطلــع عليهــا اآلخــرون، بالعكــس ما قد 

يصــدر مــن قضاء مفــروض وعلني متاح 
للعامة.  

مــن  كثيــرا  فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
خاصــة  خبــرة  تتطلــب  النزاعــات 
واستثنائية للفصل في الخصومة فيها 

كالفصل في منازعات المالحة البحرية 
أو البرمجيات اإللكترونية والمنازعات 

الهندسية بأنواعها. 
التحكيم يحل المشاكل في حال وجود 
أطراف من دول مختلفة، أو جود دول 
ومنظمــات أجنبية كأطراف في النزاع، 
حيــث ال يتقيــد المحكم بقانــون معين، 
حيــث باإلمــكان اإلتفــاق علــى القانــون 

الواجــب التطبيــق بيــن المتخاصميــن، 
والتــي ســيتم علــى أساســه الفصل في 
المرونــة  ميــزات  إحــدى  هــذه  النــزاع، 

التي يتصف بها التحكيم.
وأخيرا و ليس آخرا يمكن للمتخاصمين 
فــي  العناصــر  كافــة  علــى  االتفــاق 
الخصومــة مــن حيــث شــخص المحكم 
الواجــب  والقانــون  المــكان  واختيــار 
ومــدى  االثبــات  وقواعــد  التطبيــق 
إمــكان التقاضي علــى درجة واحدة أو 
درجتين واللغة والفترة الالزمة للفصل 
فــي الخصومــة والمصروفــات، إضافــة 
إلــى أتعــاب المحكــم متــى تــم االتفــاق 

عليها مع األخير.
محــل  التحكيــم  يحــل  هــل  الســؤال: 

القضاء في القرن الحادي والعشرين؟

التحكيم طريق بديل عن القضاء.. وسرعته أبرز ميزة
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م إذا اختلف الخصوم ر أتعاب الُمحكِّ المحكمة تقدِّ

م:  ال تكن خصما وحكما “التمييز” خافضة أتعاب ُمحكِّ
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شــكا ســكان بمجمــع 1014 بمنطقة الهملة عبر “البالد” مــن اختناق منطقتهم 
الســكنية بســيارات “الســكراب”. وقال النائب أحمد الدمســتاني لـ “البالد” إن 
مجموعة من األهالي طالبوه بضرورة التحرك إليجاد حلول مناسبة لألهالي 

من هذه المشكلة المتجددة.

وذكــر أن األهالــي يعانــون مــن وجود 
عشرات السيارات التالفة والمهجورة 
مخالفــات  تحريــر  تتطلــب  والتــي 

ضدها إلزالتها.
المواطنيــن  وعــد  أنــه  إلــى  وأشــار 
بتحريــك هــذا الموضــوع لــدى بلديــة 
ثقتــه  ومؤكــًدا  الشــمالية،  المنطقــة 
بالمديــر العــام للبلدية لميــاء الفضالة 
التخــاذ القــرار المناســب بشــأن هــذا 

الموضوع.
بيــن  حملــة  إطــاق  أهميــة  وأكــد 
مختلــف الجهات الرســمية المختصة 

إلزالــة الســيارات التي تعيــق الحركة 
المرورية وتؤثر على البيئة.

إعاقــة  عــن  الدمســتاني  وتحــدث 
سيارات “السكراب” للحركة المرورية 

وتشويه المنظر العام للمحافظة.
الكبــرى  المســؤولية  أن  إلــى  ولفــت 
تقــع علــى عاتــق أصحــاب الكراجــات 
إمهالهــم  وضــرورة  الهملــة،  بمنطقــة 
بفترة زمنية مناسبة إلزالة السيارات 
ســيجري  وإال  والمهجــورة،  التالفــة 
ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

المخالفين.

شارع زيد

تحــدث  آخــر،  موضــوع  وفــي 

الدمســتاني عــن تلقيــه شــكاوى مــن 

مواطنين بشــأن ركن ســيارات بشكل 

مســتمر بشــارع زيــد بــن عميــرة ممــا 
يعرقــل الحركة المروريــة والتجارية، 
المواطنيــن  وعــد  أنــه  إلــى  ومشــيًرا 
التخــاذ  الازمــة  الخطــوات  باتخــاذ 

اإلجراء المناســب بالتعاون مع وزارة 
العامــة  بــاإلدارة  ممثلــة  الداخليــة 

للمرور.
المتضرريــن  المواطنيــن  أن  وذكــر   

هــم أصحاب محات تجارية بشــارع 
زيــد بــن عميــرة، وتحجب الســيارات 
المتوقفة أمام محاتهم من تمكينهم 
من وصول الزبائن لهم بشكل سريع.

  

عمارات من سيارات “السكراب” بمجمع 1014 بالهملة
ــة إزالـ ــاق حــمــلــة  ــ الــشــمــالــيــة إلط بــلــديــة  مــخــاطــبــة  لـــ “^”:  الــدمــســتــانــي 

أحرز عضو مجلس المحرق البلدي فاضل العود على درجة الماجستير بتفوق بتخصص اإلعالم من الجامعة األهلية.
وأشرف على الرسالة رضا عبدالواجد أمين.

طبيعــة  معرفــة  إلــى  الدراســة  وهدفــت 
وســمات واتجاهــات التغطية لموضوعات 
وقضايــا معينــة من خــال رصــد وتحليل 

بصحف محلية.
المســح  منهــج  اعتمــد  أنــه  العــود  وقــال 
بالعينــة وأجريــت الدراســة خــال الفتــرة 
 2017 يوليــو   1 مــن  بدايــة  مــن  الممتــدة 
حتــى 30 يونيــو 2018 وتــم عمــل تحليل 

لمضمون 605 مواد صحفية.
إلــى أن  أنــه خلــص برســالته  الــى  ولفــت 
طــرح  علــى  ركــزت  المحليــة  الصحــف 
المواضيــع واألخبــار التــي تعنــى بالشــأن 

الفلسطيني بشكل كبير.
مــن  لــكل  والتقديــر  الشــكر  العــود  وقــدم 
درجــة  لحصــول  طريقــه  فــي  ســانده 

الماجستير.

أعلنــت أكاديميــة “روزاريــو” عــن فتح باب التســجيل للدورة الثانية للنشــاط الصيفي 
والذي سيبدأ بتاريخ 2019 يوليو  22 بموقع األكاديمية بدوار 13 بمدينة حمد القريب 

من قرية المالكية.

النشــاط  أن  األكاديميــة  إدارة  وقالــت 
الصيفــي ألكاديميــة روزاريــو تمّيــز بالتنوع 
والترفيهيــة  الرياضيــة  األنشــطة  بيــن 
والتيكوانــدو،  الســباحة،  مثــل  والتعليميــة 

وتلويــن،  ورســم  القــدم،  كــرة  وأساســيات 
ودرس  تجويــد،  ودرس  يدويــه،  وأشــغال 
لغــة انجليزيــة، ورحــات خارجيــة، وصالة 

ألعاب مفتوحة.

وذكــرت أن النشــاط يشــرف عليــه معلمــي 
فــي  كبيــرة  خبــرة  لديهــم  رياضيــة  تربيــة 
األنشــطة الرياضية باإلضافة إلى مشــرفين 
ومشرفات يهتمون بنظام وسامة الصغار.

وتــم فتــح بــاب التســجيل للــدورة الثانيــة 
والتــي ســتبدأ الســبت بتاريــخ 2019 يوليو 
 27. ومــن يرغــب بتســجيل طفلــه االتصال 

العود متوسطا لجنة المناقشةعلى هاتف رقم 38763171.

الدراســة شــملت تحليــل مضمــون 605 مــواد صحفيــة

 تمّيز بالتنوع بين األنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية

البلـدي العـود يحـرز الماجستيـر بتفـوق

فتــح التسجيــل ألكاديميــة “روزاريــو”

أوضحــت عضــو المجلــس البلــدي الشــمالي ممثــل الدائرة 12، زينــب الــدرازي أن طلبات عمــل المرتفعات من 
اختصاصــات وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي وهــي تعمــل وفــق لجنــة مكونــة مــن 
الوزارة نفسها وبالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور وفق معايير ومقاييس جودة وسالمة المشاة والمركبات.

 وصرحــت الــدرازي بــأن المجلس 
األدوار  ومنــذ  ســعى  البلــدي 
الســابقة إلى تذليــل الصعاب على 
طلبــات  باســتقبال  المواطنيــن 
تســهيل  أجــل  مــن  المواطنيــن 
إيصــال الطلبات للجهــات المعنية 
المجلــس  ويقــوم  ومتابعتهــا، 
الطلبــات  هــذه  بمتابعــة  البلــدي 
حتــى إقرارهــا مــن عدمــه، ويأتي 
ــا  مختصًّ المرتفعــات  وضــع  قــرار 
معاييــر  وفــق  المعنيــة  باللجنــة 
الســامة.  أمــور  تراعــي  محــددة 
وتتمثــل مهمــة هــذه اللجنــة فــي 
دراســة  أثنــاء  المواقــع  زيــارة 

طلبــات مرتفعــات الســرعة وذلــك 
وفًقــا لمعاييــر خاصة وأمور فنية، 
البلــدي  المجلــس  عضــو  ويكــون 
موقــع  علــى  واطــاع  علــم  علــى 

الطلــب قبل قيام لجنة المرتفعات 
بزيارة الموقع.

وأوضحــت الــدرازي أنها تســتقبل 
طلبــات الدائــرة بشــأن المرتفعات 
وتحتفــظ  اهتمــام  بــكل  وغيرهــا 
بــكل  وتتابعهــا  بالمراســات 
اهتمــام، وتتفضل وزارة األشــغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
العمرانــي بإفادتنــا بتقريــر شــهري 
لــكل الطلبــات المرفوعــة، ودرجــة 
مســتجداتها،  وبيــان  تنفيذهــا 
وبينــت بأن رفض بعــض الطلبات 
يأتــي مــن قبــل اللجنــة المختصــة 
عــدة  وجــود  منهــا  أســباب  لعــدة 

مرتفعــات تفي بالغرض أو نتيجة 
لقــرب مســافة المرتفــع المطلــوب 
مــن مدخــل أو مخــرج األمــر الذي 
يشكل تعارضا مع سير المركبات،

وأفــادت الــدرازي بــأن هنــاك عدة 
أنواع لمرتفعات تخفيف الســرعة 

منهــا المرتفعــات اإلســفلتية ويتم 
أنــواع  جميــع  علــى  اســتخدامها 
والداخليــة،  الفرعيــة  الطــرق 
ولــكل نــوع موقــع معيــن حســب 
المــكان  ومناســبة  االســتخدام 
الــذي يناســبه المرتفــع، فمنهــا مــا 
المشــاة  معابــر  عنــد  يســتخدم 
فقــط وقــرب المــدارس، ومنهــا ما 
يستخدم عند التقاطعات، وبعض 
توضــع  المرتفعــات  مــن  األنــواع 
الفرعيــة  الطــرق  تقاطعــات  عنــد 
مــع الشــوارع الرئيســية وبعضهــا 
الفرعيــة  الشــوارع  فــي  توضــع 
الســكنية  المــدن  فــي  والداخليــة 
فــي  الموجــودة  المرتفعــات  مثــل 

مدينة حمد.
المتكــررة  الماحظــات  وحــول 
الدائــرة  وأهالــي  المواطنيــن  مــن 

أوضحت الدرازي أنها تتابع وببالغ 
دائرتهــا  طلبــات  جميــع  الحــرص 
وتتواصــل مــع الجهــات المعنيــة، 
وتقــوم بزيــارة مواقع الطلبات مع 
لجنــة المرتفعــات وتهتــم بمتابعــة 
كل توصياتهم ومراجعتهم ومدى 
ماءمــة هــذه التوصيــات، وتؤكد 
تنفيــذ  فــي  جهــًدا  تألــو  لــن  أنهــا 
طلبــات أهالــي الدائــرة بمــا يحقق 
متطلبات الســامة المرورية على 
يلبــي  وبمــا  والشــوارع  الطــرق 
االحتياجات الحالية والمستقبلية 
للدائــرة ونحــو مزيد مــن االرتقاء 
في الخدمات المقدمة للمواطنين 
الدائــرة، ودعــت  فــي  والمقيميــن 
كافة أهالي الدائرة ومرتاديها إلى 
التواصــل معهــا، وذلــك مــن أجــل 

االرتقاء بالدائرة.

صدد - المجلس البلدي الشمالي

الموافقة على طلبات المرتفعات من اختصاصات “األشغال”
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شابان يزرعان قنبلة لبث الرعب والفوضى

العرب يدشن كتاب دليل اإلعالم الحربي بـ75 قاعدة

عـــالـــي فـــــي  ــار  ــ ــخ ــ ــف ــ ال دوار  قــــــرب  ــة  ــ ــون ــ ــدف ــ م ــت  ــطـ ــبـ ضـ

نصائح للتعامل مع مختلف الظروف في الميدان وأدبيات التغطية الحربية واألمنية

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة شروع بتفجير قنبلة محلية 
الصنــع مــن شــابين ضبطــت مدفونــة بالقــرب مــن دوار الفخار فــي منطقــة عالي، حتى 
جلسة 31 يوليو الجاري؛ وذلك لالطالع والرد من قبل وكيل المتهم األول مع التصريح 
له بصورة من األوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهم األول المقبوض عليه، في حين 

أن الثاني هارب خارج البالد بطريقة غير مشروعة.

وتتحصــل واقعــة القضيــة فيمــا ورد مــن بــاغ 
غريــب  وجــود جســم  تضمــن  العامــة،  للنيابــة 
فــي عالــي،  الفخــار  مــن منطقــة دوار  بالقــرب 
والــذي عندمــا اتجــه أفــراد الشــرطة للمنطقــة 
وبعــد تأمينهــا، تبيــن أن الجســم مدفــون تحت 
األرض، وأنــه عبارة عــن عبوة معدنية متفجرة 

محلية الصنع.
علــى إثــر ذلــك تــم التعامل مــع القنبلــة من قبل 
فرقــة التدخــل الســريع، وتــم رفعهــا وتحريزها 

من قبل طاقم مسرح الجريمة.
وجــاء فــي تقريــر مســرح الجريمــة أن العينــة 
متفجــرة  معدنيــة  أنبوبيــة  عبــوة  عــن  عبــارة 

محليــة الصنــع تــم حشــوها بخليــط مــن المواد 
المتفجــرة وقابلــة لانفجــار عــن بعــد بواســطة 

هاتف نقال.
المرفوعــة  العينــات  فحــص  مــن  يثبــت  ولــم 
منهــا أنهــا تحتوي علــى أية خايا بشــرية، وأن 
البصمــة المرفوعة لم تتطابق مع أي بصمة في 

قاعدة البيانات.
الســتكمال  الســرية  بالمصــادر  االســتعانة  فــم 
إذ  الجريمــة،  لمرتكبــي  والوصــول  التحريــات 
تمكــن رجــال التحــري مــن القبض علــى المتهم 
األول، والــذي اعتــرف بالتحقيقــات، إذ قرر أنه 
وآخــر -تــوف في وقــت ســابق- التقيــا بالمتهم 

المخــازن  أحــد  مــن  بالقــرب  )الهــارب(  الثانــي 
بمنطقة شــهركان، والذي يســتخدم كمســتودع 

لتخزين اإلطارات والزجاجات الحارقة.
وأضــاف أن الثانــي أنــزل من ســيارته “خيشــة” 
العبــوة  علــى  تحتــوي  كانــت  اللــون  زرقــاء 
منــه  وطلــب  للمتوفــى،  وســلمها  المتفجــرة، 
وضعهــا عنــد أحــد األشــجار بمقبــرة شــهركان، 
المــكان إلتمــام عمليــة  وأن دوره كان مراقبــة 
زراعة العبوة، وبعد االنتهاء عادوا إلى المخزن 
وأحضــر المتهم الثاني علبة كرتونية بها هاتف 

نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وتابــع، إال أنــه والمتهم الثاني بتاريخ 12 يونيو 
2016 تجمعــا بمنطقــة عالــي وتوجهــا وآخرون 
إلــى شــارع الشــيخ زايــد بمنطقــة عالــي، بعدما 
زرعوا مجددا العبوة في ذلك الشارع، قاصدين 
المواطنيــن  نفــوس  فــي  الرعــب  بــث  بذلــك 
والمقيميــن وتعريــض حياتهم للخطر وإشــعال 
الفوضــى في الباد وتعطيــل الحركة المرورية 

تنفيذا ألغراض إرهابية.
وبعــد أخــذ بصمــة المتهــم األول ثبــت بتقريــر 
البصمــة  أن  “التكميلــي”  البصمــات  شــعبة 
الخلفــي  الغطــاء  علــى  مــن  مســبقا  المرفوعــة 
أنهــا  تبيــن  بالعبــوة،  المتصــل  النقــال  للهاتــف 
تتطابــق مع بصمات يــد المتهم األول بأكثر من 

12 عامة مميزة.
وبتكثيف التحريات حول موقع تواجد المتهم 
الثانــي والمطلــوب أمنيــا منــذ مــدة، تبيــن أنــه 
هــرب خارج البــاد بطريقة غير مشــروعة، كما 
أن الشــخص اآلخر الذي قــام بوضع العبوة في 
المتهــم  برفقتــه  كان  والــذي  شــهركان،  مقبــرة 

األول متوفى منذ 21 يونيو 2016.
فسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما حازا 
هاتــف  وجهــاز  مفرقعــات  مجهولــون  وآخــرون 
نقــال يســتخدم فــي صناعتهــا وتفجيرهــا دون 
ترخيــص مــن الجهــات المختصــة واســتخدامها 
بنشاط يخل باألمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.

ابصر النور كتاب 75 قاعدة )دليل االعالم الحربي( للكاتب والمراسل الحربي البحريني 
محمد العرب الذي وضع فيه خالصة تجربته في تغطية الحروب واالزمات والكوارث 
الطبيعية طوال 25 سنة من العمل الميداني، وذلك بالتعاون مع دار تشكيل السعودية. 

ويضــع الكتاب نصائح للتعامل مع مختلف 
الظــروف فــي الميــدان وادبيــات التغطيــة 

الحربية واالمنية والكوارث الطبيعية.
كمــا وقــع الكاتــب عقــد كتــاب ثانــي تحــت 
قصــص  فيــه  يرصــد  )ح..ر..ب(  عنــوان 
انسانية لجنود الحزم في خطوط التماس.

 ويقــول ناشــر الكتــاب فــي ســياق تقديمه 
“خمسة وعشرون عامًا من العمل الميداني، 
قضاهــا مؤلف الكتــاب بين الحديــد والنار، 
في افغانستان، باكستان، بورما، فلسطين، 
العراق، الصومال، السودان، اليمن، وكذلك 

احداث ما يعرف بالربيع العربي”.
الــى  األقــرب فيهــا  المؤلــف  محطــات كان 
الحــدث واألقرب ايضــا الى الموت، تعرض 

لمحــاوالت اغتيــال الكثــر من مــرة وخاض 
يلقبــه  عــدة،  لمــرات  االعتقــال  تجربــة 
جمهوره بجنرال االعام الحربي ومراســل 
الحــزم والراقص مــع المــوت وعميد اعام 
الحــروب، امــا هــو فيكتفــي بلقــب الباحث 
عن الحقيقة، في هذا الكتاب يضع المؤلف 
نصائــح ُترســي مفاهيــم العمــل االعامــي 
فــي وقــت االزمــات والكــوارث الطبيعيــة 
والحــروب ومفاهيــم االعــام بيــن القصف 
العســكرية  العربــات  وجلبــة  واالشــتباك 
خــوص  قــرر  اعامــي  كل  منهــا  ليســتفيد 
الكتــاب  التغطيــة الحربيــة، ويعــد  تجربــة 
مرجعــًا عصريــًا للعمــل الصحفــي الميداني 

وقواعد السامة واألمان والتميز.

صعدة - اليمن

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أكــدت قبيلــة الرميحــي والءهــا المطلق ووقوفهــا التام خلــف القيادة 
الحكيمــة لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، ضــد كل المحاوالت المغرضة التــي تتبناها دولة قطر المارقة 
الستهداف النسيج المجتمعي الواحد واإلضرار بالمكتسبات الوطنية.

وشــددت القبيلــة فــي بيــان علــى 
أن مــا بثــه اإلعــام القطــري مــن 
افتــراءات وأكاذيب واســتهدافها 
المتواصل لدول وشعوب مجلس 
لــدول الخليــج العربيــة،  التعــاون 
القطــري  النظــام  إفــاس  يعكــس 
وانســاخه عن محيطه الخليجي 
والعربــي تنفيذًا ألجنــدات ال تريد 

خيرًا لدول المنطقة.
الرميحــي  قبيلــة  واســتنكرت 
المارقــة  قطــر  دولــة  اســتهداف 
لمملكة البحرين، والذي لم يقتصر 
علــى الجانــب اإلعامي فحســب؛ 
بــل تعــدى ألوجه أخــرى، مؤكدين 
لــن  البائســة  المحــاوالت  أن هــذه 
علــى  وإصــرارًا  عزمــًا  إال  تزيدنــا 
الخيــر  بمســيرة  قدمــًا  المضــي 
لواءهــا  يحمــل  التــي  والنمــاء 
جالة الملك، مســتندين بذلك إلى 
تاريخنــا العريــق وحاضرنــا الزاهر 

ومستقبلنا المشرق.

وجــددت قبيلــة الرميحــي تأكيــد 
خلــف  والراســخ  الثابــت  موقفهــا 
القيــادة الحكيمــة لجالــة الملــك، 
شأنها في ذلك شأن أبناء البحرين 
ومكوناتهــم،  طوائفهــم  بمختلــف 
مؤكدين رفضهم سياسات الدولة 
دأبــت ومنــذ زمــن  التــي  المارقــة 
طويل على استهداف المكتسبات 
الوطنية التاريخية والنجاح الذي 
بقيــادة  البحريــن  مملكــة  تحققــه 

جالة الملك في المجاالت كافة.

أدانــت وزارة خارجيــة مملكة البحرين بشــدة التفجيــر اإلرهابي الذي 
وقــع بالقــرب مــن جامعــة كابــول بجمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، 
وأدى إلــى وقــوع عــدد مــن القتلى والجرحــى بينهم طلبــة، معربة عن 
بالــغ التعــازي وصــادق المواســاة ألهالــي وذوي الضحايــا وتمنياتهــا 

بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكــدت وزارة الخارجيــة تضامن 
جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة 
مجــددة  اإلســامية،  أفغانســتان 
موقــف مملكــة الراســخ والرافض 
لجميــع أشــكال العنــف والتطــرف 

واإلرهــاب، والداعــي إلــى ضرورة 
وتكاتــف جهــود  التنســيق  تعزيــز 
علــى  للقضــاء  الدولــي  المجتمــع 
التــي  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه 

تستهدف زعزعة األمن والسلم.

قبيلة الرميحي: موقفنا ثابت خلف قيادة جاللة الملك

“الخارجية”  تدين تفجير “كابول”
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نرفض المحاوالت 
المغرضة لشق 

وحدة الصف 
الوطني

النظام القطري يزج بمواطنيه المبتعثين للتهجم على البحرين
مصدر في “اإلعالم”: المراهنة على إحداث شق في النسيج الوطني عصي على الدولة المارقة

صــرح مصــدر مســؤول في وزارة شــؤون اإلعــالم أن النظام القطري ودولتــه المارقة يتجه 
إلى وســائل أخرى في محاولة منه إلشــراك الشــعب القطري الشــقيق ودســه في مؤامراته 
بعــد أن يئــس مــن دور المرتزقــة وتجنيدهــا ضــد البحريــن والــدول المقاطعــة لــه، فقــد عمد 
إلى تجنيد طلبة الدراســات العليا من شــعب قطر الشــقيق إلعداد رســائل أكاديمية؛ بغرض 
التهجــم علــى مملكــة البحريــن وترويج األكاذيــب واالفتراءات التي ينســب لهــا أنها وقعت 
خــالل أحــداث 2011 فــي البحريــن، حيــث تقدمت إحدى طالبــات الدراســات العليا بجامعة 
قطــر بورقــة توصــف بأنهــا “علميــة” ألحــد المؤتمــرات األكاديميــة الدوليــة تتبنى فيــه جملة 

وتفصيال ما تم عرضه في برنامج ما خفي أعظم قبل عرضه.

وهــذه الخطــوة مــا هــي إال محــاوالت بائســة 
انســجام  فــي  والطعــن  البحريــن  مــن  للنيــل 
النســيج االجتماعــي الذي يشــهد لــه القاصي 
والدانــي وكل صــادق عــرف مملكــة البحرين 
حق المعرفة. كما أن ازدياد وتيرة المحاوالت 
للمســاس بالنســيج االجتماعي البحريني في 
اآلونة األخيرة له دالالت على فقدان القيادة 
القطريــة لدفــة العقانيــة، وأن إعــادة تنــاول 
وبــث هــذه األحــداث هــو دليــل علــى تآمرهــا 
في العام ٢٠١١ على البحرين  وما محاولتها 
اآلن إال بعــد أن تجرعــت الهزيمــة، وهــذا هــو 

حال المهزوم.
والكــذب  الزيــف  عــرض  فــي  االســتمرار  إن 

التطــرق  فــي  المشــبوهة  المصــادر  واجتــرار 
ألحــداث تجاوزتهــا مملكــة البحريــن بفضــل 
إدارة وحنكــة جالــة الملــك وتماســك شــعبه 
ووعيــه بمــا يحــاك وهــو مــا يعكس المســافة 
الواحــدة بيــن جالــة الملــك وأبنــاء الشــعب 
اإلفــاس  يمثــل  بكافــة طوائفــه،  البحرينــي 
الحقيقــي الــذي وصلــت إليــه قطــر المارقــة 
وتخبطهــا فــي تلمــس مخارج أخــرى الزمتها 
الحقيقية مع الدول األربع المقاطعة لها؛ نظرا 
لســلوكها اإلرهابــي والــذي لن ينفــرج بالطعن 
فــي مملكــة البحرين والمراهنــة على إحداث 
شق الصف البحريني باعتبار مملكة البحرين 
يمكــن  ال  االرتفــاع   مــن  وســورها  عصيــة 

تجــاوزه ولــن تكــون البحريــن بقيــادة جالــة 
الملــك وبقوة شــعبه موقع قــدم لخائن وناكر 
للقيــم والمبــادئ القومية العربيــة األصيلة أو 

منبرا ينفث السموم في جسم األمة.
إن الــزج بالطلبــة القطرييــن المبتعثيــن مــن 
العليــا  الدراســات  النظــام الســتكمال  جانــب 
إلعــداد رســائل أكاديميــة تحمــل فــي طياتها 
البغــض والكراهيــة ونبش الماضــي وتضليل 
حقائقــه، هــو فعــل ينم عــن الدنــس والخبث، 
والرغبة في توســيع شــريحة المتآمرين على 
البحريــن والمنطقــة، وإن هــذا الــدور لم يكن 
خافيــا في التصرفــات القطرية الخبيثة التي 
تشــير إلــى اعتمــاد المــال القطــري في شــراء 
األبحــاث  ومراكــز  األكاديميــة  المؤسســات 

أصحــاب  علــى  للتأثيــر  كســاح  واعتمادهــا 
الــراي مــن أكاديميين ومفكريــن وصناع قرار 
لتضليــل الــراي العــام الدولــي ورســم أهداف 

بعيدة عن المسار الحقيقي.
الماضيــة  الحقبــة  عبــر  كثيــرة  األمثلــة  إن 
إعــادة روايــة  وتــزداد خبثــا ودنــاءة، إال إن 
ذي  مؤامــرات  شــكل  علــى  مضــت  أحــداث 
طابع روايات بوليســية وبشكل متكرر وعلى 
منصــاٍت مختلفــة ينــم عــن ضعــف الموقــف 

القطري وإفاسه.
إن هذا األســلوب المستفز، يعد تدخا سافرا 
فــي الشــأن البحريني، المســتمر فــي مهاجمة 
البحريــن والتدخــل في الشــأن المحلي، ســرا 
القطــري  النظــام  يخــرج  مــا  وهــو  وعانيــة، 
المــارق عــن كافــة المبــادئ التــي نؤمــن بهــا 
كشــعوب خليجيــة مرتبطــة ارتباطــا عضويــا 
معســكرات  إلــى  والركــون  البعــض،  ببعضهــا 
الشــر التــي تريــد الفرقــة والفوضــى، وتبنــي 
ورعايــة الفكــر المتطرف من خال دعم قوى 
األفــكار  وأصحــاب  الميليشــيات  مــن  الشــر 
المتطرفــة والذي بات المــال القطري وقودها 

لنشر شرورها في المنطقة والعالم.

المنامة - بنا

النظام القطري انضم لمعسكر الشر في إساءته للبحرين
ــك ــل ــم ــة ال ــاللـ ــجـ ــدد والءهــــــــا لـ ــ ــج ــ ــة الــــــــــــذواودة ت ــلـ ــائـ عـ

أكــدت عائلــة الذواودة فــي مملكة البحرين اســتنكارها 
أمــن مملكــة  القطــري  النظــام  اســتهداف  مــن  الشــديد 
والتكاتــف  النســيج  مــن  النيــل  ومحاولتــه  البحريــن 
االجتماعــي الــذي تعيشــه في ظل االنتمــاء القوي لهذه 
األرض واإليمان الراسخ بمليكها صاحب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة الذي فــي ظله تنعــم بعزها 
ورخائهــا ويســير فــي ركــب نهضتــه ورأيــه الســديد كل 

المخلصين على هذه األرض الطيبة.
وقالت إن استمرار النظام القطري عبر إعامه باإلساءة 
إلــى مملكــة البحريــن قــد وضــع هــذا النظام إلــى جانب 
معســكر الشــر وتبنــى أجندتــه وضمن وكائــه في دعم 
اإلرهــاب والتضليــل، وإن ما تضمنه برنامج قناة الفتنة 
القطريــة هــو محض افتــراء وكذب كما هــو ديدن هذه 
األنظمــة حيث يســير النظام القطــري في محوره اليوم 

وهــو بــكل تأكيد ال يمثــل رأي وموقف الشــعب القطري 
الشــقيق بــكل قبائلــه وأســره الكريمــة التــي ال يمكن أن 
وقنواتــه  القطــري  النظــام  وأكاذيــب  إســاءات  تقبــل 

المشبوهة التي تدار من مرتزقة اإلعام الرخيص. 
واضافــت العائلــة “مــا تم بثه على قنــاة الفتنة ما هو إال 
سلسلة أخرى من االستهداف الممنهج لمملكة البحرين 

وشــعبها األبــي مــع اختــاف وجوهــه وتبــادل أدواره. 
وجــه  فــي  عصيــة  عزيــزة  البحريــن  مملكــة  وســتظل 
المكائــد وســتبقى قوية في ظــل قيادة مليكهــا المفدى 
نســل حــكام آل خليفــة الكــرام حــكام مملكــة البحريــن 

وتوابعها بتاريخ ناصع من الحكم الرشيد.
وبهــذه المناســبة جــددت كافــة أفــراد أســرة الــذواودة 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه واالنتمــاء  للمليــك  الــوالء 
الخالــص لهــذه األرض. داعيــن هللا أن يحفــظ مملكــة 
امنهــا  عليهــا  يديــم  وأن  وكيــد  شــر  مــن كل  البحريــن 
وازدهارها بقيادة ملك الباد وبدعم من رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة الموقــر وولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

المنامة - بنا

إعادة رواية أحداث 2011 
على شكل مؤامرات 

ينم عن إفالس الموقف 
القطري

أجلــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولــى محاكمــة 12 رجــل أمــن، 
بينهــم ضابطــان متهمــان بإســاءة معاملــة عــدد من النزالء في ســجن 
جو باالعتداء عليهم بالضرب، عقب اســتماعها ألقوال ضابط البحث 

والتحري لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لتقديم المرافعات الختامية.

يذكــر أنــه كان قــد صــّرح فــي وقــت 
ســابق القائــم بأعمــال المحامــي العام 
الخاصــة  التحقيــق  وحــدة  رئيــس 
محمــد الهزاع، بأن الوحدة اســتكملت 
تحقيقاتهــا فــي واقعة االعتــداء على 
ســامة جســم عدد من النــزالء بمركز 
جــو،  بمنطقــة  والتأهيــل  اإلصــاح 
بهــا  إخطارهــا  فــور  باشــرتها  والتــي 
بتاريــخ 11 أبريل   2019 عقب تحفظ 
إدارة المركــز علــى ضابطيــن وبعــض 
األفــراد التابعيــن لقــوات األمــن العام؛ 
العتدائهمــا علــى ســامة جســم عــدد 
مــن النــزالء بالضــرب، بداخــل المركــز 

أثناء تأديتهم وظيفتهم.

الطــب  تقاريــر  الوحــدة  وأرفقــت 
عليهــم،  بالمجنــي  الخاصــة  الشــرعي 
لــه  تعــرض  مــا  فيهــا  أثبــت  والتــي 
المجنــي عليهــم مــن إصابــات وكيفية 
وتاريخ حدوثها، كما أرفقت تحريات 
شــعبة الشــرطة القضائيــة التابعــة لها 
عن الواقعــة وصحتها وتحديد جميع 
مرتكبيهــا، وانتهت الوحدة إلى ثبوت 
ارتكابهــم  عــن  المتهميــن  مســؤولية 
الواقعــة؛ بناًء على مــا توافر باألوراق 
مــن أدلــة وقرائــن، فأمــرت بإحالة 12 
متهًمــا من أعضــاء قوات األمــن العام 
المحكمــة  إلــى   - ضابطــان  بينهــم   -

المختصة )...(.

تأجيل محاكمة 12 شرطيا اعتدوا بالضرب على نزالء بـ “جو”
محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

مــن المقــرر أن تواصل المحكمة الكبرى الجنائيــة النظر في واقعة جلب وافد 
شــاب يعمــل بأحــد المطاعــم أقراصــا مخــدرة قيمتها الســوقية تبلــغ 10 آالف 
دينار من بالده، محاوال تهريبها لداخل المملكة بقصد اإلتجار فيها وترويجها 
على المدمنين، والذي كان قد خبأها في علبة أعشاب طبية، مدعيا أنه جلبها 
لصالــح شــخص آخــر مقيم فــي المملكة، إذ أمرت بتأجيل القضية لجلســة 27 
يوليو الجاري؛ لالطالع والرد مع التصريح بنسخة من األوراق لوكيل المتهم 

مع استمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثــل التفاصيــل حســبما وردت في 
األوراق أن ضابــط جمــارك فــي مطــار 
البحريــن الدولــي كان قــد اشــتبه فــي 
المتهــم لــدى وصولــه المطــار، وعندمــا 
لــم يعثــر بحوزتــه علــى  فتشــه ذاتيــا 
شــيء، لكن وعندمــا فحص محتويات 
أمتعتــه عثــر فيهــا علــى علبــة خاصــة 
باألعشاب فسأله عنها، فأفاد له المتهم 
بأنهــا علبــة أدويــة طبيعيــة مهدئــة، إال 
فــي قعرهــا  أنــه عندمــا فتحهــا وجــد 
أقراصا مؤثرة عقليا، يعتقد أن قيمتها 

السوقية تصل إلى 10 آالف دينار.
وبالتحقيــق مــع المتهــم نفــى أن تكون 
تلــك العلبة خاصة به، مبينا أنه وأثناء 
قضائــه العطلــة فــي بــاده التقــى أحد 

أصدقائــه هنــاك، والــذي قــدم لــه تلــك 
العلبــة التــي تحتــوي علــى األعشــاب، 
وطلب منه إرســالها إلى شــخص مقيم 
فــي المملكــة، مؤكــدا لــه أنــه ســيعطيه 
مقابل عملية التوصيل مبلغ 60 دينارا، 
الفتا إلى عدم علمه بمحتويات العلبة، 
كما أنه ال يعرف أنها أقراص ممنوعة.

فأحالتــه النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبــار أنــه فــي يــوم 2 يونيــو 2019، 
المؤثــر  اإلتجــار  بقصــد  جلــب  أوال: 
غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن  العقلــي 

األحوال المرخص بها قانونا.
التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.

وافد يجلب “مؤثرات” قيمتها 10 آالف دينار
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صدر العدد 363 من مجلة “أفكار” الشــهرية التي تصُدر عن وزارة الثقافة 
األردنيــة متضمنــا مجموعــة مــن الموضوعــات واإلبداعات الجديــدة التي 

شارك في كتابتها نخبة من الُكتاب األردنيين والعرب.

فــي هــذا العــدد تــم إعــداد ملــف عــن 
“األمثــال الشــعبية” قــدم لــه عايــد أبــو 
“األمثــال  فيهــا  يقــول  بمقدمــة  فــردة 
والخاصــة  العامــة  يتداولهــا  الشــعبية 
)ملــح  النــاس  بعــض  ويعتبرهــا 
تجــارب  خالصــة  فهــي  الحديــث(، 

خاضتهــا الشــعوب فعبــرت عنهــا فــي 
صــورة كلمات مختصرة معبرة جاءت 
بلهجتهــا الخاصــة، وبعضهــم يعتبرهــا 
موروثــات الشــعوب التــي تســتخدمها 
الشــعبية ومجاالتهــا  فــي كل حياتهــا 

المختلفة نقلها الخلف عن السلف”.

األمثال الشعبية في “أفكار”

أقام مركز السلطان قابوس العالي أولى 
الســلطان  بجائــزة  التعريفّيــة  لقاءاتــه 
قابــوس للثقافــة والفنــون واآلداب فــي 
دورتهــا الثامنــة التقديريــة للعــام 2019 
الوطــن  مســتوى  علــى  والمخصصــة 
العربــي، وذلــك فــي العاصمــة المصريــة 
)القاهــرة(، حيــث ســتتوالى عقــد مثــل 
هــذه اللقــاءات التعريفيــة بالجائــزة في 

كل من المغرب وتونس ولبنان.
وتأتــي هــذا اللقاءات في إطــار التعاون 
بســلطنة  الثقافيــة  المؤسســات  بيــن 

عمــان ووزارات الثقافــة فــي عــدد مــن 
الــدول العربية؛ بهــدف التعريف بجائزة 
والفنــون  للثقافــة  قابــوس  الســلطان 
ومجاالتهــا  الثالثــة  بفروعهــا  واآلداب 
المخصصــة لهــذا العــاّم، واالشــتراطات 

الواجب توفرها في الترّشحين لها. 
وســوف يتم التنافس للجائزة بنسختها 
علــم  دراســات  مجــاالت  فــي  الثامنــة 
االجتمــاع عــن فــرع الثقافــة، والطــرب 
العربي عن فرع الفنون، وأدب الرحالت 

عن فرع اآلداب.

أعلنــت كل مــن المؤسســة الوطنية 
والتظاهــرات  المهرجانــات  لتنميــة 
أيــام  وإدارة  والفنيــة  الثقافيــة 
قرطــاج الموســيقية عــن فتــح باب 
المشــاريع  أمــام أصحــاب  الترشــح 
الموســيقية والفنيــة الراغبيــن فــي 
المشــاركة فــي المســابقة الرســمية 
فــي  الموســيقية  قرطــاج  أليــام 
دورتها السادســة التي ستنعقد من 
11 إلــى 18 أكتوبــر 2019، وحــدد 
أجــل  آخــر   2019 يوليــو   20 يــوم 

إليداع ملفات الترشح.
المســابقة  أن  البيــان  وتضمــن 
كل  أمــام  مفتوحــة  الرســمية 
اإلبداعيــة  الموســيقية  األشــكال 
األنمــاط  جميــع  مــن  والمبتكــرة 
التــي يقدمهــا فنانــون منفــردون أو 
وإفريقيــا  تونــس  مــن  مجموعــات 
األبيــض  والبحــر  العربــي  والعالــم 
المتوســط.، وســتختار لجنــة فنيــة 
مســتقلة تعينهــا إدارة أيــام قرطاج 

الموسيقية 12 مشروعا.
تصــدر خــال أيــام عن دار العين للنشــر، الروايــة األحدث للروائــي أحمد زغلول 
الشيطي “صخرة هليوبوليس”، وهي روايته الثانية بعد ورود سامة لصقر التي 

صدرت بداية التسعينات.

وتختلف رواية الشــيطي الجديدة، التي 
تقع في 132 صفحة من القطع المتوسط، 
عــن روايتــه األولــى، فعلــى العكــس مــن 
“ورود ســامة” تظهــر الــذات فــي “صخرة 
هليوبوليــس” مفككة وموزعة على أكثر 
لــه  ليــس  الرئيــس  مــن شــخص، البطــل 

اســم واحــد، لــه أســماء متعــددة، وليس 
لــه انتمــاء طبقــي واحــد، لــه انتمــاءات 
متعددة، وال ينتمي لجغرافيا واحدة، بل 
إلى جغرافيات متعددة، وربما ما ســوف 
يوحــده هو “صخــرة هليوبوليــس”، وهو 

عنوان الرواية.

لقاءات جائزة قابوس للثقافة

فتح الترشح أليام قرطاج الموسيقية

“صخرة هليوبوليس”.. جديد زغلول

صدر حديًثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج 
علــى، كتاب بعنــوان “تكنولوجيــا االتصاالت اإللكترونيــة وتحديات 
التغييــر” مــن تأليــف داليا جمال طاهــر. ويتناول الكتــاب التطورات 
التكنولوجيــة الحديثــة فــي منتصــف عقــد التســعينات مــن القــرن 
الماضــي، والتــي أحدثــت نقلــة نوعيــة وثــورة حقيقيــة فــي عالــم 
االتصال، إذ انتشــرت شــبكة اإلنترنت وربطت أجزاء العالم ومهدت 
اآلراء  وتبــادل  والتعــارف  للتقــارب  المجتمعــات  لجميــع  الطريــق 
واألفــكار، وأصبحــت أفضــل وســيلة لتحقيــق التواصل بيــن األفراد 

والجامعات.
كمــا يتحــدث الكتــاب عــن ظهــور المواقــع اإللكترونيــة والمدونــات 
الشــخصية التــي غيــرت مضمــون وشــكل اإلعالم الحديــث وخلقت 
نوعــا مــن التواصــل بيــن أصحابهــا ومســتخدميها مــن جهــة وبيــن 
المســتخدمين أنفســهم مــن جهــة أخــرى، وأصبــح ما يحــدث في أي 
مــكان يصل فــوًرا إلى جميع الرجاء وأصبح التواصل بين الشــعوب 
أســهل وأســرع، كذلــك أصبــح تبــادل المعلومــات متاًحــا للجميــع.. 
وينقسم الكتاب إلى 4 فصول يتناول الفصل األول منها االتصاالت 
اإللكترونيــة مفهومهــا ونشــأتها، ويتنــاول الفصل الثانــي تكنولوجيا 
االتصــاالت اإللكترونيــة، فيمــا يتحــدث الفصــل الثالــث عــن تطــور 
وســائل االتصــال اإللكترونيــة، وأخيــًرا الفصــل الرابــع يبحــث فــي 

مخاطر وتحديات تكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية.

ــث ــدي ــح ــاول مـــضـــمـــون اإلعـــــــام ال ــنـ ــتـ ــاب يـ ــتـ كـ

تكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية

يصــدر قريبــا عــن الهيئــة المصريــة العامة 
للكتــاب، للمفكــر وأســتاذ الفلســفة الراحل 
“الجميــل  بعنــوان  كتابــان،  قرنــي  عــزت 

والجمال” و “غايات اإلنسان”.
وصــدر عــن هيئــة الكتــاب مجموعــة مــن 
الشــر”  “نظريــة  منهــا  للراحــل  المؤلفــات 
ويضــع هذا الكتاب مســألة الشــر في إطار 
الحياة عموما وفي أطر المجتمع والثقافة 
والعالــم والكــون، ويضم بين دفتيه ســائر 
جوانــب هذه الظاهــرة المركزية فب حياة 

اإلنسان.
إنشــاء  مجموعــة  فــي  أيضــا  لــه  وصــدر 
“اإلنســان..  كتــاب  المصريــة  الفلســفة 
الكبــرى”،  والظواهــر  األساســي  التكويــن 
ويقدم هذا الكتاب رؤية تأصيلية فلسفية 
لإلنسان تقوم على نسق يجتهد ألن يكون 
منســقا وشامال ومعتمدا في الوقت نفسه 
كيانــا  اإلنســان بوصفــه  إلــى  النظــر  علــى 
متكامــال، كمــا يطــرح نظريــة مســتقلة من 
وكيــف  الجديــدة  ثقافتنــا  تأســيس  أجــل 

نتعامل مع البشر في هذا العالم المترامي.
كمــا أصــدرت هيئــة الكتــاب لعــزت قرنــي 
هــذا  يحــوي  وال  الفــن”،  “أصــول  كتــاب 
الكتــاب عرضــا آلراء فالســفة ومنظريــن 

في شأن طبيعة النبل، بل يقدم فلسفة أو 
أصوليات مصرية خالصة ومستقلة بشأن 
التمييز الفاصل بين فلســفة الفن وفلسفة 

الجمال.

للكتاب ــة  ــام ــع ال الــمــصــريــة  الــهــيــئــة  ــدار  ــ إصـ مـــن 

أعمال جديدة للمفكر الراحل عزت قرني

أنت أعمى، وأنا أصم أبكم، 
إذن ضع يدك بيدي فيدرك 

أحدنا اآلخر

جبران خليل جبران

الــمــشــاركــة إلـــى  البحرينية  ــيــة  األهــل ــارح  ــس ــم ال دعـــوة 

ــد ــدي ــو مـــن ج ــل ــي ــرات فـــرانـــســـواز ج ــ ــذك ــ طــبــاعــة م

انطالق أيام قرطاج المسرحية 7 ديسمبر 

أسرار بابلو بيكاسو بعد نصف قرن

أفادت لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحية بأّن الدورة 21 من هذه التظاهرة ستقام 
مــن 7 إلــى 15 ديســمبر 2019 ودعــت في بيــان لها الهيــاكل والفــرق المحترفة لإلنتاج 
المسرحي من مختلف أنحاء العالم الراغبة في المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها 

إلى إدارة المهرجان وذلك في أجل أقصاه يوم 15 سبتمبر 2019.

ويخّصص المهرجان مســابقة رسمية لألعمال 
والعربيــة  التونســية  المحترفــة  المســرحية 
ســنة  خــالل  إنتاجهــا  تــم  التــي  واإلفريقيــة 
2019. وأوضحــت أن لجنــة انتقــاء العــروض 
عــروض  الختيــار  وحدهــا  المخولــة  هــي 
المســابقة الرســمية والعــروض الموازيــة مــن 
ضمــن العــروض المترشــحة للمشــاركة. وعلى 
ملفاتهــم  تقديــم  المشــاركة  فــي  الراغبيــن 
مطلــب  وجوبــا  تتضمــن  أن  ينبغــي  التــي 
ترشــح “يســحب مــن موقــع واب المهرجــان” 
والســيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين 
والتقنييــن مرفقــة بصورهــم وملخــص العمل 
المســرحي المقترح. ويجب أن يحتوي الملف 
المتطلبــات وتحديــد  للعمــل  والتقنــي  الفنــي 
احتياجــات اإلضاءة والصوت مع شــهادة في 

فوتوغرافيــة  وصــور  األول  العــرض  تقديــم 
يتضمــن  صحفــي  وملــف  المترشــح،  للعمــل 
المتابعــة النقدية واإلعالمية للعمل وتســجيل 
ســمعي بصــري لكامــل العــرض بجــودة عالية. 
باســم  البريــد  عبــر  الترشــح  ملفــات  وترســل 
مهرجــان أيــام قرطــاج المســرحية، 16 مكــرر 
نهــج النمســا، البلفديــر تونــس، أو عــن طريــق 

.)contact@jtc.tn( البريد اإللكتروني

فــي العــام 1964، مثــل كتــاب فرانســواز جيلــو عــن 10 أعوام قضتها فــي أحضان الفنان الشــهير 
بابلو بيكاسو فضيحة كبيرة، لكنها تجربة ناجحة واليوم، تعاد طباعة كتاب مذكراتها من جديد.

وفــي العــام 1943، كانــت الفنانة فرانســواز 
جيلــو فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمرهــا 
عندمــا قابلــت بابلــو بيكاســو للمــرة األولــى 
ذات أمســية باريسية، التقيا من دون سابق 
معرفــة في مطعم ليــس معروًفا كثيًرا، كان 
wبيكاســو هناك مع صديقتــه الحميمة، آنذا

ك دورا مار، والعديد من أصدقائه.
وكانت هي على بعد طاوالت قليلة جالســة 
مــع أصدقائها، كانت قد أنهت وجبة الطعام 
حامــاًل  بيكاســو  إليهــا  توجــه  حيــن  لتوهــا 
مرســمه،  لزيــارة  ودعاهــا  كــرز،  فيــه  طبًقــا 
فقــد كان فــي حينها قد نال شــهرة مترامية 
األطــراف، والحظت جيلو أنه ما عاد يشــبه 
ذلك “الحيوان الوســيم” الذي كان عليه في 
الصــور التــي انتشــرت في عشــرينات القرن 

الحاديــة  فــي  كان  وثالثيناتــه،  الماضــي 
والستين من عمره، لكنه أسرها.

وتركــز جيلــو في كتابهــا على بيكاســو أكثر 
من تركيزها على نفســها كرسامة وأم، فهي 
كانت إلى جانبه تشــاهده يستكشــف الرسم 
فــي  إقامتــه  أثنــاء  فــي  الســيراميك  علــى 
جنــوب فرنســا، وحيــن صــور فيلمــه “المرأة 
- الــوردة” فــي العــام 1946 مســتوحًيا مــن 
زيــارة إلى منزل هنري ماتيس، اقترح عليه 
ماتيــس أنــه إذا أراد أن يرســم جيلو، فعليه 

أن يرسم شعرها باألخضر.
بحلول أوائل الخمسينات، تسلل الفتور إلى 
عالقتهمــا، تقول جيلو: أعتقــد أنني أحببت 
بابلــو بقــدر مــا يمكــن ألي شــخص أن يحب 
الــذي وبخنــي  الشــيء  لكــن  آخــر،  شــخًصا 

عليــه الحقــا، هو أننــي لم أثق بــه يوًما، ربما 
كان مصيًبــا فــي ذلــك، لكــن كان صعًبــا علي 
أن أشــعر بخــالف ذلــك، فقــد صعــدت إلــى 
المسرح برؤية واضحة ال مفر منها تتشارك 
فيها 3 ممثالت أخريات حاولن تأدية الدور 

نفسه، فسقطن كلهن.

ورغــم أن كتــاب جيلــو كان مــن بيــن الكتب 
المقربيــن  فــإن  صــدر،  حيــن  مبيًعــا  األكثــر 
جــون  خصوًصــا  أدانــوه،  بيكاســو  مــن 
ريتشاردســون الــذي صــار فيمــا بعــد كاتــب 
ســيرة بيكاســو. فقد وجه للكتاب في العام 

1965 نقًدا شديد اللهجة.
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ـــة ـــر أنظمـــة مدفوعـــات األجهـــزة الذكي ـــى تطوي ـــق يهـــدف إل التطبي

ديــنــار مــلــيــون   2.5 بــــ  ــاء”  ــنـ ــبـ الـ ــاوالت  ــقـ ــمـ لـ “نـــــاز  ــا  ــ ــرزه ــ أب

إلزام البنوك بـ “الترميز” حمايًة للبطاقات المصرفية

69 مؤسسة تطلب تحويل أنشطتها

ذكــرت مصــادر مصرفيــة أن مصــرف البحريــن المركــزي وجــه البنــوك المحليــة العاملــة فــي 
المملكة إلى االلتزام باالنضمام إلى نظام “ترميز”الذي سيطبق على بطاقات الصراف اآللي 
بعــد أشــهر، ويهــدف إلى تطبيق أعلــى معدالت الحماية لتبادل البيانات المصرفية وتشــغيل 

أنظمة الدفع “الالتالمسية” للبنوك المحلية.

البنــوك  علــى  أنــه  المركــزي  المصــرف   ورأى 
البحرينيــة التوافــق مع أنظمــة “الترميز” لكل 
من “بنفت”، “ماســتر كارد” و”فيزا” والحصول 
علــى الشــهادات الخاصــة بذلــك إذ ســتتوفر 
للبنــوك آليــة لالختبــار اعتباًرا من هذا الشــهر، 
بإتاحــة  االلتــزام  عليهــا  ســيكون  حيــن  فــي 
تشــغيل نظام الترميز وذلك الســتخدامه في 
الدفــع الالتالمســي بحلــول 30 مــن ســبتمبر 

المقبل.
هــو  المقبــل  نوفمبــر   30 تاريــخ  وســيكون   
الموعــد الفعلــي لبدء إطالق الدفع عن طريق 
“الترميز” والدفع الالتالمســي بحســب ما هو 

مقرر.
وسيمثل نظام الترميز الذي تعمل عليه حاليًا 
شــركة “بنفــت” والتــي توفــر خدمــات البنيــة 
المملكــة، تطويــًرا  لبنــوك  والتقنيــة  التحتيــة 

للبنية التحتية ألنظمة الدفع الذكية.
الدفــع  خدمــات  إلطــالق  النظــام  يمهــد  كمــا 
تمرير)إدخــال(  دون  الدفــع  أو  الالتالمســي 
)Tap and Go( والتــي ســتطبقها  البطاقــات 
بنفــت فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام علــى 
تطبيقهــا “بنفــت بــي” وذلــك عبــر اســتخدام 

نظام الترميز.
أنظمــة  مــع  تكامليــة  الترميــز  أنظمــة  وتعــد 

الدفع باستخدام تقنية الدفع الالتالمسية أو 
.NFC التواصل قريب المدى

وتشــابه التقنيــة التــي تعمــل عليهــا “بنفــت” 
ــا إلــى حد كبيــر النظام الــذي تعمل عليه  حاليًّ
“أبــل بــي” مــن قبــل شــركة التقنيــة العالميــة 
العالميــة  المدفوعــات  نظــم  ومعاييــر  “أبــل” 
مــن “ماســتر كارد” و”فيــزا”، إذ أن توافــر نظم 
الترميــز يســهل علــى البنــوك توفيــر خدمــات 

الدفع لهذه األنظمة العالمية.
وســتوفر التقنيــة الجديدة إضافــة البطاقات 
والحســابات إلى حســاب “بنفت بي” بســهولة 
عبــر إرســال رمــز أمان بيــن البطاقــة والجهاز 
النقــال، عبــارة عــن خطــوط رمزيــة يتــم مــن 
خاللهــا حماية البيانات الحساســة عن طريق 
اســتبدال بيانــات الزبــون برقــم يتــم إنشــاؤه 
رمــز  فــي  المميــز”  “الرمــز  يســمى  حســابًيا 
رقــم  اســتبدال  يتــم  إذ  االئتمانيــة،  البطاقــة 
الحســاب األساســي للعميل وبياناته بسلسلة 

ا،  عشــوائيًّ إنشــاؤها  يتــم  التــي  األرقــام  مــن 
االختيــال  عمليــات  مــن  الزبــون  يحمــي  مــا 
والقرصنــة التــي قد يتعرض لهــا أثناء إجراء 

المعامالت المالية.
البنــوك  الماضيــة  األســابيع  فــي  وبــدأت 
البحرينيــة األساســية بطــرح بطاقــات الدفــع 
الالتالمســي بشــكل تدريجي وســينضم إليها 
ليتســع  جديــدة،  بنــوك  المقبلــة  الفتــرة  فــي 
نطاق اســتخدام هذه البطاقات بشكل واسع، 
حيــث لــن تكــون هناك حاجــة بهــذه التقنيات 
“الشــريط  أو  اإللكترونيــة”  “الشــرائح  إلــى 
المغناطيســي” إلجراء عملية الدفع، في حين 
سيتولى نظام الترميز حماية البيانات بشكل 

أفضل ما يعني نظام دفع ذكي وآمن.
البيــع  لنقــاط  المــزودة  الشــركات  بــدأت  كمــا 
الدفــع  إمكانيــة  تتيــح  ذكيــة  أجهــزة  توزيــع 

الالتالمسي أو بالمدى القريب.

أظهرت أحدث بيانات رسمية، تقدم 69 مؤسسة متنوعة األنشطة وتعمل بالسوق المحلي، 
بطلبات إلى مركز البحرين للمســتثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة والســياحة لتغيير 
الشــكل القانونــي لها بتحويل أنشــطتها أو أنشــطة فــروع تابعة إليها إلى مؤسســات قائمة 
بذاتها أو تابعة لمؤسسات أخرى، بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 5.3 مليون دينار في أول 

أسبوعين من شهر يوليو الجاري.

بطلــب  تقدمــت  التــي  المؤسســات  وأبــرز   
لتغيير شــكلها القانوني وتحويلها إلى شركة 
لمقــاوالت  “نــاز  محــدودة،  مســؤولية  ذات 
البنــاء” برأســمال 2.5 مليــون دينــار، لتكــون 
مملوكــة لــكل مــن مدثــر إقبــال محمــد إقبال 

بركات علي محمد، وشاهد محمود.
 22 فــي  البنــاء”  لمقــاوالت  “نــاز  وتأسســت 
تشــييد  مجــال  فــي  وتعمــل   ،2009 أبريــل 
المبانــي، ومملوكــة إلــى مدثــر إقبــال محمــد 
إقبــال بــركات محمــد، وذلــك وفًقــا للبيانــات 
المنشــورة على موقع “سجالت” التابع لمركز 

المستثمرين.

بيــت  شــركة  أن  البيانــات  مــن  واتضــح   
اإلنمــاء العقــاري المصنفة مســاهمة بحرينية 
القانونــي  شــكلها  لتغييــر  تقدمــت  مقفلــة 
وذلــك بتحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية 
عينــي،  دينــار  مليــون  برأســمال  محــدودة، 
بيــت  شــركة  مــن:  لــكل  مملوكــة  وتصبــح 
التمويــل الكويتــي / البحرين، وشــركة بيتك 

لالستثمارات وان.
تقدمــت  التــي  الشــركات  أنشــطة  وتوزعــت 
القانونــي، كالتالــي:  لتغييــر شــكلها  بطلبــات 
15 مؤسســة فرديــة طلبــت تحويــل شــكلها 
القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

21.7 % مــن إجمالــي الطلبــات  بمــا نســبته 
التــي تــم تقديمهــا لمركــز المســتثمرين، و13 
الواحــد  الشــخص  مؤسســة مصنفــة شــركة 
لتصبــح شــركة ذات مســؤولية محــدودة بما 
فرديــة  مؤسســات  و10   ،%  18.8 نســبته 
طلبت تحويل فرع تابع لكل منها إلى شركة 
ذات مســؤولية محدودة بما نسبته 14.5%، 
لتصبــح  فرديــة  مؤسســات   5 طلبــت  كمــا 
شــركة الشــخص الواحــد بمــا نســبته 7.2 %، 
و4 مؤسســات مصنفة شــركة ذات مسؤولية 
محــدودة لتصبــح شــركة تضامن بما نســبته 
مســاهمة  مصنفــة  مؤسســات  و4   ،%  5.8
بحرينية مقفلة لتصبح شركة ذات مسؤولية 
شــركات  و3   ،%  5.8 نســبته  بمــا  محــدودة 
الشــخص  شــركة  لتصبــح  تضامــن  مصنفــة 
الواحد بما نســبته 4.3 %، وكذلك طلبت 15 
مؤسســة متنوعة األنشــطة بما نســبته 21.7 

% من إجمالي الطلبات المقدمة.
 وأظهرت البيانات الرسمية أن أبرز الشركات 

التــي أعلنــت عــن رؤوس أموالهــا الجديــدة، 
هــي: 4 مؤسســات برأســمال 250 ألــف دينار 
لــكل شــركة منهــا )لوتــس للتطويــر العقــاري، 
كــي كي تي بحرين، نــاس للجرافة، العاصمة 
لتجــارة المواشــي(، “جلــف ســاس كونســلت” 
برأســمال  ومؤسســتان  دينــار،  ألــف   150 بـــ 
)بروفشــيونال  منهــا  لــكل  دينــار  ألــف   100
الطبــي(،  توليــب  ومركــز  للمقــاوالت،  ويــه 
“مركــز البــدو للصباغــة والديكــور” بـــ 80 ألف 
دينــار، “شــووت للرياضــة” بـــ 60 ألــف دينــار، 
لــكل  ألــف دينــار   50 ومؤسســتان برأســمال 
شــركة منها )المكينة لمقــاوالت البناء،وأروما 
اللــورد  دار  صالــون  الحدائــق(،  لتنســيق 
دينــار، و4 مؤسســات  ألــف   40 بـــ  للتجميــل 
منهــا  لــكل شــركة  دينــار  ألــف   20 برأســمال 
بوراضــي  الكهربائيــة، صالــون  )ورشــة والء 
للحالقــة، تراك إن قو للوســاطة،و بيكر تيلي 
جيــه إف ســي(، وبــرادات بوحمــدون بـــ 10 

آالف دينار.

اليابان: شبكة سويفت 
للعمالت المشفرة

الحكومــة  إن  مطلــع  مصــدر  قــال 
اليابانية تتصّدر جهوًدا عالمية إلنشاء 
العمــالت  لمدفوعــات  دوليــة  شــبكة 
المشــفرة، علــى غــرار شــبكة ســويفت 
التــي تســتخدمها البنــوك، في مســعى 

لمكافحة غسل األموال. 
 وأضــاف المصدر الذي رفض الكشــف 
عــن هويتــه، ألن المعلومــات لــم يعلــن 
عنهــا حتــى اآلن، أن طوكيــو تســعى 
إلى وضع الشــبكة الجديدة قيد العمل 
فــي الســنوات القليلــة القادمــة. وأفاد 
المصــدر أن فريًقــا يرتبــط بمجموعــة 
العمــل المالي الدولية ســيراقب عملية 
تطوير الشــبكة الجديدة التي تتعاون 

فيها اليابان مع دول أخرى.

طوكيو - وكاالت

لندن - رويترز

لينــش  ميريــل  أمريــكا  أوف  بنــك  قــال 
أمــس إن المســتثمرين في أنحــاء العالم 
ضخــوا مبلغــا صافيــا قــدره 18.3 مليــار 
دوالر فــي صناديــق الســندات واألســهم 
فــي ظــل تنامــي اآلمال بخفــض مجلس 
االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركــزي 

األميركي( ألسعار الفائدة.
ويستقطب تنامي اآلمال بخفض أسعار 
رهانــات  التخــاذ  المســتثمرين  الفائــدة 
محفوفــة بالمخاطــر مــع تلقــي األســهم 
تدفقــات بقيمــة 6.2 مليــار في األســبوع 
المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات 
التــي تلقتهــا األســهم األميركيــة 5.3 % 
بينما شــهدت بقية مناطــق العالم نزوًحا 

للتدفقات.
علــى  دوالر  مليــار   12.1 نحــو  وتدفــق 
الســندات، التي تلقت تدفقات لألســبوع 
ممــا  التوالــي،  علــى  والعشــرين  الثامــن 
يصــل باإلجمالــي منــذ بدايــة العــام إلــى 
455 مليار دوالر في الوقت الذي يشتري 
فيــه المســتثمرون أصــول المــالذ اآلمــن 
بســبب التوترات التجاريــة الجارية بين 
الواليات المتحدة والصين، والتي بدأت 
في التأثير سلًبا على االقتصاد العالمي.

الرقــم اإلجمالــي  ذلــك  إن  البنــك  وقــال 
منــذ بدايــة العــام يأتي مقارنــة مع نزوح 
تدفقــات بقيمــة 1.7 تريليون دوالر على 

مدى السنوات العشر الفائتة.

“أوف أمريكا”: مستثمرون يضخون 18.3 مليار

20 يوليو 2019 السبت
17 ذو القعدة 1440

توقع تقرير حديث أن یبقى معدل النمو االقتصادي غیر النفطي البحريني، 
فــوق3% حتــى 2021، بفضــل نمــو اإلنفــاق علــى البنیــة التحتیــة المدعــوم 

بمشروع الدعم الخليجي البالغ 10 مليارات ودوالر.
وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن النمو اإلجمالي ســیبقى 
ما بين %2 و%3، في ظل استمرار ضعف القطاع النفطي، فيما سیتراجع 
معــدل التضخــم قلیــال فــي 2019 مــع زوال تأثیــر القیمة المضافــة، قبل أن 

یعود لیرتفع في السنة المقبلة. 
وتوقع أن یتقلص عجز المیزانیة تدریجیا تماشــیا مع اإلصالحات الواردة 
في برنامج التوازن المالي، حیث ان االلتزام بھذا البرنامج سیحسن وضع 
الحســاب الجــاري الخارجــي ویخفف الضغــوط على االحتیاطیــات بالعملة 

األجنبیة للبحرین.

اإلنفاق على البنية التحتية 

يدعم النمو

یتوقــع أن یســتمر اقتصــاد البحریــن 
بالنمــو بنســبة جیــدة تتــراوح ما بین 
2019- الفتــرة  فــي   % و3   %  2.5
2021. وبینمــا قــد یظــل نمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقیقــي للقطاع 
النفطــي محــدودا، نتیجــة لمشــاركة 
“أوبــك”  اتفاقیــة  فــي  البحریــن 
وحلفائھــا لخفــض اإلنتــاج والتــي تم 

تمدیدھا إلى مارس 2020.
وقــد يبقــى االقتصــاد غیــر النفطــي 
قویــا عنــد حوالــي % 3 فــي الفتــرة 
المســتویات  بفضــل  وذلــك  المقبلــة، 
البنیــة  علــى  اإلنفــاق  مــن  العالیــة 

التحتیة وزیادة اإلنتاج الصناعي. 
ومــن المتوقــع أن یتم تمویل اإلنفاق 
مــن  جزئیــا،  األقــل  علــى  اإلضافــي، 
حزمــة الدعــم المقدمــة مــن مجلــس 
التعــاون الخلیجــي المعلــن عنھــا في 
الربــع األخیــر مــن 2018 والبالغــة 10 
النشــاط  ملیــار دوالر، فیمــا ســیلقى 
التصنیعي دعما من مشــروع توسعة 
مصھــر ألمنیــوم ألبــا )شــركة ألمنیــوم 
ملیــارات   3 قیمتــه  البالــغ  البحریــن( 
دوالر. ویعــد مصھــر ألبــا واحــدا مــن 
فــي  األلمونيــوم  أكبــر مصانــع صھــر 
العالــم، حیث ینتــج ما یتخطى 2 % 
مــن اإلنتاج العالمي، ویســتحوذ على 
15 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي 

للبحرین.

التضخم يبقى ضعيفا رغم 
“القيمة المضافة”

التضخــم  معــدل  تراجــع  شــكل 
اســتمرار  مــع  مفاجــأة،  اإلجمالــي 
الضعف في معظم المكونات الفرعیة 
لــه بمــا فیھــا األغذیــة. ویعــزى ھــذا 
الضعف إلى ارتفاع الدوالر األمیركي 
البحرینــي(  الدینــار  )وبالتالــي 
مقابــل عمــالت الشــركاء التجارییــن 
األساســیین للمملكــة، والــذي خفــض 
عــن  وعــّوض  المســتورد،  التضخــم 
االرتفــاع األخیر في أســعار اإلســكان 
أكثــر  بشــكل  التجزئــة  قطــاع  وفــي 
شموال بعد بدء العمل بضریبة القیمة 

المضافة في ینایر الماضي.
التضخــم  یظــل  أن  التقريــر  وتوقــع 
عنــد مســتویات معتدلــة فــي 2019 
مــع تالشــي تأثیــر القیمــة المضافــة، 
خــالل  االرتفــاع  يعــاود  أن  قبــل 
2021-2020 بســبب ارتفــاع الطلــب. 
یتعــرض  أن  المحتمــل  مــن  حیــث 
الــدوالر إلــى ضغــوط إذا مــا اعتمــد 
مجلــس االحتیــاط الفدرالي سیاســة 

تیسیریة.

تحسن الموقع المالي مع 
التوازن المالي

المالــي  العجــز  یتقلــص  أن  ویتوقــع 
تدریجیــا، كمــا ھــو مبین فــي برنامج 
التــوازن المالــي للمملكــة، حیــث تــم 

وضــع سلســلة مــن اإلصالحــات فــي 
أجــل  مــن   2018 مــن  األخیــر  الربــع 
تحقیــق التوازن في المیزانیة العامة 
البالــغ عجزھــا الحالــي حوالــي % 8 
مــن الناتج المحلــي اإلجمالي بحلول 
البالــغ  العــام  الدیــن  2022 وتقلیــص 
المحلــي  الناتــج  مــن   %  90 حالیــا 
الناتــج  مــن   %  82 إلــى  اإلجمالــي 

المحلي اإلجمالي.
يذكــر أن القیمة المضافة دخلت حیز 
التنفیــذ فــي ینایــر. ولكــن فــي آخــر 
البحریــن  أشــارت  للمیزانیــة،  تقریــر 
إلــى أن تحقیــق التــوازن المالــي قــد 
یســتغرق وقتا أطول. وفــي محاولة 
جدیدة لتخفیف الضغط على المالیة 
العامــة وتحفیــز تدفق االســتثمارات 
عــن  تقاریــر  كشــفت  الخارجیــة، 
موافقــة البحرین على قانون یســمح 

للشــركات األجنبیة بتأسیس شركات 
تابعــة مســتقلة یمكــن أن تملك أیضا 
100 % من مشاریع استخراج النفط 

والغاز الطبیعي المحلیة.

إقراض قطاع األعمال 
يواصل استقراره

واصــل نمو االئتمــان الممنوح لقطاع 
األعمال اســتقراره، مدعوما بإقراض 
اإلنشــاءات  قطاعــي  فــي  قــوي 
والتصنیع، ویشھد نمو ودائع القطاع 

الخاص
ارتفاعــا أیضــا، وذلــك بفضــل دفعات 
البحریــن  تلقتھــا  التــي  المســاعدة 
حتــى اآلن والتــي جاءت على شــكل 

قروض وودائع ومنح. 
وتســلمت البحرین في النصف األول 

من 2019 حوالي نصف حزمة الدعم 
البالغة 10 ملیارات دوالر، وستستلم 
ملیــار دوالر   3.2 تبلــغ  أخــرى  دفعــة 

العام الجاري.

االحتياطيات األجنبية تحت 

الضغط

نظرا للعجوزات في الحســاب المالي 
والجاري، تبقى االحتیاطیات بالعملة
األجنبیــة تحــت الضغــط، والــذي قــد 
التحســن  بفضــل  مســتقبال  یخــف 
الحســاب  أوضــاع  فــي  التدریجــي 
المالــي والحســاب الخارجــي الجاري 
الخلیجــي  المالــي  الدعــم  وحزمــة 
البالغــة 10 ملیــارات دوالر. وبالفعــل 
ارتفعــت االحتیاطیات من 8.1 ملیار 
دوالر في بدایة السنة إلى 4.2 ملیار 
5.1 شــھر  أبریــل )تغطــي  دوالر فــي 
مــن الواردات(، وھي أعلى من معدل 

2018 البالغ 7.1 ملیار دوالر.

إصالحات برنامج التوازن 

المالي

ما إن تم اإلعالن عن برنامج التوازن 
المالــي حتــى أصــدر صنــدوق الثروة 

السیادیة للمملكة )ممتلكات( صكوكا 
بفائــدة  دوالر  ملیــون   600 بقیمــة 
بمقــدار  أقــل  أي   ،%  5.625 قدرھــا 
60 نقطــة أســاس عمــا كان متوقعــا. 
مناقشــات  اآلن  البحریــن  وتجــري 
لھــا  ســندات  أول  إصــدار  أجــل  مــن 
الســنة  منــذ  الدولیــة  األســواق  فــي 
الماضیــة. ولكــن اآلفــاق االقتصادیة 
للمملكــة تتوقــف على تنفیــذ برنامج 
انحــراف  أي  أن  إذ  المالــي،  التــوازن 
للمیزانیــة  المســتھدف  التــوازن  عــن 
ســیؤثر ســلبا على ثقــة المســتثمرین 
وعلــى مســتوى االحتیاطیــات )التي 
تبقــى منخفضــة بالمعاییــر العالمیــة( 
وعلــى معدل الفائــدة على االقتراض 

في المستقبل.
تعھــد  فــإن  أخــرى،  ناحیــة  ومــن 
احتیاطیــات  باســتغالل  البحریــن 
حدیثــا  المكتشــفة  الھيدروكربــون 
بمقدار یصل إلى 80 ملیار برمیل من 
النفط الصخري وحوالي 20 تریلیون 
قــدم مكعب من الغاز الطبیعي خالل 
الســنوات الخمس القادمة سیحســن 

آفاقھا االقتصادیة.

قانون يسمح للشركات األجنبية بتملك مشروعات استخراج النفط

علي الفردان

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

مستويات 
معتدلة للتضخم 
مع تالشي تأثير 

“المضافة”

تقلص الدين 
العام إلى 82 % 

من الناتج المحلي 
اإلجمالي
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تحتل البحرين الترتيب الثالث على مستوى العالم كأقل سعر للبنزين العادي، حيث يباع الليتر الواحد بـ 0.37 دوالر، فيما تأتي 
ا في سعر البنزين الممتاز بواقع 0.53 دوالر لليتر. بالمركز الـ 16 عالميًّ

أرخــص  مــن  المملكــة  تعتبــر  وبذلــك،   
األســعار علــى المســتوى العالمــي، رغــم 
ا حيــث  أنهــا تنتــج كميــات قليلــة نســبيًّ
يصــل إنتــاج حقل البحرين إلى نحو 48 
ا، فيما يبلغ إنتاج حقل  ألف برميل يوميًّ

أبوســعفة المشــترك مع المملكــة العربية 
برميــل  ألــف   150 حوالــي  الســعودية 

ا. يوميًّ
البنزيــن  أســعار  فــي  البحريــن  وتســبق 
جــاءت  التــي  الكويــت  ــا(  عالميًّ )األقــل 

بالترتيب األول بواقع 0.28 دوالر لليتر، 
والجزائر بالمركز الثاني بـ 0.33 دوالر.

 أما البنزين العادي فجاءت الدول العشر 
األولــى كأرخــص األســعار هــي فنزويــا 
)0.00( وكوبا )0.09(، والســودان )0.14( 

وإيــران )0.29( الكويــت )0.34( الجزائــر 
تركمنســتان   )0.40( نيجيريــا   )0.35(
وأنجــوال   )0.45( وكازخســتان   )0.43(

.)0.46(
وهــذه األســعار حســب موقــع “جلوبــال 
بتــرول برايســز”، فــي تاريــخ 15 يوليــو 

الجاري.

ــا أسعــار البنزيـــن بالبحريـــن األرخـص عالميًّ
بالممتـــاز والــــ 16  بالجيـــد  الثالـــث  الترتيـــب  تحتـــل 

أقل 10 دول في العالم بأسعار البنزين العادي حيث تحتل المملكة المركز الثالث أقل الدول في العالم بأسعار البنزين الممتاز، حيث تحتل المملكة المركز الـ 16أقل 10 دول في العالم بأسعار الديزل 

تجاوز الذهب أمس الجمعة مستوى 1450 دوالًرا المهم للمرة األولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات 
مسؤول كبير في مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( عّززت التوقعات بخفض 

أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن األصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق األوسط.

الفوريــة  المعامــات  فــي  الذهــب  وبلــغ 
فــي  )األونصــة(  لألوقيــة  دوالر   1452.60
التعامات المبكرة وهو أعلى مســتوياته منذ 
العاشــر مــن مايــو 2013 قبــل أن يتراجع 0.3 
% إلى 1442.35 دوالر بحلول الساعة 0543 

بتوقيت جرينتش.
وربــح المعدن النفيــس قرابة 2 % منذ بداية 

األسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني 
مكسب أسبوعي على التوالي.

وقفــز الذهــب فــي العقــود األميركيــة اآلجلة 
1.2 بالمئة إلى 1444.70 دوالر لألوقية.

وفــي مؤتمــر للبنــك المركــزي يــوم الخميس، 
قــال جــون وليامــز رئيــس بنــك االحتياطــي 
االتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات 

بحاجــة لتقديــم التحفيــز مبكــًرا للتعامــل مع 
التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة 
قــرب الصفر وليس بمقدورهم االنتظار حتى 

تحدث أزمة اقتصادية.
وتصريحــات وليامز تجعل من المؤكد تقريًبا 
أن مجلــس االحتياطــي االتحــادي ســيختار 
خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 
فــي اجتماعه بشــأن السياســة النقدية يومي 
التوقعــات  أيًضــا  وتغــذي  يوليــو  و31   30
بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ودفعــت تصريحــات وليامــز مؤشــر الــدوالر 
قرب أدنى مســتوياته في أســبوعين قبل أن 
يرتفع قليا في التعامات اآلسيوية المبكرة، 
مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي 

العمات بخاف الدوالر.
وتعــّزز الضبابيــة فــي الشــرق األوســط أيًضــا 
جاذبيــة الذهــب كماذ آمن. وقالــت الواليات 
تابعــة  ســفينة  إن  الخميــس  يــوم  المتحــدة 
للبحريــة األميركيــة ”دمــرت“ طائــرة مســيرة 
إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها 

لمــدى يشــكل تهديدا، لكن إيــران قالت إنها ال 
تملك معلومات بشان خسارة الطائرة.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخــرى، ارتفعت 
لألوقيــة،  دوالر   16.43 إلــى   %  0.6 الفضــة 
وهــو أعلــى مســتوياتها منذ 25 يونيــو 2018. 
8 % منــذ بدايــة األســبوع  وصعــدت الفضــة 
الجــاري وتتجــه صــوب تســجيل أفضــل أداء 
أسبوعي في ثاث سنوات. وربح الباتين 0.9 
% إلــى 856.68 دوالر، بينمــا ارتفــع الباديوم 

0.2 % إلى 1528.59 دوالر لألوقية.

الذهــــــــب إلى أعلــــى مستـــــوى منـــــذ 2013

كيــف ترتبــط أسعــار البنزيـــن بأسعــار التصديــر؟
فصليًّا والسعودية  شهريًّا  واإلمارات  يوميًّا  األرقام  تراجع  أميركا 
 تعمل معظم الدول على ربط أسعار البنزين أو مشتقات البترول بأسعار التصدير، حيث تصبح األسعار المحلية متغيرة بحسب التغيرات في 

مؤشرات األسعار العالمية، وال تستمر ثابتة على مدار العام، بحيث ترتفع وتنخفض متأثرة بقوى العرض والطلب على المنتج.

التصديــر  ألســعار  عالمــي  مؤشــر  يوجــد  وال 
تحديــًدا ألنهــا تختلــف مــن مرفــأ آلخــر حــول 
العالــم، إال أنــه يمكــن االســتدالل علــى أســعار 
التصديــر مــن خــال مؤشــرات أســعار البنزين 
العالمية مثل مؤشــر “باتس  - Platts” والذي 
يبيــن للمهتميــن التوجــه الســعري باالرتفاع أو 

االنخفاض.
 وتعتبــر آلية ربط األســعار هــي اآللية المتبعة 
فــي أغلــب دول العالــم، فيمــا تختلــف فتــرة 
تحديــث األســعار مــن دولــة إلى أخــرى، حيث 
المتحــدة  كالواليــات  الــدول  بعــض  تراجــع 
األســعار بشــكل يومي، كما تراجــع دول أخرى 
األســعار أكثــر مــن مــرة فــي اليــوم كألمانيا، أو 

تراجعها بشكل أسبوعي مثل كوريا الجنوبية، 
أو بشكل شهري كاإلمارات.

 فيما تقوم الســعودية بمراجعة أسعار البنزين 
بشكل ربع سنوي )كل ثاثة أشهر(، وذلك وفًقا 
منتجــات  أســعار  تعديــل  إلجــراءات حوكمــة 

الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.
العربيــة  المملكــة  فــي  التصديــر  وأســعار   
الســعودية هــي األســعار التــي يبــاع بهــا لتــر 
أو برميــل البنزيــن مــن مرفــأ التصديــر “رأس 

تنورة” إلى المستفيدين خارج المملكة.
 وكانــت شــركة أرامكــو الســعودية قــد أعلنــت 
أســعار البنزيــن المحّدثــة للربــع الثالــث 2019، 
ابتداًء من 14 يوليو 2019، حيث قامت برفع 

ســعر البنزيــن 91 مــن 1.44 ريــال إلــى 1.53 
ريــال لــكل لتــر، كمــا رفعــت ســعر البنزيــن 95 
مــن 2.10 ريــال إلى 2.18 ريــال لكل لتر وذلك 

مقارنة بالربع السابق.
وتعتبــر أســعار البنزيــن في المملكــة منخفضة 
مقارنة بدول العشرين، كما أنها مقاربة أو أقل 

من أسعار دول الخليج األخرى.
ورفــع األســعار يعــوض تكلفــة قيمــة الفرصــة 
الحقيقيــة  القيمــة  فــي  تكمــن  التــي  البديلــة 
لمنتج البنزين أو النفط الخام المســتخدم في 
إنتاجه واســتغاله بما يعين على تعزيز تنمية 
االقتصــاد الوطنــي، وتوّجه الدعــم إلى الفئات 

المستهدفة.

الرياض - أرقام

ارتفعــت أســعار النفــط مــن أدنــى مســتوياتها فــي شــهر بعدمــا أعلــن الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب أن الواليــات المتحــدة “دّمــرت علــى الفــور” طائــرة 
إيرانيــة مــن دون طيــار اقتربــت مــن المدمــرة األميركيــة “يو إس إس بوكســر” 

بالقرب من مضيق هرمز.

لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
إلــى   % 1.6 برنــت تســليم ســبتمبر 
تمــام  فــي  للبرميــل،  دوالر   62.9
الســاعة 08:55 صباًحا بتوقيت مكة 

المكرمة.
كمــا صعــدت عقــود الخــام األميركي 
عنــد   %  1.03 أغســطس  تســليم 
بعدمــا  للبرميــل،  دوالر   55.87
تراجعت أمس إلى 55.3 دوالر، وهو 
المســتوى األدنــى منــذ التاســع عشــر 

من يونيو.

وتراجعــت أســعار النفــط بحوالــي 8 
لتســجيل  اإلثنيــن، متجهــة  منــذ   %
أســوأ خســارة أســبوعية منــذ أواخــر 
مايــو، في ظل تأثير تجدد التوترات 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة 

والصين على رؤية الطلب.
إلــى ذلــك، خفضــت الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة توقعاتها للطلــب على النفط 
هــذا العــام بســبب تباطــؤ االقتصــاد 
بيــن  تجــاري  نــزاع  وســط  العالمــي 

الواليات المتحدة والصين.

وقال رئيس الوكالة فاتح بيرول إنه 
ُأعيــد النظر في توقعــات نمو الطلب 
العالمــي علــى النفط لعــام 2019 إلى 
ا، مع احتمال  1.1 مليون برميل يوميًّ

خفضه مرة أخرى إذا أظهر االقتصاد 
العالمــي وخاصــة الصيــن المزيــد من 

الضعف.
وفــي العام الماضــي، توقعت الوكالة 

نمــو الطلــب علــى الخــام فــي 2019 
ــا،  يوميًّ برميــل  مليــون   1.5 بمقــدار 
لكنها خفضت توقعات النمو إلى 1.2 

مليون برميل في يونيو الماضي.

وأوضح بيرول أن االقتصاد الصيني 
يشــهد أبطــأ وتيــرة نمــو فــي العقــود 
بعــض  وكذلــك  الماضيــة،  الثاثــة 
االقتصــادات المتقدمــة وإذا اســتمر 
ذلك األداء الضعيف فستعيد الوكالة 

تقييم توقعاتها في األشهر المقبلة.
وتوقــع نمو إنتــاج الواليات المتحدة 
مــن النفط بمقــدار 1.8 مليون برميل 
ــا هــذا العــام، مقارنــة بنحو 2.2  يوميًّ
ــا المســجلة فــي  مليــون برميــل يوميًّ

عام 2018.

عواصم - وكاالت

النفـــــط يقتــــرب مـــــن 63 دوالًرا للبرميـــــــل

لندن - رويترز

“الطاقة الدولية” 
تخفض توقعاتها 

لنمو الطلب

توقعات خفض أسعار الفائدة األميركية 
يدعم الذهب

المحرر االقتصادي
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آالف الحجاج يواصلون 
القدوم للسعودية

وصل نحو نصف مليون شخص إلى 
المملكة العربية السعودية، أمس 

الجمعة، ألداء مناسك الحج، حسبما 
كشفت مديرية الجوازات السعودية.
ووصل 472,548 حاجا إلى المملكة 
خالل يوم أمس الجمعة فقط، منهم 

463,345 شخصا وصلوا جوا.
ووصل عن طريق البر 5215 حاجا، 

و3988 آخرين طريق البحر، وفق ما 
ذكر موقع إمارة منطقة مكة.

وكانت أولى رحالت حجاج بيت هللا 
الحرام القادمين بحرا قد وصلت إلى 
ميناء جدة اإلسالمي، الخميس، آتية 

من ميناء سواكن السوداني وعلى 
متنها 1633 حاجا.

طهــران تنفــي وتبث لقطــات “تدحــض” الروايــة األميركية

ترامب: واثقون من إسقاط المسيرة اإليرانية

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الجمعة، أن الواليات المتحدة واثقة من إســقاط الطائرة اإليرانية المســيرة، الخميس. وقــال ترامب في تصريحات 
خالل حفل أقيم في البيت األبيض أمس: “واثقون من إســقاطنا الطائرة اإليرانية المســيرة )الخميس(”، مضيفا: “واشــنطن على اســتعداد للرد على أي اســتفزازات 
إيرانية أخرى”، وفق ما نقلت “فرانس برس”. كذلك أعلن مســؤول أميركي لم يرغب بالكشــف عن اســمه أن واشــنطن لديها “أدلة واضحة جدا” حول إســقاط طائرة 

إيرانية مسيرة، مؤكدا على ما قاله الرئيس دونالد ترامب، فيما تنفي إيران ذلك.

وأشــار المســؤول إلــى احتمــال وجــود تســجيل 
مصور لعملية إســقاط الطائــرة اإليرانية، مضيفا: 
“اقتربــت طائرتهــم المســيرة كثيــرا من ســفينتنا. 
وفــي حــال اقتــراب طائرات مســيرة كثيــرا، يتم 

إسقاطها”.
وكان الرئيــس األميركــي قــد أعلــن، الخميس، أن 
الســفينة الحربيــة األميركيــة “بوكســر” أســقطت 

طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.
وأشــار ترامب للصحافيين أن: “السفينة )بوكسر( 
المســيرة  الطائــرة  إجــراًء دفاعيــا ضــد  اتخــذت 
اإليرانية، حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة 
بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات باالبتعاد”.

وأوضح أن الطائرة اإليرانية هددت أمن السفينة 
وطاقمهــا “ممــا أدى إلى تدميرهــا بصورة فورية” 

بواسطة التشويش اإللكتروني العسكري.
ويأتــي تصريــح ترامــب ردا على فيديــو عرضته 
أن  يثبــت  إنــه  وقالــت  رســمية  إيرانيــة  قنــوات 
الطائــرة اإليرانية المســيرة التي ادعت واشــنطن 
إســقاطها الخميــس بعــد أن اقتربــت مــن ســفينة 
اإلنزال األميركية  بوكســر( على مســافة خطيرة، 

عادت إلى قاعدتها سالمة.
وقال الجانب اإليراني إن اللقطات تظهر السفينة 
األميركيــة قبــل وبعــد إعالن الرئيــس ترامب عن 
إســقاط الطائرة، فيما نفت طهران فقدان أي من 

طائراتها في منطقة مضيق هرمز.
جــواد  اإليرانــي محمــد  الخارجيــة  وزيــر  ونفــى 
ظريــف، علمه بإســقاط واشــنطن لطائرة مســيرة 
تابعــة لطهــران، وقال لدى وصولــه إلى مقر األمم 
المتحدة في نيويورك: “ليست لدينا أي معلومات 

عن فقدان طائرة مسيرة “.
وخــرج نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي عبــاس 
عراقجــي، أمــس، بتصريحــات أكثــر غرابــة، قائال 
إن الواليــات المتحــدة قد تكون أســقطت واحدة 

من طائراتها المسيرة “عن طريق الخطأ”.

حكم قضائي بتمديد احتجاز “غريس 1”

مــددت المحكمــة العليــا فــي جبــل طــارق، أمــس 
النفــط  ناقلــة  احتجــاز  يومــا،  لثالثيــن  الجمعــة، 

اإليرانيــة “غريــس 1”، التــي يشــتبه أنهــا كانــت 
متوجهــة إلى ســوريا لتســليم نفط، فــي انتهاك 

للعقوبات الدولية.
وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية 
في أقصى جنوب إســبانيا، احتجزت الســفينة 

في 4 يوليو.
ووفــق حكومــة جبــل طــارق، فــإن الفحوصات 
التــي  العمالقــة  اإليرانيــة  الناقلــة  أن  أظهــرت 
صــودرت، كانــت محملــة بالكامــل بنفــط خــام، 
مضيفــة في بيان: “بوســع حكومــة جبل طارق 
نتائــج  علــى  حصولهــا  وبعــد  اآلن  تؤكــد  أن 
الفحــص المعملــي الشــامل أن غريــس 1 التــي 
يوليــو محملــة   4 يــوم  فــي صبــاح  احتجــزت 

بالنفط الخام بأقصى طاقتها”.
وتابــع البيــان: “تتعــارض نتائج هــذه الفحوص 
مــع بيانات مــن بعض المعلقين غير المختصين 
تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط خام”.
وذكــر البيــان أنــه تــم احتجــاز الســفينة عندمــا 
دخلــت الميــاه اإلقليميــة إلقليــم جبــل طــارق 
الدوليــة  الميــاه  غــادرت  وبعدمــا  البريطانــي 
مســبقا  تنســيقها  جــرى  زيــارة  فــي  للمضيــق 

للحصول على مؤن وقطع غيار.

بريطانيا تشترط ضمانات لتسليم الناقلة

أبلــغ وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هانــت 
نظيــره اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، أنه ســيتم 
تســليم ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق إذا 
قدمــت طهــران ضمانــات أنهــا ال تنتهــك العقوبات 
التــي يفرضهــا االتحاد األوروبي عبــر توجهها إلى 

سوريا.
وكتــب هانــت فــي تغريــدة علــى تويتــر: “طمأنتــه 
الــى أن مــا يثيــر قلقنا هو وجهــة غريس 1، وليس 
ستســهل  المتحــدة  المملكــة  وأن  النفــط،  مصــدر 
اإلفراج عنها إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل إلى 
ســوريا، عند إتمام اإلجراءات الالزمة أمام قضاء 

جبل طارق”.
وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة 
جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه “يقوم بعمل 
ممتــاز علــى صعيــد التنســيق ويشــاطر بريطانيــا 
رأيهــا فــي ما ينبغي القيام به”. ويبلغ طول الناقلة 
اإليرانية المحتجزة 330 مترا وتحوي 2,1 مليون 

برميل من الخام هي حمولتها القصوى.

عواصم ـ وكاالت

مكة المكرمة ـ وكاالت

التلفزيون اإليراني ينشر لقطات من الجو لسفن حربية ولم يتأكد من صحة الفيديو ومدى مصداقيته

بيونس آيريس ـ أ ف بعواصم ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

مــرة أخرى يعود اســم رئيس الــوزراء القطري 
الســابق، حمد بن جاســم، إلى األضواء بقضية 
فســاد دولــي، وهــذه المرة في باكســتان، التي 
اعتقلت رئيس وزرائها الســابق، شــهيد خاقان 
الباكســتانية،  الســلطات  وأوقفــت  عباســي. 
الخميس، عباســي في مدينة الهور، للتحقيق 
معه في تهم فســاد، تتعلق بمنح شــركة تابعة 
لقطــر عقــودا خاصــة بالغــاز المســال بصــورة 

مخالفة للقانون، عندما كان وزيرا للنفط.
وتشير المعلومات إلى ارتباط عباسي برئيس 
رشــى  قــدم  الــذي  الســابق،  القطــري  الــوزراء 
مــن أجل تســهيل تمريــر اتفاق الغــاز الطبيعي 
المســال بين قطــر وباكســتان. وقالت محكمة 
باكســتانية معنية بمكافحة الفســاد إنها أمرت 
بحبس  عباسي لمدة 13 يوما، احتياطيا على 
ذمــة القضيــة. وإلــى جانب هــذه القضية، فقد 
تم تداول اســم المســؤول القطري السابق في 
قضيــة الفســاد المتعلقــة بحصــول قطــر علــى 

حق استضافة مونديال عام 2022.

وتعليقــا علــى تــورط بــن جاســم فــي قضيــة 
السياســي،  الباحــث  قــال  بباكســتان،  الفســاد 
عبــد هللا الجنيــد، فــي حديــث لموقــع “ســكاي 
نيــوز عربيــة” إن بــن جاســم أقــرب إلــى مبــدأ 
الميكافيليــة السياســية، فهــو ال يتــورع علــى 
ارتــكاب أي فعــل منــاف لألخــالق، مــن أجــل 
الوصــول إلــى غايــة معينــة. وأضــاف أن بــن 
جاســم يحــاول إيحــاد مســاحة عالميــة لقطــر 
صغيــرة الحجم، عبر المال السياســي، مشــددا 
علــى أن فلســفة األســرة الحاكمة فــي الدوحة 
ال تســتند لمنظومــة أخالقيــة، منــذ وضــع بــن 

جاسم لبنات هذا النظام.

ميــركل،  أنغيــال  األلمانيــة،  المستشــارة  قالــت 
أمــس الجمعــة، إنهــا تشــعر بقلق بشــأن الوضع 
فــي الخليــج، مضيفــة أنــه ينبغــي اغتنــام كل 
فــرص التواصل الدبلوماســي لتفادي التصعيد 
مؤتمــر  خــالل  ميــركل  إيــران. وصرحــت  مــع 
صحافــي بالعاصمــة األلمانيــة برليــن: “بالطبــع 
إلــى تلــك  أشــعر بقلــق. ال تســتطيع أن تنظــر 
المنطقــة مــن دون أن تشــعر بقلــق فــي هــذه 
اللحظــة”، وفــق مــا أوردت “رويتــرز”. وتابعت: 
“ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي 
واشــنطن،  وتســتضيف  تصعيــد”.  أي  لتفــادي 
اجتماعــًا لمســؤولين أميركييــن مــن الخارجية 
والدفــاع وآخريــن مــن دوٍل أخــرى لبحث أمن 
المالحــة البحرية فــي الخليج، وفق الخارجية 
األميركية. وأوضحــت الخارجية أن االجتماع 
ســيبحث مبــادرة األمــن البحري، التي ســتركز 
على حماية حرية المالحة واألمن البحري في 
الشــرق األوســط. كمــا أشــارت إلــى أن تحقيق 
الجنســيات  متعــدد  جهــد  بــذل  يتطلــب  ذلــك 

لمواجهــة هذا التحدي العالمي، وضمان المرور 
اآلمن للســفن. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب 
تزايــد التهديــدات اإليرانيــة للمالحــة وحركــة 
الخليــج  فــي مضيــق هرمــز ومنطقــة  الســفن 
ارتفــع  الماضــي،  مايــو  مطلــع  ومنــذ  العربــي. 
منسوب التوتر بين إيران والواليات المتحدة، 
بعد أن اكتشفت األخيرة أن طهران تعد العدة 
لشــن هجمات بواســطة صواريخ على مصالح 
أميركيــة فــي الخليــج، هــذا إلــى جانــب وقوع 
ناقــالت  علــى  هجــوم  محــاوالت  أو  هجمــات 
نفــط فــي خليــج ُعمــان ومضيــق هرمــز، قالت 

واشنطن إن طهران تقف وراءها.

أعلنــت الواليات المتحــدة األميركية، أمس 
الجمعــة، فــرض عقوبــات علــى أحــد قــادة 
ميليشــيات حزب هللا المشــتبه في ضلوعه 
بتفجيــر مقر جمعية يهودية أرجنتينية في 
بوينس آيرس، قبل ربع قرن، وقتل فيه 85 
شــخصا، وعــرض مكافــأة كبيــرة لمــن يدلي 
بمعلومات عنه. وقال مســاعد وزير الخزانة 
ســيغال ماندلكر: “نســتهدف ســلمان رؤوف 
سلمان الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس 
آيــرس، ضــد أكبــر مركز يهــودي فــي أميركا 
الجنوبيــة عام 1994”. وأضاف: “ســتواصل 
اإلدارة األميركية اســتهداف إرهابيي حزب 
هللا الذيــن ينظمــون عمليــات قاتلــة مروعة 
ويقتلــون المدنييــن األبريــاء دون تمييــز”. 
وفــي مؤتمر صحفي ببيونس آيريس، أعلن 
وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيو، 
عــرض مكافــأة قدرهــا 7 مالييــن دوالر لمن 
يــدي بمعلومــات عــن ســلمان. وقــال بيــان 
للبيت األبيض: “إنه في مثل هذا اليوم قبل 

25 عامــا، فجر حزب هللا، أحد وكالء إيران 
المدرجيــن علــى قائمــة اإلرهــاب األميركية 
مركــز جمعيــة يهودية، مما أســفر عن مقتل 
85 شــخصا وإصابــة المئات”. وأشــار البيان 
يعــد  الــذي  الهجــوم  نســق  ســلمان  أن  إلــى 
أكثــر الهجمــات اإلرهابيــة دموية في تاريخ 
األرجنتيــن. وبحســب موقــع وزارة الخزانة 
فــي  بــارز  عنصــر  ســلمان  فــإن  األميركيــة، 
ميليشــيات حــزب هللا اللبنانــي ويعمــل في 
وحــدة النخبــة، التــي يقودها طــالل حمية، 
الــذي كانــت الواليــات المتحدة قــد أدرجت 

اسمه على قائمة اإلرهاب عام 2012.

7 ماليين ثمن معلومات عن قيادي بحزب اهللميركل قلقة من التطورات في الخليج العربيحمد بن جاسم... تاريخ حافل بفضائح فساد دولية
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الخرطوم ـ أ ف ب

األناضول ـ وكاالت

أّكــد ثالثة قادة في حركــة االحتجاج 
الســودانية تأجيل جولــة المفاوضات 
المقــررة أمــس الجمعــة مــع المجلــس 
العســكري الحاكم إلجراء “مشــاورات 
لرؤيــة  التوصــل  أجــل  مــن  داخليــة” 
موحــدة بخصوص االتفــاق، بدون أّن 

يحددوا موعدا جديدا إلجرائها.
جلســة  عقــد  المقــرر  مــن  وكان 
مفاوضــات الجمعة لمناقشــة “اإلعالن 
والــذي  لالتفــاق  المكمــل  الدســتوري” 

وخالفيــة  حاســمة  مســائل  يحتــوي 
بيــن الطرفين ومن بينها منح حصانة 
مطلقــة للجنــراالت وتشــكيل البرلمان 
ووضــع القــوات شــبه العســكرية. لكّن 
الحريــة  قــوى  تحالــف  فــي  القيــادي 
صبــاح  أّكــد  الدقيــر  عمــر  والتغييــر 
الجمعــة أّنه “تم تأجيــل المفاوضات”، 
مشــيرا إلــى أّن التحالــف “بحاجة إلى 
مشــاورات داخلية للتوافق على رؤية 

موحدة” حول االتفاق.

قتــل ضابــط فــي الجيش التركــي، أمس 
الجمعة، من جراء هجوم شنه مسلحون 

ينتمون لحزب العمال الكردستاني.
فــي  وقــع  هجــوم  فــي  الضابــط  وقتــل 
مدينــة بدليــس شــرق األناضــول، حيــث 
ينشــط حزب العمــال الكردســتاني الذي 

تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
ويأتــي هذا الهجــوم بعد يوم من إطالق 
تركيــا “أوســع” عملية جوية ضــد قواعد 

حزب العمال الكردستاني في العراق.
وقــال وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي 
أكار، إن الجيــش التركــي وجــه “ضربــة 
قاصمة” للحزب عبر أوســع عملية جوية 
بجبــال قنديــل بشــمال العــراق، ردا على 
مدينــة  فــي  تركــي  دبلوماســي  اغتيــال 
أربيــل بإقليــم كردســتان العــراق. ونفــى 
يكــون  أن  الكردســتاني  العمــال  حــزب 

للحزب عالقة بالهجوم.

السودان.. تأجيل اجتماع الوثيقة الدستورية

مقتل ضابط تركي في هجوم لـ” الكردستاني”

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قالــت مصــادر عســكرية يمنيــة إن ميليشــيات الحوثــي المواليــة إليــران كثفــت نشــر قناصتهــا على طــول خطوط التمــاس بمدينة 
الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب االجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة االنتشار، الذي يقضي بتثبيت وقف إطالق النار.

الحوثــي  ميليشــيات  بــأن  المصــادر  وأفــادت 
تقوض مخرجات االجتماع، بنشــرها العشرات 

من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة.
وأشــارت إلــى أن االنقالبيين دفعوا بأعداد من 
القناصــى إلــى مبــاٍن ســكنية ومنشــآت حيوية 
داخــل  التمــاس  امتــداد خطــوط  طــول  علــى 
اإلعــالم  عدســة  ووثقــت  الحديــدة.  مدينــة 
العسكري لحظة تمركز قناصة الميليشيات في 
إحــدى المنشــآت التجاريــة بالقرب من خطوط 
التماس في شارع صنعاء، وإطالق النار صوب 
مواقــع المقاومة المشــتركة. وعلى صعيد آخر، 
شــنت قوات الجيــش الوطني، هجومــا مباغتا 
علــى مواقع ميليشــيات الحوثي اإليرانية، في 
مديريــة برط العنان بمحافظة الجوف شــمالي 
قــوات  إن  عســكرية  مصــادر  وقالــت  اليمــن. 
الجيش اســتهدفت مواقع تمركز الميليشــيات، 

فــي تبــة “القناصيــن”، ومنطقــة “القلعــة”، فــي 
مديريــة بــرط العنــان، ممــا أســفر عــن ســقوط 
قتلــى وجرحى في صفــوف االنقالبيين عالوة 

على تدمير عدد من اآلليات التابعة لهم.

قتــل  البــالد،  جنوبــي  أبيــن  محافظــة  وفــي 
وأصيب عدد من عناصر قوات الحزام األمني، 
فــي هجوم إرهابي على نقطة “لحمر” بمديرية 

“المحفد” بالمحافظة.

تعرض معســكر لميليشــيا الحشــد الشــعبي في العراق، فجر الجمعة، لقصف بطائرتين مســيرتين “مجهولتين”، ما أدى إلى ســقوط 
قتلى من حزب هللا اللبناني والحرس الثوري اإليراني.

وكشــف رئيــس مجلــس العشــائر العربيــة فــي العــراق، الشــيخ ثائــر 
البياتــي، عــن مقتــل وإصابة عدد من عناصــر تابعة لحزب هللا وكذلك 
عناصــر مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي جــراء القصف الذي اســتهدف 
معســكرًا لميليشــيا الحشــد الشــعبي المدعومة إيرانيًا، شرق محافظة 

صالح الدين العراقية.
وقــال البياتــي إن المعســكر يضــم صواريــخ باليســتية إيرانيــة الصنع 
نقلتها طهران مؤخرًا إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد 

الغذائية المبردة.
وأفــادت مصــادر عراقيــة متطابقــة أن التحالــف الدولــي كان يرصــد 

المعسكر قبل وقوع القصف، الذي ُنّفذ بطائرتي درون.
لكــن البنتاغــون نفــى أي عالقــه لــه بقصــف معســكر ميليشــيا الحشــد 
فــي العــراق. إلى ذلك، تحدثت مصادر عراقية عن مقتل مستشــارين 
 460 وفيــه  المعســكر،  اســتهدفت  التــي  الجويــة،  بالغــارة  إيرانييــن 

مختطفًا ما يزال مصيرهم مجهوالً.
وأضافــت المصــادر أن “مصانــع” لتطويــر الصواريــخ الباليســتية تــم 
اســتهدافها فــي المعســكر، مــا تســبب فــي انفجــارات متتاليــة جــراء 

القصــف. جــاء الهجــوم وســط تفاقــم التوتــر بيــن الواليــات المتحــدة 
وإيــران. وينظــر للعراق على أنه ســاحة محتملة ألي مواجهة إقليمية 
بســبب نشــاط ميليشــيات تدعمها إيران بالقرب من قواعد تستضيف 

قوات أميركية.

الحوثيون ينشرون شبكة قناصين على خطوط التماس في الحديدة قتلى من حزب الله والحرس الثوري بقصف معسكر للحشد بالعراق

اســتهدفت مواقع تمركز الميليشــيات بمحافظة الجوف أســفر عن ســقوط قتلــى من حــزب اهلل والحــرس الثوري

نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة طائرة مسيرة تقصف معسكرا لميليشيا الحشد الشعبي
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مــع اقتــراب موســم الحــج وبــدء الحجــاج التوافد إلــى األماكن المقدســة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية جدد مجلس الوزراء الســعودي في جلســته 
فــي  والعيــش  الحــج  ليتفرغــوا ألداء شــعائر  الحجــاج  األخيــرة دعوتــه 
روحانياتــه واالبتعــاد عــن كل مــا ُيعكر صفــو الحج وســكينته، وعدم رفع 

الشعارات السياسية والمذهبية.
إن الذيــن يرفعــون الشــعارات السياســية والمذهبيــة أثناء تأديــة فريضة 
الحــج يعملــون علــى تنفيــذ أجنــدة إقليميــة عدائيــة مــن أجــل اختــاق 
األزمات، وهي جهات ال تحترم مواثيق العاقات مع الدول، وتدرك جيًدا 
أن ذلــك خــروج علــى مبــادئ الديــن وطعــن فــي ركــن الحــج، واســتخدام 
الديــن لتحقيــق مــآرب سياســية ال دينيــة لتمرير مشــاريع سياســية لخلق 

االضطرابات والقاقل في المنطقة الخليجية والعربية.
إن الحكومــة الســعودية ال تمنــع أحــًدا مــن دخــول بادهــا لتأديــة فريضة 
الحج، بل الذين يعملون على تســييس الحج ُهم الذين يضعون العراقيل 
التــي تســبب الفوضــى، وهــو أمــٌر ال تقبلــه الســعودية وترفضــه األقطــار 
العربيــة والــدول اإلســامية وشــعوبها. وأثبتــت الســعودية قدرتهــا علــى 
تنظيــم شــؤون الحج، وحققت بذلــك نجاًحا منقطع النظيــر، واإلجراءات 
التــي تتخذهــا الحكومــة الســعودية أثنــاء فترة الحــج هدفهــا أوال تأمين 
الســامة للحجــاج منــذ وصولهــم حتى مغادرتهــم، وثانًيــا تحقيق أهداف 
الشــعائر الدينيــة للحــج، وثالثــا توفيــر كل ما َيلــزم لتحقيق ذلــك من أمن 

وراحة للحجاج.
تســييس الحــج يتعــارض مع نقاء العبــادة التي تتطلب الصفــاء والهدوء 
والســكينة بعيًدا عن المناكفات، وقد تناســى البعض أن األماكن المقدســة 
تقع في الجغرافيا الســعودية ال خارجها، وهي جزء من ســيادتها وترابها، 
وهي لم ولن تمنع يوًما أي ُمسلم من الحج أو العمرة أو الزيارة، بل تعمل 

جاهدة على تسهيل وصولهم وضيافتهم.

إن استغالل البعض العاطفة الدينية لدى الشعوب الُمسلمة في فترة  «
الحج ُيعتبر ابتزازًا سياسًيا، وهو إساءة للدين اإلسالمي وتعدًيا على طهارة 

هذه األماكن وقدسيتها، فالحج عبادة ال سياسة.

الحج عـبادة ال سياسة
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“جزر حوار مثل خد الياهل”
أثنــاء إعــادة تفعيــل مرفــأ نقطة جزر حــوار في العاصمــة المنامة وتطوير 
مرافقه وتحســين خدماته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة أن تســهيل الوصــول مــن وإلــى جزرحــوار وتوفير 
تجربة نقل آمنة ومتطورة للزوار من أهم مرتكزات الخطة االستراتيجية 
التــي تعمــل علــى تحقيقهــا شــركة الجنوب الســياحية وذلك تنفيــذا لألمر 
الملكي السامي لحضرة صاحب الجالة عاهل الباد المفدى بتحويل جزر 

حوار إلى مقصد سياحي مهم.
كغيري من الســواد األعظم الذين يعشــقون الرحات البحرية واالستمتاع 
باألفــق الواســع الجميــل الذي يمد اإلنســان بالحيوية واالنشــراح والراحة 

النفسية سعدت بهذا التوجه الذي طال انتظاره.
جــزر حــوار التاريخيــة التــي تتميز بشــواطئ زرقاء صافيــة ورمال ناعمة 
“مثــل خــد الياهــل بوشــهرين” إلــى اآلن لم يطلهــا التلــوث أو العبث، وهي 
تنفــرد بنظافــة بيئتهــا ومنظرهــا الجميــل الــذي يضاهي أفضــل الجزر في 
دول العالم، خصوصا بما يتعلق بمستوى المحتوى الميكروبي في محيط 
بحرهــا، لذلــك فهــي تمتلــك المقومات الســياحية العالمية، ومــع هذا تمثل 

هــذه الجزر محمية طبيعية لألحيــاء المائية والبرية وتحتضن أنواعا من 
أندر الطيور ســواء كانت محلية أو مهاجرة، كما يجوب مياهها اإلقليمية 
جــزء مــن ثانــي أكبــر قطيع من بقر البحــر في العالم، وبهــذا أصبحت جزر 
حوار محمية طبيعية عالمية وموقعا سياحيا اقتصاديا استراتيجيا غاية 

في األهمية ال يستهان به دوليا.

على أية حال توجه الدولة والحكومة معا إلعمار وتطوير جزرنا والخطط  «
في تطوير 4 جزر كي تكون واجهة جذب سياحي بحريني بما يضمن خلق 
نموذج للسياحة المستدامة داخل البحرين بكل درجات التأكيد يسير في 

االتجاه الصحيح الذي يبشر بالخير وذلك ضمن المنظومة السياحية 
البحرينية، في اآلن نفسه نتطلع للمزيد من المشاريع السياحية سواء التي 

تخص جزر حوار أو مواقع الجزر البحرينية األخرى والعمل على تسويقها 
كي تكون معلما سياحيا عالميا وبالتالي رافدا من روافد اقتصادنا الوطني 

ومعززا للناتج والدخل القومي ومصدر دخل ال غنى عنه خصوصا في وقتنا 
الحاضر والظروف االقتصادية االستثنائية التي تمر بها المنطقة وبالدنا. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

Raja.marhoon@gmail.com

تزايد االنتحار... 
وصمت “الصحة “

ال يــكاد يمــر علينــا أســبوع أو أســبوعان علــى أبعــد تقديــر دون أن تعلــن 
السلطات عن حالة انتحار جديدة لعامل أجنبي، وذلك في ارتفاع متسارع 
وملحوظ لهذه النهايات المؤلمة والمؤسفة. ال نعرف ما وراء هذه الحاالت 
من معاناة وآالم ســبقت قرار “النهاية”، وال تصلنا ســوى معلومات بســيطة 

عن عمر الضحية وموقع الحادث، غير أن الغريب تنامي هذه الحاالت.
لمــاذا نشــهد هــذه الزيــادة الغريبــة فــي حاالت االنتحــار بعد أن ســجلت لنا 
محافل حقوق اإلنســان الدولية تقدما في مكافحة قضايا االتجار بالبشــر، 
وكذلك نظام ترخيص العمل المرن الذي دشن أصا لوقف استغال العمالة 

الوافدة وإعطائها وضعا أفضل؟
تزايد هذه النزعة المؤسفة، وسع شرائح ضحاياها أيضا، فلم تعد محصورة 
علــى األجانــب الوافديــن أو البحرينييــن الذكور، وشــهدنا في بضعة أشــهر 
حالتي انتحار لشــابتين بحرينيتين، الخســارة األولى ســجلتها إحدى قرى 
شــارع البديــع لفتــاة عرفــت بأخاقهــا والتزامها الدينــي، ولها أيضــا تاريخ 
فــي الحاجــة للطبيــب النفســي، وهو ما يفرض تســاؤال فيمــا إذا قدمت لها 

الجهات الطبية المعنية الدعم النفسي الازم، والذي كان باإلمكان أن يمنع 
هذه الحادثة المؤلمة أم ال؟

الخســارة الثانيــة والتــي قضت مضجــع المجتمع البحرينــي بأكمله، تمثلت 
فــي حادثــة انتحار شــابة في ســترة، فلم تمر مــرورا عابرا، ولــم تنقض بما 

سرب من بيانات مؤرخة تؤكد عدم تعرضها للتسويف والظلم.
مجتمعنا الصغير ال يقبل أن تكون خسارة روح شابة حادثا عرضيا، فانبرى 
يحلل ويبحث عن األسباب، ويوجه اللوم إلى أهلها وذويها تارة أخرى عما 

واجهته من معاناة حقيقية سبقت رحيلها المفاجئ. 
في ظل هذه الوتيرة المتزايدة لهذه الحوادث المؤلمة والحديث  «

المتجدد بشأنها، ال أفهم بقاء وزارة الصحة في وضع “الصامت” 
حتى اللحظة وكأن األمر ال يعنيها وال يرتبط باختصاصاتها! وأدعوها 

لتدشين خط ساخن يستقبل مكالمات المكتئبين الذين يملكون 
أفكارا انتحارية لمنحهم الدعم الطبي والنفسي الالزم لمنع هذه 

الحاالت.

رجاء مرهون

عقوبات العزل والحصار 
ستضع طهران على شفير 

الصفقة أو االنتحار )2(
جميــع الوســاطات فشــلت حتــى اآلن بإقنــاع القيادة اإليرانيــة بالتراجع 
عــن مطالبتهــا واشــنطن رفــع العقوبــات أو تخفيفهــا قبــل الموافقة على 
برفــع  األوروبــي  االتحــاد  مــن دول  المفاوضــات، وعــن مطالبهــا  خيــار 
الحصــار النفطــي عنها، وإطاق ســراح الناقلة التــي اعترضتها بريطانيا 
فــي مضيــق جبل طــارق، وتفعيل اآللية المالية “انســتكس” التــي ُولَِدت 

ميتة بسبب ترّبص واشنطن للذين يطّبقونها بعقوبات قاسية عليهم.
الرئيس الروسي فاديمير بوتين مازال يحاول أن يلعب دورًا ممّيزًا مع 
القيادة اإليرانية كي تعدل عن التصعيد وتتوقف عن سياسة االستفزاز 
إلــى الخــط األحمــر واســتدراج ضربــة عســكرية أميركيــة ُتنقذهــا – في 
نظرها – من خناق العقوبات ومن تمرد داخلي، محاوالته السابقة باءت 
بالفشــل، لكــن بوتيــن مســتمر فــي ســعيه أن يكــون عــّراب إيقــاف قطار 

المواجهة العسكرية والحرب الموّسعة.
اإليرانيون في القيادة منزعجون من المواقف الروســية ألنها في رأيهم 
“طرّيــة جــدًا” ويجــب أن تكون أكثر دعمــًا للمواقف اإليرانيــة من مجرد 
التنديــد، فهــم راهنــوا علــى روســيا والصيــن ودول االتحــاد األوروبــي 

منهــا  االقتصاديــة  العقابيــة،  األميركيــة  لإلجــراءات  رادعــًا  ليشــكِّلوا 
والعســكرية. ما وجدوه أن التصعيد اإليراني أدى إلى النتيجة العكســية 
مــع األوروبييــن إذ زادوا ابتعادًا عن طهران وتحالفًا مع واشــنطن بعدما 
عبــر اإليرانيــون خــط تخصيــب اليورانيــوم الذي فضح الثغــرة والنقص 

في االتفاقية النووية.
ومــا لمســه اإليرانيــون مــن الصيــن هــي أنهــا غير راغبــة وغير مســتعدة 
ألن تدخــل الصــراع األميركي – اإليراني ألنــه ليس في مصلحتها، لذلك 

ستحصر مواقفها في اإلدانة اللفظية العامة.

أما مع روسيا، فأخطأت الحسابات اإليرانية في االفتراض أن  «
التحالف العسكري الروسي – اإليراني الميداني في سوريا سُيترجم 

نفسه بتحالف مماثل في إطار مواجهة أميركية – إيرانية – 
إسرائيلية. موسكو واعية لالستراتيجية اإليرانية القائمة على دفع 

إدارة ترامب إلى الخط األحمر، والكرملين ليس مقتنعًا بحكمة هذا 
التكتيك، ثم إن موسكو لن تدخل طرفًا مع إيران في وجه حلف 

أميركي – إسرائيلي في حرب شرق أوسطية شاملة. “إيالف”.

راغدة درغام

استبشــر المواطنــون خيــرًا بتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر بتكليــف وزارة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي  الداخليــة ووزارة األشــغال وشــؤون 
ووزارة العمــل والتنمية االجتماعية برفــع مرئياتها وتوصياتها العتماد 
آليــة فاعلــة تحــد من عشــوائية وانتشــار ســكن العمال والعزاب وســط 
العائات في األحياء والمناطق الســكنية وفي البيوت القديمة واآليلة 
للســقوط، وســتتضافر الجهود بين هذه األطراف إليجاد حلول جذرية 
تحــد مــن ظاهــرة ســكن العــزاب التي أخذت بالتوســع فــي معظم مدن 
وقــرى المملكــة، حيــث إن هــذه الظاهــرة لهــا آثار ســلبية تهدد النســيج 
المجتمعــي وتشــكل بــؤرًا تنبثق منهــا العديد مــن المخالفــات القانونية 

واالجتماعية. 
ومشــكلة ســكن العزاب تكمــن في المواطنين أنفســهم الذيــن يؤجرون 
مســاكنهم إلــى عــزاب وســط مناطــق مأهولــة بالعائــات، وأغلــب هــذه 
المنازل قديمة أو آيلة للســقوط وتأجيرها يعتبر فرصة ثمينة يســتغلها 
نظــرًا  فيهــا  الســكن  يفضلــون  الذيــن  العمــال  علــى  بتأجيرهــا  المــاك 

النخفاض أجرتها وسعة مساحتها.
قد يكون تخصيص مدن عمالية حاًل صعبًا نظراً لشح األراضي، لكن  «

البديل يمكن أن يكون في تخطيط األراضي الواقعة في أطراف 
المناطق السكنية وتصنيفها للسكن الجماعي بحيث تكون بعيدة 

عن وسط األحياء، ونأمل أن تكون هناك آلية واضحة يحدد من 
خاللها عدد القاطنين العازبين في السكن الواحد بحيث يربط 

بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية وال يتم إصدار بطاقة 
هوية في حال كان المسكن قد تجاوز الطاقة االستيعابية المقررة، 

ما يضمن عدم تكدس العمال في المساكن.

سكن العزاب

أحمد عمران
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برئاســة رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، يعقد االتحاد اليوم الســبت، اجتماع 
الجمعية العمومية العادي، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساًء، بفندق موفنبيك بالمحرق.

 ووّجــه االتحــاد الدعــوة الرســمية لألنديــة 
األعضــاء تحــت مظلتــه لحضــور االجتمــاع 
إلى جانب وسائل اإلعالم من أجل التغطية 

اإلعالمية لهذا الحدث المهم. 
مــن  العديــد  مناقشــة  االجتمــاع  وسيشــهد 
البنود المدرجة على جدول األعمال، وبينها 
والمالــي  اإلداري  التقريريــن  اســتعراض 

لعامي 2017 و2018.

منجــزات  علــى  اإلداري  التقريــر  ويحتــوي 
االتحاد خالل عامي 2017 و2018، وجميع 
األنشــطة والفعاليــات التــي نظمهــا االتحــاد 
فــي تلــك الفتــرة، عــالوة علــى المشــاركات 
الوطنيــة  والمنتخبــات  لألنديــة  الخارجيــة 
فيمــا  والتحكيميــة،  اإلداريــة  والمشــاركات 
يصــم التقريــر المالــي جميــع األمــور المالية 

الخاصة باالتحاد في تلك السنتين.

وســيناقش االجتماع اســتراتيجية االتحاد 
للفتــرة مــا بيــن 2028-2018 التــي تتضمــن 
الســلة  كــرة  تطويــر  عــن  كامــالً  تصــوًرا 
البحرينية على مدار العشر سنوات القادمة.
 ووصــل االتحــاد البحريني لكرة الســلة إلى 
مســتوى كبيــر من التطور فــي جميع األمور 
وخاصــة الجانبيــن اإلداري والمالي بالذات، 
والذي لم يكن إال في ظل المتابعة الحثيثة 

من ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
وحــرص ســموه على االحترافيــة في العمل 
داخــل أروقــة االتحــاد والتــي باتــت نتائجه 
تنعكس وتتضح بشــكل كبيــر، خصوًصا مع 
الشــعبية الجارفــة التــي باتــت تمتلكهــا كرة 

السلة البحرينية.

برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي

اجتماع الجمعية العمومية التحاد السلة
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اختتم منتخب الشــباب لكرة القدم، معســكره الخارجي الذي أقامه في مدينة الطائف 
بالمملكة العربية الســعودية، والذي اســتمر حوالي 10 أيام، واشــتمل على مباراة ودية 

حيدة كانت أمام فريق نادي حراء السعودي، وانتهت بفوز منتخبنا بنتيجة )3-1(.

الفنــي  المديــر  قــدم  اإلطــار،  هــذا  وفــي   
للشباب إســماعيل كرامي، الشكر والتقدير 
إلى رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم ســعادة الشــيخ علــي بن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة، وإلــى نائــب رئيــس 
الشــيخ  ســعادة  الفنيــة  للشــؤون  االتحــاد 
خالــد بــن ســلمان آل خليفــة، علــى توفيــر 
اإلمكانــات لبرنامج الجهــاز الفني لمنتخب 
لالســتحقاقات  االســتعداد  نحــو  الشــباب 

المقبلة.
منتخــب  أن  كرامــي  إســماعيل  وأوضــح   
الشــباب بــدأ إعداده في 9 يونيــو الماضي، 

قبل أن يقيم معســكرا خارجيا خالل شــهر 
يوليو الجاري فــي مدينة الطائف بالمملكة 
العربية السعودية في فترة إعداد خاصة.

فرصــة  جــاء  المعســكر  أن  إلــى  ولفــت   
إليصــال المعلومــة لالعبين نظريــا وعمليا، 
مشيرا إلى أن أهداف المعسكر كانت فنية 

وبدنية وذهنية.
أن  حاولنــا  أنــه  كرامــي  إســماعيل  وبيــن   
أســلوب  فــي  نموذجيــا  المنتخــب  يكــون 
لعبه بالشــقين الدفاعي والهجومي، مشيرا 
إلــى أن هــذا األمــر يحتــاج اإلعــداد الفنــي 

والذهني البدني.

 إلى ذلك، ذكر كرامي أن المنتخب الشــاب 

ســيغادر نهايــة الشــهر الجــاري إلــى بطولــة 

كوتيف الدولية الودية.

 وقــال كرامي:”ســنلعب فــي البطولــة أمــام 

منتخبــات دولية قوية، وهذه فرصة مهمة 

للجهــاز الفنــي للوقــوف علــى مــدى تطــور 

وجاهزية الفريق”.

فــي بطولــة  القويــة  المباريــات  أن   وبيــن 

كوتيــف أمــام منتخبــات مختلفة ســتعطي 
الجهــاز الفني االنطباع عــن الجاهزية التي 
وصــل إليها الفريق ســواء فنيــا أو بدنيا أو 

ذهنيا.
 وبحســب جدول مباريــات بطولة كوتيف، 
فإن منتخب الشباب سيدشن مشواره في 
البطولــة بمواجهــة منتخــب موريتانيا يوم 
29 يوليــو الجاري، على أن يواجه منتخب 

روسيا يوم 1 أغسطس المقبل.
 وســيلعب المنتخــب ثالــث مباريــات فــي 
 4 يــوم  إســبانيا  منتخــب  أمــام  البطولــة 
أغســطس المقبل، علــى أن يواجه منتخب 
األرجنتيــن فــي آخر مباراة لــه في البطولة 

يوم 6 أغسطس المقبل.
 مــن جهــة أخرى، أوضح إســماعيل كرامي 
أن المنتخــب سيشــارك فــي بطولــة غــرب 
فــي  ســتقام  التــي  للشــباب  األولــى  آســيا 

فلســطين خــالل أغســطس المقبــل، وذلــك 
بعد ختام المشاركة في بطولة كوتيف.

 وبيــن كرامــي أن المشــاركة تأتــي ضمــن 
لالســتحقاق  لإلعــداد  المنتخــب  برنامــج 
األكثــر أهميــة المتمثل فــي تصفيات كأس 
آســيا 2020، إذ ســتقام التصفيــات خــالل 
منتخبنــا  وســيحتضن  المقبــل،  نوفمبــر 
مباريــات مجموعتــه الخامســة التــي تضم 
أن  مبينــا  واألردن،  وبوتــان  بنغالديــش 
الهدف هو التأهل إلى النهائيات اآلسيوية.

 وقــدم كرامــي شــكره إلــى مديــر منتخــب 
عبدالرحمــن  بــن  ســلمان  الشــيخ  الشــباب 
آل خليفــة علــى توفيــر األجــواء المناســبة 
للجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبيــن فــي 
فتــرة معســكر الطائــف، كمــا أشــاد بالتــزام 
الالعبيــن وانضباطهــم، ومتمنيــا التوفيــق 

للمنتخب في الفترة القادمة.
 الجديــر بالذكــر أن قائمة منتخب الشــباب 
العبــا   28 ضمــت  الطائــف  معســكر  فــي 
عــادل، خليــل  ســلمان  ســالم،  هم:عبــدهللا 
إبراهيــم، محمــد ارحمــه، حســين العكــري، 
هانــي طــه، محمــد فــارس، ياســين كريــم، 
حســن  حســين،  ســالم  الرميحــي،  عــادل 
عبدالرحمــن  خليفــة،  علــي  عبدالنبــي، 
العبيدلــي، أحمد مســلم، نايف خالد، محمد 
عبدالقيــوم، ســعود الهــزاع، حســين مكــي، 
ســيد جواد حيدر، صالح شمســان، حســين 
هرونــة، إبراهيــم علــي، عمــار ياســر، ســيد 
مهــدي شــرف، عبدالرحمــن الســيد، مبــارك 

محمد، دعيج بدر وعبدهللا النمر.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

منتخب الشباب يختتم معسكر الطائف ويستعد لبطولة كوتيف

من تدريبات المنتخب في معسكر الطائف إسماعيل كرامي

من تدريبات المنتخب منتخب الشباب لكرة القدم من المباراة الودية لمنتخب الشباب في معسكر الطائف

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سبورت

جــددت إدارة نــادي المحــرق التعاقــد مــع 
الســلة محمــد  لكــرة  الفريــق األول  العــب 
حســن الــدرازي؛ ليواصــل تمثيــل الفريــق 
األحمــر فــي منافســات الموســم الرياضــي 

الجديد 2019-2020.
وجرت مراســم توقيع العقد في مقر نادي 
المحــرق بحضــور رئيــس جهاز كرة الســلة 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن ناصــر آل خليفــة 
والالعــب. يأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن نجاح 
المحــرق فــي التعاقــد مــع العــب النجمــة 
محمــد بوعــالي، وذلك على ســبيل اإلعارة 

لمدة موسمين، في خطوة
المحافظــة  نحــو  أيضــا  الصفــوف  لتعزيــز 
علــى لقب دوري زين الذي أحرزه الموســم 
بقيــة  علــى  كذلــك  والمنافســة  الماضــي، 
األلقاب، وبينها كأس الســوبر مطلع الشــهر 

المقبل وكأس خليفة بن سلمان.

التجديد للدرازي

Û  قامت إدارة نادي يوفنتوس اإليطالي
بعمــل كبيــر فــي ســوق االنتقــاالت وذلــك 
بإتمامهــا للعديــد مــن الصفقــات المميــزة 
دون أن تدفــع الكثيــر مــن األمــوال.. فقد 
تم التعاقد مع مجموعة من الالعبين أبرزها الحارس العمالق بوفون والويلزي رامســي 
والفرنســي رابيــوت والموهبــة الهولنديــة دي ليخــت وبتكلفــة لم تصل إلــى 100 مليون 

يورو وهذا ما يؤكد على دهاء إدارة النادي!!.
Û  بــكل تأكيــد أن ســوق انتقــاالت يوفنتــوس لم تغلــق أبوابه بعــد.. حيث مــن المتوقع أن 

تقــوم إدارة الســيدة العجــوز بإجراء صفقات أخرى في قــادم األيام.. المصادر الموثوقة 
تتحدث عن اقتراب مهاجم اإلنتر األرجنتيني ايكاردي من يوفنتوس.. في الوقت الذي 
تتضــارب فيــه األقاويــل حول عودة بوغبا لليوفي. .وقــد تفجر إدارة النادي مفاجأة من 
العيار الثقيل بتعاقدها مع المهاجم البرازيلي نيمار رغم شبه استحالة هذه الفرضية!!.  

Û  ا كانت األسماء الجديدة القادمة لحمل شعار يوفنتوس.. فإن اليوفي بكل األحوال وأيًّ
ســيصبح أقــوى بكثيــر عمــا كان عليه في المواســم الماضيــة والكثيرون باتــوا يراهنون 
على أن البيانكونيري سيســتمر في إحكام ســيطرته المحلية وســيكون واحًدا من أكبر 
المراهنين على لقب دوري األبطال الموسم القادم بعد ارتفاع نسبة جودة الفريق بشكل 

كبير.
Û  ورغــم ذلــك إال أن علــى إدارة النــادي يجــب أن ال تغفــل عــن الحاجــة الفعليــة للفريــق 

حتــى يصــل للمثاليــة المطلوبة.. ففي الحقيقة أن يوفنتــوس ليس بحاجة إليكاردي وال 
لبوغبــا بقــدر حاجته لالعب ارتــكاز تقليدي يقوم بأدواره الدفاعيــة على أكمل وجه ألن 
ا.. فبالنظر سريًعا  ا لهذا المركز مما قد يؤثر على شكل الفريق فنيًّ يوفنتوس يفتقد فعليًّ
لألسماء التي ستمثل وسط الملعب في الموسم القادم سنجد أن جميع األسماء ليست 

قادرة على لعب دور العب االرتكاز الحقيقي!!.
Û  لذلــك، علــى إدارة يوفنتــوس وبتوصيــة مــن المــدرب ســاري أن يكــون تركيزهــا القادم 

ــا علــى مركــز االرتكاز أكثر مــن أي مركز آخر يحتاجه الفريــق.. وإن تم التعاقد مع  منصبًّ
العب بجودة عالية على شــاكلة آالن نابولي وكانتي تشيلســي..حينها ســتكون المراهنة 

على يوفنتوس في الفوز بلقب دوري األبطال منطقية لحد كبير!!.

غفلة السيدة 
العجوز!!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي
تتحــدد اليــوم )الســبت( 20 يوليــو الجــاري، 
غــرب  اتحــاد  بطولــة  وأوقــات  مباريــات 
آســيا التاســعة لكــرة القــدم للرجــال، والتــي 
ســتحتضنها العــراق فــي الفتــرة 30 يوليــو 

الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.
وســيكون مقــر االتحاد العراقــي لكرة القدم 
مســرحا لمراســم ســحب القرعــة؛ لتحديــد 
بعــد  وذلــك  وأوقاتهــا،  المباريــات  هويــة 
التســعة  المنتخبــات  توزيــع  علــى  االتفــاق 
المشــاركة إلــى مجموعتيــن: األولــى ضمت 
وســوريا  واليمــن  العــراق  المســتضيف 
منتخبنــا  جــاء  فيمــا  ولبنــان،  وفلســطين 
الوطنــي فــي المجموعــة الثانيــة إلى جانب 

السعودية والكويت واألردن.
وبحســب مــا أورده اتحــاد غرب آســيا لكرة 
األولــى  المجموعــة  مباريــات  فــإن  القــدم، 
أمــا مباريــات  ســتقام فــي مدينــة كربــالء، 

المجموعة الثانية في مدينة أربيل.

نظام البطولة

لعــب  علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
المجموعتين لمباريات من دور واحد، حيث 
ســيتأهل متصدر كل مجموعة مباشــرة إلى 

المبــاراة النهائيــة. وكــون المجموعة األولى 
 4 ســيلعب  فريــق  كل  فــإن  فــرق،   5 تضــم 
مباريــات، فيمــا مجموعــة منتخبنــا الثانيــة 
سيلعب كل فريق 3 مباريات فقط؛ لتحديد 
هوية المتصدر الذي سيترشــح إلى المباراة 

النهائية للبطولة.

أوقات المباراة

وبنــاء علــى الجــدول المعــد مــن جانــب اتحاد 
غرب آسيا لكرة القدم، فإنه تم تحديد وقتين 

للمباريات وهما 7.30 مساء و10.30 مساء.

راعي البطولة

إلى ذلك، ســتكون شــركة “آسيا سيل” راعيا 

فــي  ذلــك  إذ جــرى اإلعــالن عــن  للبطولــة، 
مؤتمــر صحافــي احضتنه االتحــاد العراقي 

لكرة القدم في األسبوع الماضي.

استضافة تاريخية

وتعتبر اســتضافة العراق للنســخة التاســعة 
مــن بطولــة الرجــال تاريخيــة؛ كونهــا ألول 
مــرة منذ انطــالق البطولة في العــام 2000، 
كمــا أنهــا بعــد الحظــر الرياضي علــى العراق 

الذي دام أكثر من 3 عقود.

مشاركة مهمة

األول  الوطنــي  منتخبنــا  مشــاركة  وتعتبــر 
لكــرة القــدم فــي البطولة مهمــة؛ ألنها ضمن 

مرحلة اإلعداد والتحضير لتدشين المشوار 
في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويواصــل المنتخــب الوطنــي حاليا سلســلة 
تدريباته في المعســكر الخارجي بالبرتغال، 
والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري، ولعب 
المنتخب حتى وقت كتابة هذه الســطور 4 
مباريــات وديــة، إذ تعــادل فــي اثنتين وفاز 
فــي اثنتيــن، فيمــا لــم يتعــرض ألي خســارة 
الجديــد  الفنــي  الجهــاز  رفقــة  اآلن  حتــى 
بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا. ومن 
المقــرر أن يكــون المنتخــب لعــب لقــاء وديا 
خامســا فــي وقــت متأخــر مــن مســاء أمس 

.fc amora الجمعة( أمام فريق(

ــم ســحــب الــقــرعــة بــاالتــحــاد الــعــراقــي ــراس ــي م ــوم ف ــي ال
تحديد مباريات بطولة غرب آسيا الكروية

أحمد مهدي

منتخبنا الوطني لكرة القدم

ــا ــًي ــا وذهــن ــًي ــدن ــا وب ــًي ــق فــن ــري ــف ــة ال ــزي ــاه ــوف عــلــى ج ــوق ــل ــة ل ــرص ــي: ف ــرامـ كـ



فــي إطــار تفعيــل بنــود االتفاقيــة االســتراتيجية التي وقعهــا االتحــاد البحرين لكرة 
السلة مع فريق “Dallas Mavericks” األمريكي لكرة السلة، 

رشــح االتحــاد 5 العبين من فئة الشــباب 
للتواجــد فــي الفريــق األميركــي وخوض 
مصطفــى  وهــم  هنــاك  تدريبــي  معســكر 
حســين، مزمل أمير، سلمان الكعبي، رضا 
علي وأحمد بن دينة، وســيغادر الالعبون 
إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة يــوم 
26 أغســطس القادم وسيســتمر المعسكر 

لمدة أسبوعين.

البحرينــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  وقــال 
هــذه  إن  يوســف  أحمــد  الســلة   لكــرة 
االتفاقيــة تأتي في إطــار الجهود الكبيرة 
الشــيخ  ســمو  يبذلهــا  التــي  والمســتمرة 
عيســى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد 
لتطوير كرة الســلة البحرينية وجعلها في 
حالــة تطــور مســتمر للوصــول بهــا ألعلى 
المســتويات بــأذن هللا، باإلضافــة للجهود 

إدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  الحثيثــة 
االتحاد.

وأضــاف يوســف “من أبــرز بنود الشــراكة 
خارجــي  معســكر  إقامــة  االســتراتيجية 
تكســاس  فــي  بحرينييــن  العبيــن  لعــدة 
ويتــم  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات 
اختيارهــم عــن طريق االتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة، وهــو مايتــم اآلن مــن خالل 
إرســال الالعبيــن الخمســة وبالتعــاون مع 
شركة “زين” وهي أحد الشركاء الرسميين 
لالتحــاد والراعي الرســمي لمســابقاته، إذ 
الخاصــة  بالمصاريــف  الشــركة  ســتتكفل 

بســفر الالعبيــن المذكوريــن، وهــذا األمــر 
ليــس بالغريــب علــى الشــركة التــي تقــف 
أنشــطته  جميــع  فــي  االتحــاد  مــع  دائمــًا 

وبرامجه منذ سنوات”.
وأوضــح األميــن العــام “اتفاقية الشــراكة 
أن  شــأنها  مــن  األميركــي  الفريــق  مــع 
ترفــع مــن مســتوى الالعبيــن البحرينيين 
والمدربيــن أيضــًا من خالل المعايشــة مع 
أفضــل الالعبيــن والمدربيــن فــي أميــركا 
فــي  الســلة  كــرة  موطــن  ُتعتبــر  والتــي 
العالــم، إذ أن نجومنــا الصغار ســيحتكون 
مــن  الالعبيــن هنــاك وسيســتفيدون  مــع 

أفضــل  يــد  تحــت  التدريــب 
فــي  المتخصصيــن  المدربيــن 

تدريب كرة السلة”.
وختم يوســف حديثــه قائالً 
إن االتفاقية االستراتيجية 
األمريكــي  النــادي  مــع 

مــن  العديــد  تتضمــن كذلــك 
ســيتم  التــي  األخــرى  البنــود 

تطبيقها الحقًا بإذن هللا، مشــيرًا 
تصــب  البنــود  هــذه  كل  أن  إلــى 

فــي مصلحــة كــرة الســلة البحرينية 
وتطويرها.

اتحاد السلة يرسل 5 العبين ألميركا

البحرين 
المغرب

3 
0

بطولة العالم 
للشباب

تأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ٢١ عاما إلى دور الثمانية ببطولة العالم التي تحتضنها المملكة حتى ٢٧ الشهر الجاري 
بعدمــا أطــاح بالمنتخــب المغربــي بثالثة أشــواط نظيفــة )25/14، 23/25، 25/21، 22/25، 15/12( في المواجهة التي جمعتهما مســاء أمس 

.)A( الجمعة على صالة االتحاد في إطار منافسات الجولة الثانية ولحساب المجموعة

وفــاز منتخبنــا بجــدارة ليرفــع رصيــده إلى 5 
نقــاط مــن فوزيــن متتالييــن ليحقــق انجــازا 
جديــدا للكــرة الطائــرة بتأهلــه لــدور الثمانية 
وهــو ذات اإلنجــاز الــذي حققــه منتخبنــا في 
بطولــة العالم التي اســتضافتها البحرين عام 

.١٩٨٧
هــو  منتخبنــا  فــإن  الثانيــة  الجولــة  ولغايــة 
المنتخــب العربــي الوحيــد الــذي تأهــل لــدور 
الثمانية بعد تالشــي حظوظ كل من المغرب 

ومصر وتونس بالتأهل لخسارتهم مرتين.
ونجــح المنتخــب في تحقيق الفوز بالشــوط 
األول بواسطة اإلرساالت المركزة مع حوائط 
جاســم  محمــد  مــن  لــكل  المتماســكة  الصــد 
 ١١/٢١ منتخبنــا  ليتقــدم  والعبــار  والحــداد 
بفــارق مريــح وهــو مــا دفــع مدربنــا الشــراك 
يوســف ســيف بدال مــن صانع األلعــاب محمد 
هرونة واشــراك حســين خليل بدال من حسن 

الحداد بمركز ٢ وقد انتهى الشوط ١٤/٢٥.
نشط المغربيون في الشوط الثاني هجوميا، 
فيمــا تعــددت اخطــاء العبينــا علــى مســتوى 
الهجوم وتضييع االرساالت، وتقدم المنافس 
١٧/٢١ وقلــص العبونــا الفــارق ١٩/٢١ بكــرة 
هجوميــة مــن حســين ثامــر وخطــأ هجومــي 
مــن المغــرب، وواصــل االخير تقدمــه ٢٢/٢٤ 
الشــوط  المغــرب  ينهــي  أن  قبــل  ثــم ٢٣/٢٤ 

لصالحه ٢٣/٢٥.
اســتعاد منتخبنا مســتواه في الشوط الثالث 
بفاعليــة حوائط الصد والتنوع الهجومي من 

جميع المراكز ليخطف الشوط ٢١/٢٥.
المنتخــب المغربــي اســتثمر اخطــاء العبونــا 
فــي الشــوط الرابع والتي تمثلــت في تضييع 
لنقــدم  الهجوميــة  واألخطــاء  اإلرســاالت 
تقــدم  حيــث  الهدايــا  مــن  العديــد  للمنافــس 
٢١/٢٤ واضاع الحداد االرســال االخير ليفوز 

المغرب ٢٢/٢٥.
وفــي الشــوط الحاســم ورغــم تأخــر منتخبنا 
7/4 إال أنــه اســتطاع أن يقلــب الطاولــة علــى 
منافســه بفضل حوائط الصد لينتهي الشوط 
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وفــي إطار ذات المجموعة، تمكن الصين من 
اكتســاح بورتوريكــو بثالثــة أشــواط نظيفــة 
)25/23، 25/22، 25/23( ليرفــع رصيــده إلــى 
6 نقــاط من انتصارين، فيما ودع بورتوريكو 
المنافسة بتلقيه الخسارة الثانية من دون أي 

رصيد من النقاط.
علــي بــن محمد يوجه بصــرف مكافآت الفوز 

لالعبين
وجهرئيــس االتحاد البحريني للكــرة الطائرة  
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة بصــرف 
الوطنــي  منتخبنــا  لالعبــي  الفــوز  مكافــآت 
الثمانيــة  لــدور  تأهلهــم  بمناســبة  للشــباب 
مشــيدا  المغربــي،  المنتخــب  علــى  وفوزهــم 
بــاألداء المتميــز الــذي قدمه الالعبــون خالل 

المواجهة.
لجهــود  تقديــرا  التوجيهــات  هــذه  وتأتــي 
الالعبيــن ومــا بذلوه من عطاء خالل المباراة 
شــرفوا مــن خاللــه الكــرة الطائــرة البحرينية 
فــي المحفــل العالمــي، متمنيــا مــن الالعبيــن 
تقديم المزيد من األداء المشــرف فيما تبقى 

من البطولة.

روسيا تسقط ايران والتشيك 

تتخطى تونس

تلقــى المنتخــب التونســي الخســارة الثانيــة 
فــي البطولــة بعدما هــزم من التشــيك بثالثة 
واحــدة  بنتيجــة  انتهــت  نظيفــة  أشــواط 
األخيــر  ليحصــد   )25-21  ،25-21  ،25-21(
أول ثــالث نقــاط بعــد خســارته فــي االفتتاح 

.)C( بنتيجة 3/1 وذلك في إطار المجموعة
افضــل  “ســوال”  التشــيكي  الالعــب  ويعتبــر 
مســجل للنقــاط فــي المباراة بعدمــا حقق 12 
نقطــة ســاهم من خاللها بترجيــح كفة فريقه 

بتحقيق االنتصار األول.
وفي مباراة القمة التي جمعت روسيا وإيران 
فــي ســيناريو متكــرر لنهائــي بطولــة العالــم 
للناشــئين تحــت 19 عــام التــي أقيمــت العــام 

2017 حقــق المنتخــب الروســي فــوزا صعبــا 
انتهــى   3/2 بنتيجــة  منافســه  علــى حســاب 
 ،25/21  ،23/25  ،25/19  ،21/25( كالتالــي 
16/14( ليرفــع الــروس رصيدهم إلى 5 نقاط 

فيما رفع اإليرانيون رصيدهم إلى 4 نقاط.

كوريا تطيح بمصر وكوبا تهزم 

األرجنتين بصعوبة

أطاح منتخــب كوريا بنظيره المصري بثالثة 
 )25/21  ،25/18  ،25/22( نظيفــة  أشــواط 
ليحقــق االنتصــار الثاني و يرفــع رصيده إلى 
6 نقاط ضمن منافسات المجموعة )B( بعدما 
فــاز علــى كوبا في الجولــة األولى، فيما تلقى 
المنتخــب المصــري الخســارة الثانيــة ليبقــى 

رصيده من دون نقاط.
الكــوري  الالعــب  المبــاراة  فــي  تألــق  وقــد 
الجنوبــي “دونغ هيوك” بعدما حقق 19 نقطة 

كان أغلبها من خالل الكرات الهجومية.
وفــي المواجهــة األخرى القويــة التي جمعت 
األرجنتيــن وكوبــا ضمــن ذات المجموعة فاز 
منتخــب كوبا على األرجنتين بثالثة أشــواط 
 ،25/19  ،23/25  ،23/25  ( شــوطين  مقابــل 
األولــى  خســارته  ليعــوض   )15/13  ،25/22
أمــام كوريا ويخطــف نقطتين ثمينتين، فيما 
رفع األرجنتين رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه 

في الجولة األولى على مصر 3/1.

البرازيل تكتسح كندا وإيطاليا 

تقصي حامل اللقب

واصــل منتخب البرازيــل عروضه الرائعة في 

بطولة العالم بتفوقه على كندا بثالثة أشواط 
نظيفة )25/15، 25/19، 25/13( ليرفع رصيده 
المجموعــة  منافســات  ضمــن  نقــاط   6 إلــى 
)D( فيمــا تلقــى كنــدا الخســارة الثانيــة. وفــي 
المواجهــة الثانيــة فــاز منتخــب إيطاليــا على 
بولنــدا حامــل اللقــب بثالثــة أشــواط نظيفــة 
المنتخــب  ليخــرج   )28/26  ،25/21  ،25/23 (
البولنــدي ويفقــد المنافســة بعدمــا خســر مــن 
البرازيــل فــي المواجهة األولــى، وبذلك الفوز 

رفع إيطاليا رصيده إلى 6 نقاط.

6 منتخبات تأهلت

حســمت 6 منتخبات تأهلها إلى دور الثمانية 

وهــي: البرازيــل، روســيا، الصيــن، البحريــن، 
كوريا، إيطاليا.

مباريات اليوم

تنطلق اليوم منافســات الجولة الثالثة من 
بطولة العالم للشباب تحت 21 عام، حيث 
تحتضن صالة اتحاد كرة الطائرة مواجهة 
صباحــا   11:30 الســاعة  وروســيا  تونــس 
ويلتقــي منتخب ايران والتشــيك الســاعة 
يلتقــي  كمــا   ،)C )المجموعــة  ظهــرا   2:00
منتخب بوتوريكو والمغرب الســاعة 4:30 
عصرا، يليه لقاء البحرين والصين الساعة 

.)A 7:00 صباحا )المجموعة
وعلــى صالــة اتحــاد كــرة الطاولــة يلتقــي 
منتخب كوريا واألرجنتين الساعة 11:30 
صباحــا ومنتخــب مصر أمام كوبا الســاعة 
2:00 ظهــرا ) المجموعــة B(، كمــا ســيلتقي 
البرازيــل مــع إيطاليا الســاعة 4:30 عصرا، 
وأخيــرا بولندا وكندا الســاعة 7:00 مســاء 

.)D المجموعة(

 سويد يتميز بإدارة 

قمة روسيا وإيران

أســندت لجنة الحــكام بالبطولة إلى حكمنا 
الدولي ســامي ســويد إدارة مباراة روســيا 
 )C( المجموعــة  منافســات  ضمــن  وإيــران 
الرئيســية  الصالــة  علــى  أقيمــت  والتــي 
أمــس، وحظيــت بمســتوى تنافســي قــوي 
المبــاراة  وصلــت  أن  بعــد  الطرفيــن  بيــن 
إلــى خمســة أشــواط واســتطاع المنتخــب 

الروسي أن يحسمها لصالحه.
وجــاء اختيــار حكمنــا البحريني ســويد نظرا 
إلــى ما يتمتع بــه من خبرة وقدرة على إدارة 
المبــاراة بصــورة متميزة، حيث أخرج ســويد 
اللقــاء بشــكل رائع، رغم ما اتســم به من قوة 

وإثارة.
ويذكــر أن ســويد يعتبــر مــن الفئــة )B( فــي 
التصنيــف العالمــي وهــو مــن خيــرة الحــكام 

المحليين والعرب.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــدا ــدي ــا ج ــي ــم ــة وحـــقـــق إنـــجـــازا عــال ــى الــمــغــرب بــصــعــوب ــل ــاز ع ــ ف

األحمر إلى دور الثمانية ببطولة العالم

من لقاء منتخبنا والمغرب
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حسن علي

من لقاء بولندا وايطاليا

روسيا أطاحت بإيران

كوبا فازت على األرجنتين بصعوبة من لقاء تونس والتشيك

كوريا هزمت مصر

فرحة التأهل

فرحة العبينا بالفوز

علي بن محمد يهنئ الالعبين



تعاقدات إضافية
كشــف المدرب النروجي لمانشســتر يونايتد أولي غونار سولســكاير بأن النادي يعمل على إجراء 
تعاقد أو اثنين إضافيين بهدف أن يبدأ الموسم بشكل جيد، خالًفا لنهاية الموسم الماضي التي 

شهدت تراجًعا في نتائجه ما تسبب بغيابه عن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وحقــق النروجــي بدايــة رائعــة لمهمتــه كمــدرب 
خلــف  حيــن  يونايتــد  الســابق  لفريقــه  جديــد 
البرتغالــي جوزيــه مورينيــو في ديســمبر، إذ فاز 
بعشــر وتعــادل فــي اثنتيــن مــن مبارياتــه الـــ12 
“الشــياطين  مــع  الممتــاز  الــدوري  فــي  األولــى 

الحمر”.
لكــن نتائج الفريق تراجعت في األشــهر األخيرة 
من الموسم، ما تسبب بإنهائه الدوري في المركز 
اللــدود  الجــار  عــن  نقطــة   32 بفــارق  الســادس 
مانشســتر سيتي الذي توج بطالً للموسم الثاني 

توالًيا.
وإدراًكا منــه بحاجــة فريقــه إلــى دمــاء جديــدة، 
الحمــر”  “الشــياطين  صفــوف  سولســكاير  عــّزز 
بالعبيــن جديديــن حتــى اآلن همــا آرون وان-

دانيــال  والويلــزي  بــاالس(  )كريســتال  بيســاكا 
جيمــس )سوانســي ســيتي(، فيمــا يســعى أيًضــا 
ليســتر  مدافــع  خدمــات  علــى  الحصــول  إلــى 
ســيتي هاري ماغواير والعب وســط ســبورتينغ 

البرتغالي برونو فرنانديس.
وكشف سولسكاير من سنغافورة عشية المباراة 

الوديــة ضــد إنتــر ميــالن اإليطالــي “نحــن نعمــل 
على تعاقد أو اثنين. هدفي هنا )في سنغافورة( 
والحصــص  للمباريــات  جاهزيــن  نكــون  أن  هــو 
التمرينيــة. نحــن نعمــل علــى تكوين فريــق قادر 
على المنافســة ولدينا الكثير من األساليب للعب 

بها”.
بطولــة  الممتــاز  “الــدوري  أن  النروجــي  ورأى 
ا وهدفنــا هو التركيز على أنفســنا.  تنافســية جــدًّ

يجب أن نتحسن وأن يكون تركيزنا على أنفسنا 
وحسب. أنا متأكد من قدرتنا على االقتراب من 

)فرق( الطليعة”.
 وفــي مقابــل الســعي لضــم العبيــن جدد، خســر 
يونايتد حتى اآلن العب وســطه اإلســباني أندر 
هيريــرا الــذي انتقــل إلــى باريــس ســان جرمــان، 
كمــا يحوم الشــك حول بقــاء المهاجم البلجيكي 
روميلــو لــوكاكاو والعب الوســط الفرنســي بول 

بوغبا.
وبانتظار أي مستجدات بشأن بوغبا الذي يعتبر 
مــن األهــداف الرئيســية لريال مدريد اإلســباني، 
المقبــل  للموســم  الفريــق  سولســكاير  يحضــر 
والفرنســي في صلب خططه، لكنه شــدد “أتطلع 
ألن يســتعيد الجميــع كامــل لياقتهــم... األمــر ال 
يتعلــق ببوغبــا وحســب، بــل بنــا جميعــا كفريق”، 
كاشــفا فــي الوقــت ذاتــه أن لوكاكــو لــن يكــون 

جاهزا بدنيا لمواجهة إنتر ميالن السبت.
“بدايــة  أن  الســابق  الدولــي  المهاجــم  واعتبــر 
ا مــن هؤالء  ا. ال أعتقــد أن أيًّ الموســم هامــة جــدًّ
الالعبيــن اختبر فترة تحضير مماثلة منذ أعوام 
عــدة”، مضيفــا “أنــت ال تفــوز بــأي شــيء )لقــب( 
خالل المباريات الثماني أو العشــر األولى، لكنك 
)فــي حــال الخســارة( قد تفقــد فرصة الفــوز بأي 

شيء”.
ويســتعد يونايتد للموســم المقبل بمباريات ضد 
النروجــي  كريستيانســوند  توتنهــام،  مواطنــه 
فــي  يبــدأ مشــواره  أن  قبــل  وميــالن اإليطالــي 
الــدوري الممتاز بمواجهة مــن العيار الثقيل على 

أرضه ضد تشلسي في 11 أغسطس.

المرشح األول

وكاالت

أصــّر األلمانــي يورجــن كلــوب، مــدرب ليفربــول، علــى أن تركيزه ينصب بالكامل على اســتعدادات فريقه للموســم الجديد، وليس مانشســتر ســيتي. وخســر ليفربــول لقب الدوري 
اإلنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، حيث حقق الريدز 97 نقطة، فيما حقق فريق بيب جوارديوال 98 نقطة.

هــو  ســيتي  مانشســتر  أن  كلــوب  ويؤكــد 
المرشــح األكبــر لتحقيق لقــب البريميرليج 
للموســم الثالــث علــى التوالــي، وطموحــه 

الوحيد هو تحسين ليفربول.
لشــبكة  تصريحــات  فــي  كلــوب  وقــال 
“ســكاي ســبورتس”: “تركيزي بالكامل على 

ليفربول.. تماًما”.
منافســة  الرائــع  مــن  “ســيكون  وأضــاف 
مانشســتر سيتي مرة أخرى، لكنهم يظلون 
المرشــح األكبر لتحقيق اللقب، وال مشــكلة 

في ذلك”.
جيــد  “وضعهــم  ليفربــول  مــدرب  وأكمــل 
للغاية، حققوا 100 نقطة في الموســم قبل 
الماضــي، والطمــع والتصميم الذي أظهروه 

في الموسم الماضي كان رائًعا للغاية”.
وتابع “ال أظن أنهم كانوا ســيحصلون على 
ولــن   - نكــن موجوديــن  لــم  إذا  نقطــة   98
نحصــل علــى 97 نقطــة إذا لــم يكــن مــان 

سيتي موجوًدا أيًضا”.
وأوضــح المــدرب األلمانــي “طاردنــا بعضنا 
بعضنــا  وضعنــا  الموســم،  خــالل  البعــض 

البعض تحت الضغط وهذا أدى إلى ذلك”.
وواصل “الوضع سيتغير اآلن، ستبدأ جميع 
الفــرق مــن جديــد.. ال يوجــد منافســة بيــن 

ســيتي وليفربول فقط والباقي يراقبوننا.. 
ليــس هذا هو حال الــدوري اإلنجليزي، كل 

المباريات صعبة للغاية”.
يفعلــه  مــا  “تــرى  الريــدز  مــدرب  وشــرح 
مانشســتر يونايتد في سوق االنتقاالت، أو 
ربما ســيفعله.. آرسنال يريد تعزيز صفوفه 
أيًضا، تشيلسي لديه وضعه، لكنه بدأ يعيد 

كل العبيه الشباب المعارين”.
واستطرد “إيفرتون، ربما ال أحد يشعر بهم 
حالًيا، لكنهم ســنة بعد ســنة يقوون الفريق 
بالفعــل.. لقــد قامــوا بتعاقــدات جيــدة مرة 
أخــرى، وكان لديهــم فريق جيد بالفعل في 

العام الماضي”.
وأتــم كلــوب “هنــاك الكثير مــن العمل الذي 
يتعيــن علينــا القيــام به، وهذا مــا يجب أن 
يشــعرنا بالقلق، وليس كيف يمكننا التغلب 
األشــياء  مــن  الكثيــر  هنــاك  ســيتي.  علــى 

األخرى”.

يورجن كلوب

وكاالت

وكاالت

قال ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، 
أمس الجمعة، إنه ربما كان سيرحل عن تدريب الفريق 
فــي حالــة تتويجــه بلقــب دوري أبطــال أوروبــا خــالل 

الموسم الماضي.
وكان توتنهــام قد وصــل إلى نهائي دوري األبطال لكنه 
خســر أمــام ليفربــول )0-2(، وقد اعتــرف بوكيتينو بأنه 
كان ربمــا يعيــد التفكيــر فــي مســتقبله مــع الفريــق بعد 
5 أعــوام قضاهــا بالمنصــب، فــي حالــة تحقيــق نتيجــة 

مختلفة.
وأوضح، في تصريحاته للصحفيين على هامش جولة 
توتنهــام في ســنغافورة اســتعداًدا للموســم الجديد “لو 
كان الفريــق قــد حقــق نتيجة مختلفة فــي النهائي ربما 
كنــت اعتبرتهــا اللحظــة المناســبة للرحيــل عــن النــادي 
ومنــح الفرصــة لكتابــة فصــل مختلــف مــع جهــاز فنــي 

جديد”.
وأضــاف “ولكــن بعد )خســارة( المباراة النهائية، شــعرت 

بأنها ليست النهاية المثالية”.
وتابــع المــدرب األرجنتينــي “أنا لســت شــخًصا يتجّنب 
مواجهــة المشــكالت أو المواقــف الصعبــة. إنني أعشــق 
التحديــات الهائلــة واآلن بالطبــع يجــب إعــادة تهيئــة 
الفريق لتكرار موسم مشابه. وهذا أمر يحفزني كثيًرا”.

ماوريسيو بوكيتينو

سبب البقاء

وكاالت

أعلــن نــادي بوكا جونيورز األرجنتيني تعاقده مع الجناح الدولي إدواردو ســالفيو 
بعد نهاية عقده مع فريقه السابق بنفيكا بطل الدوري البرتغالي.

وأفــاد النــادي األرجنتينــي علــى موقعــه 
وبــات  عقــده  )توتــو(  “وقــع  اإللكترونــي 

العًبا في بوكا”.
تســعة  بعــد  بــالده  إلــى  ســالفيو  وعــاد 
أعــوام مــن مغادرته النوس إلى إســبانيا 
لالنضمام إلى أتلتيكو مدريد عام 2010، 

قبل أن ينتقل بعد عامين إلى بنفيكا.
ويتضمــن ســجل إبــن الـــ 29 عاًمــا لقبين 
فــي مســابقة الــدوري االوروبــي “يوروبا 

ليــغ” عامــي 2010 و2012 مــع أتلتيكــو، 
كمــا احــرز مــع بنفيكا خمســة ألقــاب في 

الدوري المحلي.
وخــاض ســالفيو مباراتــه الدولية األولى 
العــام  فــي  األرجنتينــي  المنتخــب  مــع 
ضمــن  مباراتيــن  فــي  وشــارك   ،2009
خــرج  حيــث   2018 روســيا  مونديــال 
“ألبيسيليســتي” مــن الــدور ثمــن النهائي 

بخسارته أمام فرنسا )3-4(.

سالفيو يعود لالرجنتين

sports@albiladpress.com
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وكاالت

قــال وســت بروميتــش ألبيــون المنتمــي لــدوري الدرجــة الثانيــة 
االنجليــزي لكــرة القــدم يــوم الجمعــة إن مهاجم منتخــب فنزويال 
ســالومون روندون انتقل إلى داليان يفانغ الصيني دون الكشــف 

عن تفاصيل مالية.

وبهذه الخطوة سيعيد روندون 
)29 عاًمــا( لــم الشــمل مع مدرب 
بعــد  بنيتــز  رفائيــل  داليــان 
تعاونهمــا ســويا فــي نيوكاســل 
يونايتــد فــي الموســم الماضــي 
الممتــاز  االنجليــزي  بالــدوري 
يقضــي  المهاجــم  كان  حيــث 

فترة إعارة.
وقــال رونــدون، الذي انضم إلى 
 ،2015 فــي  بروميتــش  وســت 
”اليــوم  تويتــر  عبــر  بيــان  فــي 
انتهت فترة رائعة بالنسبة لي“.

وأضــاف ”خــالل أربعــة مواســم 
مضــت رأيــت أحالمــي تتحقــق 
فــي  أهــداف  تســجيل  مثــل 

ســماع  أو  عظيمــة  مالعــب 
الجماهيــر الوفيــة وهــي تهتــف 

باسمي“.
تحّدًيــا  ”ســأخوض  وتابــع 
جديــًدا يحفزنــي ومــن يعرفني 
حقــا يــدرك أننــي أقطــع خطــوة 
األهــداف  مــن  الكثيــر  تتضمــن 

لتحقيقها“.
وســجل رونــدون 11 هدًفــا في 
الدوري مع نيوكاسل الذي أنهى 

الموسم في المركز 13.
وتــرك بنيتــز تدريــب نيوكاســل 
لعدم االتفاق على تجديد العقد 
وانتقــل إلــى داليــان فــي وقــت 

سابق هذا الشهر.

روندون يجّدد التعاون مع بنيتز

وكاالت وكاالت

أشــارت تقاريــر صحافيــة الجمعــة الى أن الشــرطة اإليطاليــة أوقفت المهاجم الســابق 
لمنتخــب فرنســا ونــادي يوفنتــوس دافيــد تريزيغيــه وهــو يقــود ســيارته تحــت تأثيــر 

الكحول في تورينو، متحدثة عن توجيهه إهانات وشتائم لعناصرها.

ماتيــو  اإليطالــي  الداخليــة  وزيــر  وعلــق 
“أشــكر  التواصــل  مواقــع  علــى  ســالفيني 
شــرطة تورينــو، ومن باب الرحمة ســنغض 
النظر عن تصرف )بطل العالم(” المتوج مع 
منتخــب بــالده بلقب مونديــال 1998 على 

أرضها.
وخضــع تريزيغيــه )41 عامــا(، ســفير نــادي 
فــي  اإليطالــي  الــدوري  بطــل  يوفنتــوس 
المواســم الثمانية األخيــرة، الختبار قياس 
األربعــاء  ليــل  الــدم  فــي  الكحــول  نســبة 
الخميــس بينمــا كان عائــدا مــن ســهرة مــع 

أصدقائه.
الهــداف  ظهــر  إعــالم،  وســائل  وبحســب 
وغيــر  الغضــب  ســريع  “عصبيــا،  الســابق 
محتــرم”، ورفض في بــادئ األمر الخضوع 

الختبار الكحول، قبل أن يســتجيب لطلب 
الشــرطة حيث كشف االختبار عن مستوى 
كحــول فــي الــدم يقــدر مــا بيــن 1,5 و1,7 

غرام/ ليتر.
الهدافيــن  أهــم  أحــد  “تريزيغــول”  ويعتبــر 
الــذي  العجــوز  الســيدة  نــادي  تاريــخ  فــي 
دافــع عــن ألوانــه بيــن 2000 و2010. كمــا 
دخــل ذاكــرة اإليطالييــن كصاحــب الهــدف 
الذهبي في مرمى بالدهم في نهائي كأس 
أوروبــا 2000 الــذي انتهى بفوز فرنســا )-2

الترجيــح  أهــدر ركلــة  الــذي  1(، والالعــب 
نهائــي  فــي  “الديــوك”  لمنتخــب  الوحيــدة 
مونديــال 2006 الــذي توجــت بــه إيطاليــا 
)3-5 بــركالت الترجيــح بعــد التعــادل 1-1 

في الوقتين األصلي واإلضافي(.

يبدو أن نابولي اإليطالي يستعد لصرف النظر عن التعاقد 
مــع الكولومبــي خاميــس رودريجيــز نجــم ريــال مدريــد، 

بسبب تعنت الفريق الملكي في بعض الطلبات.
ووفًقا لموقع “كالتشــيو ميركاتو”، فإن نابولي استقر على 
العب آخر للتعاقد معه بداًل من خاميس رودريجيز، وهو 

اإليفواري نيكوالس بيبي نجم ليل الفرنسي.
وذكر الموقع أن إدارة نابولي تقدمت بعرض رسمي لضم 
نيكوالس بيبي )24 عاًما(، والذي يمنحه الفريق اإليطالي، 
أولوية كبيرة على حساب خاميس )28 عاًما(، نظًرا لصغر 

سنه.
وأفــادت صحيفــة “كوريــري ديللو ســبورت”، أن مســئولي 
نابولــي قدمــوا عرًضــا بقيمــة 60 مليون يــورو لضم بيبي، 
إضافــة إلى الجنــاح الجزائري آدم أوناس، من أجل إغراء 

مسئولي ليل بالتنازل عن النجم اإليفواري.
ورغــم ارتباط اســم رودريجيــز باالنتقال مؤخــًرا لنابولي، 
والــذي يقــوده فنًيــا كارلــو أنشــيلوتي، إذ يرتبــط بعالقــة 
وطيــدة مع الالعــب الكولومبي، لكن األمــور المالية ُتعيق 

دافيد تريزيغيهإتمام الصفقة أمام الفريق اإليطالي.

الشرطة االيطالية توقف تريزيغيه بديل خاميس
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إعداد: هبة محسن

المتواصلة  مبادراته  إطار  في 
ــخــيــريــة  ــع ال ــاريـ ــشـ ــمـ لـــدعـــم الـ
ــــاد، قــدم  ــب ــ ــي ال اإلنـــســـانـــيـــة فـ
تبرعًا  الــمــتــحــد  ــي  األهــل الــبــنــك 
ديـــنـــار  آالف  خــمــســة  بــقــيــمــة 
بحريني لصالح المبادرات التي 
للرفق  البحرين  تقدمها جمعية 
بالحيوان كمشاريع التحكم في 
في  الضالة  الحيوانات  إعــداد 

مملكة البحرين. 

الــخــدمــات  أول  ــر  مــدي ــم  ســّل و 
ــمــصــرفــيــة الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك  ال
الــمــتــحــد  بــســام التتان  األهــلــي 
رئيس  إلــى  التبرع  بمبلغ  شيكًا 
للرفق  البحرين  جمعية  إدارة 
فــرج وذلــك  بــالــحــيــوان محمود 
ــنــك  ــب ــفـــه لـــمـــقـــر ال لــــــدى تـــشـــريـ

الرئيسي بضاحية السيف.

“األهلي المتحد” يتبرع لـ “الرفق بالحيوان”

أعلنت شركة بتلكو وبالتعاون مع مركز 
برينــك بتلكــو إلنترنــت األشــياء، عــن 
انطالق مخيمهــا الصيفي للتكنولوجيا 
الرقميــة فــي مقــر برينك بتلكــو الكائن 
في مركز بتلكو التجاري، والذي انطلق 
بتاريخ 8 يوليو للفئة العمرية الشبابية 
مــن 15 إلــى 18 ســنة وسيســتمر حتى 

تاريخ 24 يوليو الجاري.
علــى  المخيــم  هــذا  يحتــوي  وســوف 
ورش عمــل مكثفــة تركز علــى تدريب 
المشــاركين على كيفية ترجمة األفكار 
والحلــول المبتكــرة الــى نمــاذج أوليــة 
تسهل شــرح فكرة االبتكار، سواء كان 
منتــج او تطبيــق، وذلــك لعرضــه علــى 

المهتمين والمستثمرين بالمنتج. 
وســوف يشرف احمد العالي المؤسس 
 The Hive والرئيــس التنفيذي لشــركة
علــى هــذه الــورش لمــا يتمتــع بــه مــن 

خبــره فــي انترنــت األشــياء، حيث انه 
يعتبــر مــن الناشــطين والمؤثريــن فــي 
وتعتبــر  البحريــن،  فــي  المجــال  هــذا 
يركــز  تكنولوجــي  ملتقــى  شــركته 
علــى البحــوث والتطويــر فــي مجــال 
الحاســوب،  برامــج  وحلــول  الهندســة 
وسوف يحصل صاحب أحسن نموذج 
أولــي علــى جائــزة تقديرية فــي نهاية 

المخيم.
كما سيتضمن البرنامج جلسات مقدمة 
مــن قبــل عــدد مــن المتحدثيــن حيــث 
ســيناقش كل منهــم تجربتــه الخاصــة 
والنجاحــات التــي حققهــا فــي مجالــه 
والعثرات التي قد تواجه الشــباب في 
مســيرتهم الــى جانب تقديــم النصائح 
واالرشــادات لتمهيــد الطريــق للشــباب 
وتمكينهــم من التغلب عليها والدخول 

في مجال االعمال بالشكل الصحيح.

“بتلكو” تطلق مخيمها الصيفي للتكنولوجيا الرقمية

من أجل توفير راحة البال التامة لزبائنها، تقدم شــركة بن هندي للســيارات - الوكيل الحصري لســيارات كيا موتورز في البحرين 
حاليًا عرض صيفي مدهش على تشكيلة سيارات كيا الجديدة، لتظل شركة بن هندي للسيارات هي صاحبة االمتياز والتفرد في 

تقديم أقوي العروض الحقيقية وأفضلها طوال العام.

 ويتضمــن عــرض كيــا الصيفــي المنعــش 
الكثير من االمتيازات والعروض المجانية 
المتميــزة منها على ســبيل المثــال برنامج 
التســجيل  ســنتين،  لمــدة  مجانــًا  خدمــة 
والتأميــن مجانــًا، 6 ســنوات ضمــان بدون 
النوافــذ  تظليــل  للمســافة،  أقصــى  حــد 
مجانــًا، غســيل مجانــي للســيارة لمدة عام 
وإكسســوارات كيا األصلية مجانًا، بجانب 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  المدهشــة  األســعار 
المزايــا األخــرى!!! مــن أجــل توفيــر راحــة 
البــال التامــة لزبائنهــا لســنوات وســنوات 
عديــدة قادمة. ويســري هــذا العرض على 
ســترة  بمعــرض  الجديــدة  كيــا  ســيارات 

ويستمر حتى 10 أغسطس 2019.
وبمناســبة طــرح هــذا العرض صــرح مدير 
عــام كيــا البحرين محمد بن هنــدي –قائالً 

كمــا “عودنــا زبائننــا دائمــًا بــأن نقــدم لهــم 
مــا هــو جديــد ومتميــز مــن عــروض  كل 
طــوال العــام، نأتيهــم هــذا الصيــف بهــذا 

العــرض المدهش الذي يشــتمل على مزايا 
غيــر مســبوقة مجمعــة فــي عــرض واحــد 

وبأسعار مميزة بمعرض كيا في سترة”.

تألقــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار الند روڤر فــي ريادة 
مجــال التســويق، وذلــك عبر تســلمها عــدة جوائــز مرموقة خالل 
حفــل توزيــع جوائــز التســويق لألفــراد لمنطقــة الشــرق األوســط 

وشمال افريقيا 2018/2019.
حققــت شــركة الســيارات األوروبيــة نجاًحــا باهــًرا بتفوقهــا علــى 
أقرانها في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا للعام الخامس 
علــى التوالــي فــي عــدد مــن الفئــات وذلــك بالرغــم من المنافســة 
الشــديدة من وكالء جاكوار الند روڤر األخرى في المنطقة. وقد 
نالــت الشــركة علــى 4 جوائــز ضمــن فئــات مختلفــة وهــي جائــزة 
أفضل تســويق لخدمات العمالء، وجائزة أفضل تســويق لبرنامج 
إدارة  أفضــل  وجائــزة  المســتعملة،  للســيارات   APPROVED
لعالقــات العمــالء، وجائــزة أفضــل اســتخدام لوســائل التواصــل 

االجتماعي.
ُأقيــم الحفــل بفندق الميدان في دبي باإلمــارات العربية المتحدة 
االحتفــاء  خاللــه  وتــم   ،2019 يوليــو  و11   10 بتاريــخ  وذلــك 
واإلشــادة بالنجاحــات المتواصلة التــي حققها وكالء جاكوار الند 
روڤر في 18 دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا للسنة 

المالية 2018/2019.
و أعربــت مديــرة التســويق حنــان الاليدونــي، عــن اعتزازها بهذا 
النجــاح وصرحــت قائلــًة: “بدايــًة، أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر 

واالمتنــان لفريــق اإلدارة العليــا، بقيــادة العضــو المنتــدب ماجــد 
الزيانــي وســتيفن الي علــى إدارتهــم وتوجيهاتهم الســديدة التي 
لوالهــا لمــا تمكّنــا مــن تحقيــق المكانــة المرقوقــة التــي تتقلدهــا 
الشــركة. كما يعكس تســلمنا لهذه الجوائز، الجهود المتميزة التي 
بذلهــا كل مــن العضــو المنتــدب والمديــر العام لالســتمرار في نمو 
الشــركة. وتؤكد هذه الجوائز أيًضا، على العمل االســتثنائي الذي 
يقــوم بــه جميــع الزمالء في شــركة الســيارات األوروبيــة جاكوار 

الند روڤر، ودورهم الكبير في إحراز أحدث إنجازات الشركة.”

الشـــركة تســـعى لمزيـــد مـــن راحـــة البـــال لزبائنهـــا الشركة إنجازات  في  للموظفين  كبير  دور  الاليدوني: 

“بن هندي” تقدم عروضها على “كيا” “السيارات األوروبية” تفوز بـ4 جوائز مرموقة
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فــي إطــار تعزيز عاقاتها االســتراتيجية، عقدت شــركة تســهيات البحرين لقاء 
شهريًا مع الشركاء التجاريين لبطاقة امتياز فور هير في فندق الرتز كارليتون.

 حضــر اللقــاء الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحريــن للتســهيات التجاريــة عــادل 
حبيــل وعــدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة باإلضافة إلى مجموعة من شــركاء 
بطاقــة االئتمــان النســائية األولــى فــي المملكة مــن مختلف الشــركات وأصحاب 

المؤسسات التجارية.

مطعــم  فــي  عقــد  الــذي  اللقــاء  وخــالل 
الميــد يــوم األربعــاء 10 يوليــو، تــم تكريــم 
فــور  امتيــاز  لبطاقــة  التجارييــن  الشــركاء 
للعالقــة  تقديــرًا  وذلــك  االئتمانيــة  هيــر 

االستراتيجية والشراكة الناجحة. 
و أعــرب حبيــل عــن اعتــزاز الشــركة بجميع 
شــركائها فــي مختلــف القطاعــات التجارية 
لعمــالء  مميــزة  إضافــة  يقدمــون  والذيــن 
بطاقــة امتيــاز فور هير عبر تقديم العروض 
فــي  والمتوفــرة  الحصريــة  والخصومــات 
تطبيق امتياز فور هير عبر الهواتف الذكية. 
وأضــاف أن الشــركة تتطلع إلــى تعزيز آفاق 

عالقاتهــا مــع شــركائها بمــا يخــدم مصالــح 
زبائن بطاقات امتياز.

العالمــة  مديرتــا  صرحــت  جانبهمــا  مــن 
نــور  هيــر  فــور  امتيــاز  لبطاقــة  التجاريــة 
الســاعاتي وفاطمــة بســتكي أن تنظيم مثل 
هــذه اللقــاءات المتواصلــة يخــدم العالقات 
التعــاون  االســتراتيجية ويطــور مــن ســبل 
شــاكرين  التجارييــن،  الشــركاء  كل  مــع 
المتواصــل  دعمهــم  علــى  الحضــور  جميــع 
لــكل مــا تقيمــه من فعاليــات مختلفــة ضمن 
استراتيجية الشركة في دعم تمكين المرأة 

البحرينية.

القطاعـــات حبيـــل: نعتـــز بشـــركائنا فـــي مختلـــف 
“امتياز فور هير” تلتقي شركاءها التجاريين

عــززت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( مكانتهــا كشــركة مواطنــة مســؤولة من خــال إطاقهــا حملة خاصــة بالســباحة اآلمنة 
للموظفيــن وعائاتهــم. وفــي إطــار هذه الحملة، قدم الرئيس التنفيذي للشــركة تيم موري محاضرة حول الســامة في وحول 
بــرك الســباحة يــوم اإلثنيــن الماضــي، حيــث تطرق خالهــا إلى العديد مــن الجوانب كأهمية إشــراف البالغيــن ووجود حواجز 

الحماية حول البرك، وكذلك تعليم السباحة واإلسعافات األولية، وأدوات العوم واإلنقاذ.

وعــدد  التنفيــذي  الرئيــس  قــام  كمــا 
بزيــارة  التنفيذيــة  اإلدارة  أعضــاء  مــن 
المشــاركين  األطفــال  مــن  لمجموعــة 
فــي مخيــم البــا الصيفــي بنــادي البــا، من 
أجــل نشــر الوعــي بأهميــة اتبــاع قواعــد 
الســباحة،  أثنــاء  الســالمة  وأساســيات 
والمدربيــن  األطفــال  مــن  كل  وتعريــف 
والقائميــن علــى المخيــم الصيفــي بتعهد 
وبهــذه  بالشــركة.  الخــاص  الســالمة 
المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة 
البــا تيم مــوري قائالً: “نحن نريد الحفاظ 
على سالمة موظفينا سواء في البا أو أي 

مــكان آخر يتواجدون فيه.  ونحن نؤمن 
المســؤولية  روح  بــث  واجبنــا  مــن  بأنــه 

القصــوى بيــن الموظفيــن التبــاع قواعــد 
السالمة في وحول برك السباحة”.

ــة ــة مــواطــنــة مــســؤول ــرك ــش تـــعـــزز مــكــانــتــهــا ك

“ألبا” تنشر الوعي عن السباحة اآلمنة

للترويــج  الطموحــة  إســتراتيجيتها  إطــار  فــي 
لفــرص العمــل المميزة في شــركة مطار البحرين 
وتثقيــف الشــباب البحرينــي بشــأن مزايــا مبنــى 
مطــار  شــركة  اســتضافت  الجديــد،  المســافرين 
البحريــن مجموعــة من الطــالب البحرينيين في 
جولــة تعليميــة فــي مقرهــا الرئيســي ومنشــآت 

المطار الحالية. 
كمــا تأتي هــذه الجــوالت ضمن برنامــج التأهيل 
التابــع   ”Career Tasters“ المهنــي  واإلرشــاد 
لنــادي روتــاري العدليــة، والــذي يقــدم للطــالب 

والخاصــة  العامــة  المــدارس  مــن  البحرينييــن 
فرصــة التعــرف عن قرب علــى العديد من المهن 

والقطاعات في المملكة.
المــوارد  إدارة  فريــق  مــن  أعضــاء  قــام  حيــث 
بشــركة  المؤسســي  االتصــال  وإدارة  البشــرية 
النــادي  ممثلــي  باصطحــاب  البحريــن  مطــار 
والطالب في جولة في مختلف أقســام الشــركة، 
بما في ذلك الموارد البشرية والصحة والسالمة 
المعلومــات  الماليــة وتقنيــة  والبيئــة والشــؤون 
واالتصــاالت وخدمــات المرافــق، حيــث اّطلعــوا 

علــى المهــام المنوطــة بكل قســم والمســؤوليات 
التعليميــة  والمتطلبــات  المختلفــة  الوظيفيــة 
الالزمــة لهــذه الوظائــف. كذلــك قــام أعضــاء من 
فريــق إدارة عمليــات المطار باصطحاب الطالب 
فــي جولــة مماثلة في أقســام الجمــارك والهجرة 

في مبنى المسافرين الحالي بالمطار.
وصرحت نائب رئيس الموارد البشرية والشؤون 
اإلداريــة هنــد محمــود بــأن قطــاع الطيــران فــي 
غيــر  وتاريخيــة  نوعيــة  نقلــة  يشــهد  المملكــة 

مسبوقة بفضل برنامج تحديث المطار.

ــل وتــثــقــيــف الــشــبــاب ــم ــع الـــتـــرويـــج لـــفـــرص ال
“مطار البحرين” تنظم جولة تعليمية
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يوم جميل جدا واخبار سعيدة في الطريق 
اليك.

قد تقع في حب شخص بعيد كل البعد عن 
تفكرك.

تفكر في االبتعاد عن ممارسة الرياضة هذه 
الفترة.

ستصل إلى ما تريد باإلضافة إلى بعض من 
الفرص التي تعرض عليك.

سيطر على طريقة ردود أفعلك، وأبعد 
حياتك العملية عن الشخصية.

قد تقع في بعض المشاكل بسبب طريقة 
تعاملك مع شريك حياتك.

عليك بدء نظام صحي جديد الذي يساعدك 
في الحفاظ على شكلك.

تواجه بعض الضغوطات التي ستحاول 
تخطيها سريعا.

ابتعد عن المشاكل والهدوء هو الحل اليوم.
حاول البحث عن فرصة عمل جديدة 

التي تساعـــــدك في الحصــول على المـــــال 
الزائـــــد.

ابتعد عن التدخين بسبب أن تأثيره بدأ في 
الظهور عليك.

تواجه بعض الضغوطات المالية لكنك أقوى 
منها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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جيش تيمورلنك المغولي 

ينتصر على جيش 
بايزيد األول 
العثماني 
عند جبق 

أباد، حيث انتهت 
المعركة بهزيمة العثمانيين 

وأسر السلطان بايزيد األول.

طرح نبيل شعيل ميني 
ألبوم “أفارق”، عبر 

“روتانا”. ويضم ميني 
ألبوم “أفارق” 3 أغاٍن 
هي، “أفارق”، و”عزة 

النفس”، و”نعم ممكن”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

Game of Thrones يهمين واستبعاد جوليا روبرتس

Emmy 2019 ترشيحات جوائز

ليــس بغريــب علــى المسلســل الناجــح Game of Thrones أن يحطــم أي رقــم قياســي اليــوم فــي عالــم التلفزيــون 
والجوائز الفنية، وها هو يفعلها مجددا بعد ان قدم رقما قياسيا جديدا في ترشيحات جوائز اكاديمية التلفزيون 

“إيمي” 2019، إذ حاز على 32 ترشيحًا من مجمل االسماء المرشحة.

أّن  إلــى  التلفزيــون  أكاديمّيــة  وأشــارت 
“ترشيحات اإليمي لهذا العام هي األكبر من 
حيث عدد المرشــحين الجــدد في 8 أعوام، 
علــى  جديــدة  مسلســات   9 تتنافــس  إذ 
الجوائــز الكبــرى فــي فئتي أفضل مسلســل 

درامي وأفضل مسلسل كوميدي”.
وحصلت شــبكة HBO التــي تعرض “صراع 
رقــم  وهــو  ترشــيحًا   137 علــى  العــروش”، 
قياســي. ومــن بيــن هــذه التشــريحات جاء 
بالترشــح  المقدمــة  فــي  الشــهير  المسلســل 
فــي فئــة أفضــل مسلســل درامــي، وأفضــل 
ممثــل فــي عمل درامــي لكيــت هارينغتون، 
وأفضــل ممثلــة فــي عمــل درامــي إليميليــا 
فــي دور مســاعد  كارك وأفضــل ممثــات 
للينــا هيــدي وصوفــي ترنــر وميــزي وليامــز 
ممثليــن  وأفضــل  كريســتي،  وغويندوليــن 
فــي دور مســاعد لبيتــر دينكلــدج ونيكوالي 

كوستر والدو وألفي ألن.
ونالــت HBO أيضــًا 19 ترشــيحًا لمسلســلها 
وقائــع  يــروي  الــذي  “تشــيرنوبل”  القصيــر 
الكارثــة النوويــة التــي حدثت فــي أوكرانيا 
عام 1986 والمســاعي الســوفياتية للتعتيم 

على ما حدث.
إنتــاج  مــن   ”Killing Eve“ ويأتــي مسلســل 
المسلســات  ضمــن  أمريــكا”   BBC“ شــبكة 
المرشــحة، إلــى جانب المسلســل الكوميدي 
“ Fleabag” الــذي تنتجــه شــركة “أمــازون”، 

والــذي نــال 11 ترشــيحًا، بينهــا ترشــيحات 
والــر  فيبــي  وبطلتــه  المسلســل  لمبتكــرة 
 Russian“ الكوميــدي  والمسلســل  بريــدج، 
الــذي  نتفليكــس  شــركة  إنتــاج  مــن   ،”Doll

كتبته وقامت ببطولته ناتاشا ليون.
 نالت شــبكة نتفليكس 117 ترشيحًا بقيادة 
مسلســل “عندما يروننــا” للمخرجة والكاتبة 
آفا دوفارني، الذي نال 16 ترشــيحًا، وتدور 
قصتــه حول ســجن خمســة مراهقين ســود 
ظلمــا بتهمــة االغتصــاب فــي نيويــورك عام 

.1989
مــن مفاجــآت الترشــيحات هــذه العــام هــو 
 Julia Roberts عــدم وجود نجمي الســينما

وGeorge Clooney ضمن الترشــيحات، إذ 
لم تترشح روبرتس عن دورها في مسلسل 
“ Homecoming” وهــو أول دور تلفزيوني 
رئيســي لهــا، بينمــا لــم ينــل كلوني ترشــيحًا 
عــن مسلســله “ Catch-22”. كذلــك، لــم ينل 
المسلســل الكوميــدي الشــهير “ذا بيــغ بانــغ 
ثيوري”، الذي انتهى عرضه في مايو، وكان 
أعلــى مسلســل كوميــدي مــن حيــث نســب 
المشــاهدة في تاريخ التلفزيــون األميركي، 

أي ترشيحات في الفئات الكبرى!
وفي التفاصيل استبعدت النجمة المحبوبة 
حتــى  ترشــيح  أي  مــن  روبرتــس  جوليــا 
جلــوب  جولــدن  لجائــزة  ترشــيحها  بعــد 
العــام الماضــي، وســخرت مــن ســوء حظهــا 
فــي الترشــيحات وظهــر ذلــك فــي التغريــد 
بحسابها في إنستغرام بعد فترة وجيزة من 
إعــان الترشــيحات، ونشــرت فــي حســابها 
لقطــة شاشــة بعنــوان “يــو إس إيه تــوداي”، 
كتب على الصورة أنه تم استبعاد جوليا مع 
النجمين إيما ســتون وجورج كلوني، جوليا 
علقت قائلة: “ســأكون مع صحبة استثنائية 

على األقل”.
كمــا لــم يترشــح جــورج كلونــي عــن دوره 
دور  أول  وهــو   ،Catch-22 مسلســل  فــي 
تلفزيوني له منذ ER، بينما لم تترشــح إيما 
ســتون عــن دورهــا فــي سلســلة نيتفليكس 

!Maniac

تعــددت حــاالت الــزواج فــي الوســط الفنــي الخليجــي، حتــى أن بعــض الفنانــات 
تزّوجن مرات عديدة، قد تصل الى الخمس مرات.

 *فــي الوقــت الــذي يتردد فيــه أن زهرة 
أنهــا  تؤكــد  مــرات،   3 تزوجــت  عرفــات 
لــم تتــزوج ســوى مرتيــن فقــط. *مــاك 
أن  بعــد  كبيــرًا  جــدالً  أثــارت  الكويتيــة 
اتهمــت زوجها الرابــع بخداعها والنصب 
عليهــا. ولــم تســتمر زيجتهــا بــه ســوى 4 
اســابيع فقــط، وبعــد مــرر فتــرة قصيــرة 
جــدًا علــى األزمــة ألمحت مــاك الى انها 

وســوف  لهــا  المناســب  الرجــل  وجــدت 
تكمــل حياتهــا معــه فــي اشــارة الــى انها 
*شــمس  الخامســة.  للمــرة  ســتتزوج 
الكويتيــة ُتبقــي أمر عــدد زيجاتها ســرًا، 
وال تفضــل الكشــف عنــه وعلــى األغلــب 
يصــل الــى 3 زيجــات. *هنــادي الكنــدري 
تزوجــت 3 مــرات آخرهــا مــن المخــرج 

محمد الحداد الذي تعيش معه حاليًا.

نجمات خليجيات تزّوجن مرات عديدة
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810
مولد محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر علماء الحديث.

1949
توقيع اتفاقية هدنة بين إسرائيل وسوريا.

1961
الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1969
أبولو 11 يحط على سطح القمر.

2015
ة ُيخلِّف 32 قتيًا وأكثر من 100 جريح. ُمحافظة أورفة الُتركيَّ

18

انضمت الفنانة انتصار إلى بطولة مسلسل “روحين في زكيبة”. 
ويعقد صناع المسلسل بروفات يومية من أجل التحضيرات 
األخيــرة، قبل بــدء تصوير العمــل واختيار بقيــة الممثلين 
المشــاركين فــي البطولة، بعــد انضمام حمــدي الميرغني، 
أوس أوس، نهــى عابدين، هايدي رفعــت، بيومي فؤاد، أحمد 

عبدالله محمود، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد 
مصطفى. مــن ناحية أخرى، تواصل انتصار التحضير لمســرحية 

“ريا وسكينة”، التي تقدمها بمشاركة الممثلة المصرية بدرية طلبة.

ذكرت الفنانة السورية رويدا عطية، في اعترافاتها التي تحدثت 
فيها عن المعاناة التي عاشــتها مع زوجها األول، أنها تندرج 
تحت إطــار “العنف األســري” الــذي زاد عن حــده، وكثرت 
أشــكاله وتعددت نهاياتــه ووصلت إلى الطــاق والتفكك 

األسري واألسوأ من ذلك القتل.
وأبــدت عطيــة ندمهــا ألنهــا أخفت عــن أهلهــا ومحيطها 

تعرضهــا للضرب من المــرة األولى، وهو ما حــث طليقها على 
ضربها الحقا، إلى أن قررت الوقوف بوجهه.

تنتهــي الممثلــة المصرية زينة من تصويــر دورها في الفيلم 
الســينمائي “كل سنة وانت طيب” بعد أسبوع فقط، اذ انها 

تصّور حاليا بشكل مكّثف لانتهاء منه بأقرب وقت ممكن.
الجديــر ذكــره ان موقع الفن كان قد علــم مؤخرا ان بطل 
العمل الفنان المصري تامر حســني يرغب بتغيير اسمه، 

اال انه لم يتم االستقرار على عنوان جديد.
الجديــر ذكــره ان الفيلم مــن بطولة تامر حســني، زينــة، خالد 

الصاوي.

كل سنة وانت طيبالعنف األسريروحين في زكيبة

طارق البحار



كيف تصبح مليونيراً في 3 خطوات؟

كشف موقع عالمي عن عرض النجمة ريانا قصرها الفخم في لوس  «
أنجلوس لإليجار مقابل 35000 دوالر شهريا، وذلك بعد ان فشلت في 

بيعه العام الماضي مقابل 7.5 مليون دوالر، ولغاية اآلن لم تتلقى طلبات 
لإليجار. الجدير ذكره ان ريانا قامت مؤخرا باستئجار جزيرة كاملة في 

.Osea Island مقاطعة إيسيكس لتسجيل ألبومها الجديد، وهي جزيرة

تقــول الباحثــة األميركيــة ســارة ســتانلي فــوالو، المشــاركة في تأليف كتــاب “المليونير التالــي.. اســتراتيجيات دائمة لبناء الثــروة”، إن بناء ثــروة كافية لتحقيق 
االســتقالل المالــي يتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن المرونة والمثابرة، وذلك بعدما قامت بمســح شــمل أكثر من 600 مليونير في أميركا، شــاركوا فــي 3 مواضيع متعلقة 

بالفرص الوظيفية واالدخار والعمل الحر، وخلصت الدراسة إلى 3 أشياء مشتركة فعلها المليونيرات، بحسب ما ذكر موقع “بيزنس إنسايدر” األميركي.

أوال: أنفق أقل من إمكاناتك

أغلب أصحاب الماليين الذين قابلتهم ستانلي، اتفقوا على أنهم ال ينفقون  «
أموالهم على قدر إمكاناتهم، وبالطبع ليس أعلى منها، وإنما ينفقون ما 

يقل عن دخلهم حتى، إن كان مستوى أجورهم ممتازاً، ويستثمرون الباقي 
أو يدخرونه ليبدئوا عملهم الحر بعد ترك وظيفتهم، وحتى ال يكونوا “عبيدا 

للراتب”، بحسب وصفها.

ل هوياتك إلى مصدر دخل 2. حِوّ

توصلت الدراسة إلى أن هؤالء القادرين على إيجاد فرص متعددة لتوليد  «
الدخل، والذين يستطيعون ترجمة هواياتهم الى أنشطة ُمدرّة للدخل، 
ويستثمرون في تطوير وتنمية مهاراتهم، سينجحون في أن يصبحوا 

مليونيرات في المستقبل القريب.

3. العمل الحر

كشف 42 ٪ من أصحاب الماليين الذين تحدثت معهم “ستانلي”، أنهم  «
يعملون لحسابهم الخاص، وأكدوا أن المكاسب المحتملة لهذه المخاطرة 
ساهم في توليد القدرة لديهم على زيادة دخولهم بكثير، مقارنة بالعمل 

لحساب شخص آخر. وأشارت “ستانلي” إلى أن االستثمار في األعمال 
التجارية الخاصة هو سمة مميزة للنجاح االقتصادي، طالما أن لديك القوة 

المناسبة والمثابرة والمرونة من أجل البقاء على قيد الحياة وتكوين الثروة 
التي تحلم بها.
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البحريــن تشــتهر بتــراث اللؤلــؤ، ولكنهــا تتميــز أيضــَا باحتضانهــا أحد المعالــم المهمة فــي التراث 
اإلســالمي، أي مســجد الخميــس الــذي يتميز بكونه أقدم مســجد ُشــّيد في البحريــن، وأحد أقدم 

المساجد في العالم العربي. ولكن ما السبب وراء تسميه المسجد بهذا االسم؟

ُيعــد مســجد الخميس مــن أهم المواقــع األثرية 
فــي البحريــن، وبنــي فــي العــام 692 ميالديــًا، 
حســب ما هو مذكور في هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار.
وباإلضافــة إلــى كونــه أقــدم مســجد ُشــّيد فــي 
البحريــن، تكمــن أهمية الموقــع األثري بتواجده 
فــي منطقــة تاريخيــة فــي البــالد، والتــي كانت 
فــي  واالقتصــاد  للتجــارة  أساســيًا  عنصــرًا 
البحريــن فــي تلــك الحقبــة، وفقًا لمــا قاله مدير 
البحريــن  هيئــة  فــي  واآلثــار  المتاحــف  إدارة 
للثقافــة واآلثــار، الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة فــي مقابلــة مــع موقــع CNN بالعربيــة. 
وتطــور المســجد عبــر الزمــن ليلبــي احتياجات 
المجتمع، ويتميز شــكله العام بالبساطة، إذ كان 
األشــخاص يركــزون علــى كونــه مريحــًا وقابــالً 

لالستخدام. 
ومن العناصر األساســية التي ما تزال موجودة 

في الموقع، هي آثار العين التي كانت ُتستخدم 
للوضوء.

وتعــود تســمية المســجد إلــى ســوق الخميــس 
التي كانت ُتقام في موقع المســجد، إذ أشــار آل 
خليفة إلى ارتباط الحركة التجارية بالمســاجد، 
حيث كانت المســاجد ُتعتبر الفضاء االجتماعي 

األول، وليس من ناحية دينية فقط.
مســجد  باســم  أيضــًا  المســجد  إلــى  وُيشــار 

المنارتين نسبة إلى منارتيه التوأم.
والمنارتــان كانتــا عنصــر جــاذب لــزوار البحرين 
قديمًا، إذ اســتطاع األشــخاص التعرف إلى هذا 
المعلــم مــن الشــاطئ، عندمــا كان البحــر أكثــر 
قربــًا مــن موقــع المســجد. وُتعــد شــواهد القبور 
الموقــع  بالمســجد مــن أهــم عناصــر  المحيطــة 
األثــري، وهــي تتزين بنقــوش إســالمية أتاحت 
التعــرف إلى أســماء األفراد، والخطاطين الذين 

قاموا بالعمل عليها.

ما سبب تسمية أول مسجد ُشّيد بالبحرين بمسجد الخميس؟
ــا وديــنــيــا ــاري ــج ــزوار قــديــمــا اجــتــمــاعــيــا وت ــلـ ــان كــانــتــا عــنــصــرا جــاذبــا لـ ــارت ــن ــم ال

يتميز شكل المسجد بالبساطة

صورة جوية قديمة للمسجدبني في عهد الخليفة األموي عمر بن عبدالعزيز العام 692 

اطلقت قناة ســما دبي دورتها البرامجية الجديدة لصيف 2019، والتي تتضمن مجموعة من 
البرامج التي تبث للمرة األولى وأنتجت في استوديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إلى 
جانب مجموعة من التغطيات المباشــرة التي تواكب الدورة الثانية والعشــرين من مفاجآت 
صيــف دبــي بفعالياتــه المتنوعــة وعروضــه الترويجيــة التــي تقام ســنويًا في اإلمــارة، إضافة 
إلــى باقــة مختــارة من المواســم المتجــددة التي نالــت متابعة عاليــة في الــدورات البرامجية 

الماضية، وفق نتائج الدارسات واألرقام اإلحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة.

وســيتابع الجمهــور مــن األحــد إلــى األربعــاء 
الحلقــات الجديدة من برنامج صيف مدهش 
مــن تقديــم األطفــال: يوســف آل علــي، ميرة 
حــارب،  وعليــاء  العبيدلــي،  عائشــة  النقبــي، 
وعلى مدار ساعة تلفزيونية كاملة من مدينة 
مدهــش الترفيهيــة فــي مركــز دبــي التجاري 
العالمــي. وســيكون األطفــال علــى موعــد مع 
مجموعة الهدايا والمســابقات التي تتناســب 
مــع كل فئــات الطفولــة العمريــة، إلــى جانــب 
لفكــرة  تــروج  التــي  التقاريــر  مــن  مجموعــة 
ســياحة الطفــل فــي دبــي. ويطــل البرنامــج 
مــن  تواصــل  الجديــد  االجتماعــي  الحــواري 
االثنيــن الــى الجمعــة مــع المذيعيــن: عليــاء 

المناعي وإبراهيم اســتادي ومحمد الشــحي، 
ومقدمــي الفقــرات: ميثــاء إبراهيــم ورحــاب 
المهيــري ووليــد المرزوقــي، متضمنــًا العديــد 
الزراعــة واألزيــاء  الفقــرات فــي مجــال  مــن 
والفــن،  والرياضــة  والديكــور  والســياحة 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تفعيــل  مــع 
واســتقبال المكالمــات علــى الهــواء مباشــرة.

 ،8 /12 الجديــد  البرنامــج  الجمهــور  ويتابــع 
المذيعيــن:  مــع  الخميــس  إلــى  األحــد  مــن 
البلوشــي ومــروان  غانــم الشامســي وحنــان 
الشــحي ونبيل أيوب وزينب العجمي وسارة 
البلوشــي، والعديــد مــن المواضيــع الشــبابية 
المتنوعة ما بين السياحة والرياضة والفنون 

والعلــم،  التكنولوجيــا  وأخبــار  االجتماعيــة، 
بمــا يعكس الروح الشــبابية في طريقة طرح 
موضــوع معيــن يكــون حديــث الشــباب فــي 
هــذه الفترة.  كما يتضمــن البرنامج مجموعة 
مــن التقارير المنوعة التــي تعكس اهتمامات 
الشــباب، مــن ناحية األماكن التــي يرتادونها، 

وأهــم المعالم والمطاعــم واألماكن الترفيهية 
الجديــدة فــي دبــي واإلمــارات، إضافــة إلــى 
شــخصيات  مــع  ولقــاءات  نوعيــة  تقاريــر 

شبابية لها اهتمامات فريدة ومميزة. 
ويطــل البرنامــج الجديــد البراحة مــن تقديم 
علــى  يوميــة  ســهرة  وهــو  المقبالــي،  ليلــى 

مدار األســبوع، تســلط الضوء علــى النواحي 
التراثيــة والشــعبية إلنســان االمــارات ســواء 
أو  البــري  أو  البحــري  التــراث  مجــال  فــي 
تــراث أهالــي المناطــق الجبيلــة مــع التركيــز 
علــى العــادات والتقاليــد المتوارثة في فصل 
مواضيــع  حولهــا  ســتدور  والتــي  الصيــف، 

الحلقــات الجديــدة إلــى جانــب العديــد مــن 
الفقــرات والتقارير الثابتة مثل فقرة تباشــير 
التــي تختــص بالثروات البيئيــة الزراعية في 
فصــل القيــظ مثل النخيل والرطــب والمانغو 
والليمون وســواها، وفقــرة العادات والتقاليد 
الغافــة  التســامح  شــجرة  وفقــرة  النســائية 
وســواها من الفقرات في اســتوديو البرنامج 

من اإلثنين إلى الجمعة.
الســابعة بتوقيــت اإلمــارات موعــدًا  وباتــت 
المواســم  لبــث  األســبوع  مــدار  علــى  ثابتــًا 
نســب  نالــت  التــي  البرامــج  مــن  المتجــددة 
مشــاهدة عاليــة فــي المواســم الســابقة، مثل 
الــراوي الســبت للباحــث والمــؤرخ اإلماراتــي 
جمال بن حويرب والورشــة األحد واإلمارات 
Week�  تقرأ اإلثنين وكشــتات الثالثاء، وهال

الجمعــة  الســعادة  وإمــارات  الخميــس   end
وأول مرة السبت. وبالنسبة الى المسلسالت، 
يتابع الجمهور على مدار األســبوع المسلســل 
الخليجــي بيــن قلبيــن ومسلســل كان في كل 

زمان.

“سما دبي” تطلق دورتها البرامجية لصيف 2019

مسلسل “كان في كل زمان” مسلسل “بين قلبين”
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والدة طفلة بـ “ثالثة رؤوس” تذهل األطباء
أنجبــت امــرأة، فــي حالــة نــادرة للغايــة، طفلة بـــ “ثالثــة رؤوس” في 
واليــة أوتــار براديــش الهندية يوم الخميس الماضــي، تاركة األطباء 

في حيرة كبيرة.
ونقلت المرأة التي لم يكشــف عن هويتها إلى مستشــفى محلي في 
منطقة إيتاه في والية أوتار براديش، بعد معاناتها من ألم شديد في 

الفترة التي سبقت المخاض.
وأصيــب أقــارب المــرأة الهنديــة واألطبــاء بالذهــول عندمــا أنجبــت 
طفلتها بـ “ثالثة رؤوس”، حيث كان للطفلة نتوءان كبيران يتشكالن 
مــن خلــف جمجمتهــا، وهي عيــوب خلقية نادرة تعرف باســم “القيلة 

الدماغية”، وأحيانا يطلق عليها اسم “القحف المشقوق”.
وقــال المســعفون إنها لم تواجــه أي مضاعفات أثناء حملها، وأحيلت 
الحقــا إلــى مستشــفى بمقاطعــة إيتــاه؛ ألن المركــز الصحــي يفتقــر 
إلــى المرافــق الطبيــة المتقدمــة. وأشــار األطبــاء إلى أنهم ســيجرون 
فحصا بالرنين المغناطيسي؛ لتحديد الحالة الطبية التي تسببت في 
حدوث هذا الخلل. وأوضح راجيش ثاكور، كبير المشرفين الطبيين، 
في مستشفى المقاطعة: “هذه حالة طبية نادرة للغاية، جسم الطفلة 
لم يتطور بالكامل، وسنقوم بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، ثم 

نجري لها عملية جراحية لفصل الرؤوس”.
وعلــى الرغــم من نــدرة هذه الحالــة، إال أنه وردت عــدة تقارير طبية 
عــن أطفــال آخريــن يولــدون بأكثــر مــن رأس، خصوصــا فــي الــدول 
اإلفريقية. ويعرف هذا النوع من العيوب بأنه عبارة عن تشوه خلقي 

قــد يــؤدي إلــى غلق األنبوب العصبــي أثناء النمــو الجنيني، بحيث ال 
يتشــكل جــزء مــن الجمجمــة بشــكل صحيح، ولهــذا يكــون جزء من 

أنسجة المخ والهياكل المرتبطة به خارج الجمجمة.

وغالبا ما يكون معدل البقاء على قيد الحياة عند  «
اإلصابة بهذا العيب، منخفضا، حيث تشير التقارير إلى 

أن األطفال الذين يتم تشخيص إصابتهم بـ “القيلة 
الدماغية”، لديهم معدل بقاء بنسبة 55 %. ويصبح 

معدل البقاء على قيد الحياة أقل مع وجود مضاعفات 
أخرى مثل العيوب والمتالزمات، كما أن 75 % من أولئك 
الذين يبقون على قد الحياة، يعانون درجات متفاوتة من 

العجز العقلي.

أوقفــت الســلطات األمنيــة اإليطاليــة مهربا 
نيجيريا بعيد وصوله إلى فيوميتشينو في 
العاصمة اإليطالية بعد أن لفت توتره انتباه 

رجال الشرطة.
وتبين أن المهرب النيجيري، الذي كان على 
متــن رحلــة قادمــة مــن العاصمــة اإلثيوبيــة 
أديــس أبابا، كان يحــاول تهريب المخدرات 

بتخبئتها في معدته.
المتهــم  اإليطالــي،  األمــن  رجــال  ونقــل 
النيجيري إلى قسم الطوارئ في مستشفى 
قريــب، حيــث أظهــر تصوير األشــعة وجود 

94 كبسولة بالستيكية في معدته.

ثم تبين أن هذه الكبسوالت، التي  «
تزن 1.7 كيلوغرام، عبارة عن هيروين، 
وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس. 

واحتفظت السلطات بالمهرب 
اإلفريقي في المستشفى وأبقته 
قيد مراقبة مشددة طوال 3 أيام، 
وهي المدة التي استغرقها إخراج 

كبسوالت المخدرات بطريقة 
طبيعية، ثم اقتادته إلى السجن.

يهرب 1.7 كغم 
هيروين في جسده.. 

بخدعة “مخيفة”
أصابت الصدمة رجال ألبانيا يقطن في فرنسا عندما قادته الصدفة لشراء علبة سجائر، 

ليشاهد عليها صورة مطبوعة لقدم مبتورة، والتي كانت صورة ساقه المبتورة.

الرجــل األلبانــي انفجــر غضبــا حيــن رأى 
علــى  المبتــورة مطبوعــة  صــورة رجلــه 
اســتخدامها دون  وتــم  الســجائر،  علبــة 
أخذ رأيه وقد تم استخدامها على علب 
الســجائر فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي 
لتحذيــر المدخنيــن مــن خطــر الســجائر. 
فقــد  بأنــه  األلبانــي  المواطــن  وأوضــح 

1997 فــي بلــده بعــد  ســاقه فــي العــام 
تعرضه العتداء.

وقال الرجل إنه لم يطلب منه  «
أحد موافقته الستخدام الصورة، 
التي يعتقد أنها التقطت في أحد 

المستشفيات التي زارها ألخذ مشورة 
بخصوص تركيب ساق صناعية.

غرمت شركة بريطانية سيدة بمبلغ يفوق 100 ألف دوالر، بسبب سلوكها الخطير، 
الذي غير من مسار إحدى رحالتها، ودفع سالح الجو البريطاني للتدخل بمقاتالته، 

في حادثة كادت تتسبب في وقوع مأساة.

البريطانيــة  “متــرو”  صحيفــة  وذكــرت 
أن شــركة “جيــت تــو دوت كــوم” اتهمت 
خطيــر  ســلوك  باتبــاع  هينــز،  كولــي 
وعدوانــي، تمثل  فــي محاولة فتح باب 
الطــوارئ في الطائرة في األجواء، أثناء 
رحلــة مــن لندن إلــى مدينــة داالمان في 

جنوب غربي تركيا في يونيو الماضي.

وتسبب هذا السلوك في إحداث  «
ارتباك لدى طاقم الطائرة، ووقع 
هدير قوي سمع على بعد أميال 

بعيدة، كما غّير الطاقم من مسار 
الطائرة، األمر الذي دفع سالح الجو 
البريطاني إلى إرسال مقاتلين من 

طراز تايفون لمرافقة طائرة الركاب 
حتى هبوطها في أحد مطارات لندن.

صدمة رجل.. “ساقه المبتورة” على علب السجائر

امرأة تربك طائرة.. وتجبر سالح الجو على التدخل

 سياح يشهدون عرضا لفقاعات الصابون أمام متحف 
اللوفر في العاصمة الفرنسية، باريس. )أ ف ب(

نشــرت ملكــة الجمال الروســية الســابقة، ريانــا أوكســانا فويفودينــا، فيديو تؤكد 
فيه مشاعر الحب تجاه ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس، الذي قالت 

تقارير أخيرا إنه طلقها بعد زواج مثير للجدل.
وقالت فويفودينا ) 27 عاما( في الفيديو الذي نشــر على حســابها الرســمي بموقع 
إنستغرام “سأعتني به، بالتأكيد، وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن 
أعيش معه حتى الموت”. ويظهر في الفيديو ملك ماليزيا الســابق الذي يتحدث 
عن كون األولوية األولى للعائلة هي إنجاب األطفال الذي سيحافظون على إرث 
الوالدين.  وقال إن الحب أمر جميل في الحياة، لكن بعد سنوات سيحل التفاهم 
والصبر مكانه. وليس واضحا متى وأين صور الفيديو، لكنه حصد حتى صبيحة 

أمس الجمعة، نحو 450 ألف مشاهدة وأكثر من 3 آالف تعليق.
ورافقــت الفيديــو موســيقى رومانســية ولقطــات حميميــة جمعــت االثنيــن، مثل 
الرقص معا. وأصبحت قصة ملك ماليزيا السابق وزوجته الروسية محط اهتمام 
كبيــر، بعــد تقاريــر تحدثــت عن تســريب شــهادة طــالق تنهــي زواج االثنين وفق 

صحيفة “ستاريت تايمز” السنغافورية.

بعد تقارير الطالق.. زوجة ملك 
ماليزيا السابق تنشر “فيديو الحب”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ضــرب زلــزال قــوي العاصمــة اليونانيــة 
أثينــا، أمــس الجمعــة، ممــا تســبب فــي 
انقطاع االتصاالت وأثار حالة من الهلع 

بين السكان.
للديناميــكا  أثينــا  معهــد  وحــدد 
الجيولوجيــة، قــوة الزلــزال بنحــو 5,1 
درجة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد 
بــرس. وذكر مراســل الوكالة أن الزلزال 
أثار رعب الســكان، الذين تركوا بيوتهم 
وخرجــوا إلــى شــوارع أثينــا. ولــم تــرد 
أو  إصابــات  وقــوع  عــن  فوريــة  أنبــاء 

أضرار مادية.

وتقع اليونان، والسيما غرب شبه  «
جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على 

فوالق زلزالية كبيرة، مما يعرض 
البالد باستمرار لهزات أرضية، لكنها 

نادرا ما تتسبب بوقوع ضحايا. 
وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 

6,7 درجات جزيرة كوس السياحية، 
مما أودى بحياة شخصين، وخلف 

أضرارا مادية كبيرة.

قضــي فــي منطقــة ميغيــف فــي جبــال 
األلــب الفرنســية أمــس الجمعــة على 20 
فــرت  بعدمــا  البيســون،  نــوع  مــن  ثــورا 
مــن المزرعــة التــي كانت تربــى فيها من 
دون التمكــن من إعادتها، على ما أفادت 
الحيوانــات  وهــذه  المحليــة.  الســلطات 
 300 بيــن  عمومــا  وزنهــا  يتــراوح  التــي 
كيلوغرام و600، وبينها صغيرا بيســون، 
فــي ظــروف ال  األربعــاء  هربــت صبــاح 
تــزال غامضــة مــن المزرعــة التــي كانــت 
بلديتــان  أصــدرت  وقــد  فيهــا.  تعيــش 
محليتان الخميس قرارات لتقييد حركة 

المرور، بسبب حاالت الفرار هذه.

وحاولت السلطات المحلية من  «
دون جدوى إعادة هذه الحيوانات 

إلى حظائرها، بمساعدة عناصر 
من المديرية الوطنية للصيد 

والحيوانات البرية. وقد دفع هذا 
الوضع بالسلطات المحلية إلى 

اتخاذ قرار بالقضاء على هذه 
الحيوانات الشاردة فجر الجمعة.

رعـب فـي شـوارع 
أثينـا بعـد زلـزال 

قـوي

ثيران عمالقة تثير 
الرعب بمنطقة 

فرنسية
يشــعر معظــم النــاس بالضيــق الشــديد من عدم غســل شــعرهم لبضعة أيام، باســتثناء 

ساكال ديف تودو، الذي لم ينظف شعره منذ 40 عاما.

ولــم يقــم تــودو، الــذي يقيــم فــي منطقــة 
مونجر بوالية بيهار في الهند، بقص شعره 
منــذ 40 عامــا، وأشــار إلــى أن جدائلــه غير 
النظيفــة “نعمــة من هللا”، بحســب صحيفة 
“متــرو” البريطانية. وقال المواطن الهندي، 
البالــغ من العمر 63 عاما، إن هللا أخبره بأال 
يقــص شــعره، كذلــك أن يتخلى عن شــرب 

الكحوليات والتدخين.

ولكي يبدو في مظهر نظيف أمام  «
العامة، فإن ساكال يخفي جدائل 

شعره بقطعة من القماش األبيض، 
كلما هم بالخروج من منزله، وإال 

سيضطر لجره من األرض، األمر الذي 
سيجذب الكثير من القذارة.

رجل لم يقص شعره أو يغسله منذ 40 عاما

امرأة مع طفلها تقف تحت نفاثات الماء للتخفيف من حرارة الجو عند 
نافورة في سكوبي، عاصمة جمهورية مقدونيا، حيث بلغت الحرارة 31 

درجة مئوية. )أ ف ب(
وتودو متزوج، ولديه 3 أبناء و3 بنات و7 أحفاد، تقول زوجته، روبيا، بأنه ليس لديها مشكلة مع شعره الطويل.

السنة الحادية عشرة - العدد 3930 

السبت
20 يوليو 2019 

17 ذو القعدة 1440

آثــار  علمــاء  قــال 
إنهــم  إســرائيليون 
اكتشفوا بقايا مسجد 
المســاجد  أقــدم  مــن 
ويعــود  العالــم  فــي 
إلــى  تقريبــا  بنــاؤه 
فترة وصول اإلسالم 
إلــى منطقــة صحراء 

النقب. وتعتقد هيئة اآلثار اإلسرائيلية أن المسجد يعود تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن 
الميــالدي، وقــد تــم اكتشــافه قبيــل البــدء في أعمــال إنشــاء جديــدة بمدينة رهــط البدوية 
بصحــراء النقــب. وتــم العثــور فــي الموقــع علــى بقايا مســجد مفتوح على شــكل مســتطيل 
ومقــام علــى مســاحة أشــبه بمســاحة مرأب يتســع لســيارة واحدة مــع محراب يتجــه جنوبا 
صــوب مكــة. وقــال جدعــون أفاني المســؤول بســلطة اآلثار “هــذا واحد من أقدم المســاجد 
التي يعرف أنها تعود لبداية وصول اإلســالم عام 636 ميالدية”. وأضاف: “اكتشــاف القرية 

والمسجد الواقع في جوارها بمثابة إسهام كبير في دراسة تاريخ المنطقة”.

اكتشاف بقايا أحد أقدم مساجد العالم في صحراء النقب

المصابون بـ “القيلة الدماغية” لديهم معدل بقاء بنسبة 55 %.
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